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Resumo 

No contexto de dados longitudinais gerados por modelos probabilísticos 
gaussianos, desenvolvemos uma técnica para identificação ele um modelo para 
os efeitos aleatórios através ela inspeção ela matriz de dispersão amostral; em 
alguns casos particulares, essa técnica é estendida para a análise da estrutura 
de dispersão condicional. 

Em muitos problemas envolvendo dados longitudinais nota-se que a cor
relação entre observações feitas em dois instantes, is e tu na mesma unidade 
amostral é positiva e decresce à medida em que a distância entre is e tu 

aumenta. Nesse contexto, consideramos o a juste ele retas aos dados e com
paramos as estruturas de clispersào induzidas pelo modelo usual ele efeitos 
aleatórios com independência condicional e pelo modelo ele efeitos aleatórios 
com erros gerados por um Movimento Browniano (MB) . Mostramos que den
tre esses dois modelos, apenas o segundo acomoda o padrão descrito acima. 
A escolha entre essas estruturas de dispersão condicional pode ser feita na 
prática através da inspeção ela. matriz de dispersão amostral. 

Para modelar um conj unto ele dados relativos a. um processo ele cica
trização de úlceras corneanas induzidas em coelhos, estudamos o comporta
mento ela matriz ele dispersão marginal induzida por um modelo de efeitos 
aleatórios com estrutura de dispersão condicional dada por um processo 
de Ornstein-Ühlenbeck integra.do (OU) , que é identificado através da in
speção da matriz de dispersão amostrnl. Consideramos uma distribuição 
normal truncada para modelar o comportamento estritamente positivo das 
observaç.ões que são realizadas até completa cicatrizaç.ão em cada coelho. 
Para contornar a intratabilidade analítica ela verossimilhança associada à 
normal multiva.riada truncada, utilizamos um método de estimação em dois 
estágios. No primeiro, o ajuste ele curvas individuais sugere que uma mistura 
do modelo de OU com o ele MB seria mais apropriado . No segundo estágio, 
ajustamos um modelo ele efeitos aleatórios ao par formado pelo tamanho da 
ferida inicial e pela velocidade média. 



�������

��	�
��������	�	
������������	�������	����������������
���
���
��	������
� ��	������������	 ���������	 ��	������ �������	����

��	���������	�	���	����
�	���������	�

������	��	���	�������
��	������	����
���������	��	�������	��	��
�	��������
	���������	���������	���
�����
��	�������
��	���
����	
���������
	�����	�
 �	����
����	������� 	�!

���������	����		��	��"�����	����	������	��	���	��	�	�

�	���	����
���
����	��	�������	��
	���������	��	��
�	��������	�������	��	���	��	����������	��
�

��	�������	��	�������	�
#�	�
�����	�	������

�	
����	�	�

�	����	���	��
!

����	��
�	���#����	����������	��$
����	��	�

�	����
	���
�����
	������������
�����	������	����
	���
	���	�����
	�%����	���
	���
�	���	���
�����
	��!

���	���������	���	&������	'���	$&'#�	(�	�

�	�
���	��������
	���	��
���
��	��	���	����	��	����������	��
�	�������	���������	�����	���
�����	�	�	�	�#���	�
��
�	��	���	��������
	�
��������
	���������	���	��
�����	��	����������	���������	�	��
�	�����
�	���������	�

��
���
�	�
��
	�	����	���	�� ���$)	�	�����������	 #�����	�	����� 	�
���	��!

�����	��	��#�������	�����	���	��
�����	�	��
�	�������
	���������	�������

��	�	����
�
	�������	���
	����	���	���
�����
	���������
	���������	�����
��	��	����������*�������!
��
�
�����+	
#�����	$*��,#�	����
�	��	����������	��
��������� �	�

�����
�	���������	�
������	(�	�������	�	���������	����

����������	�	� ��
	�
��	�������
�	������	��
���	�	����������	��+��	����


���
���	����������	��	���
�	��
#����	�	����	��
�	��
�
�����
	����������
���
����������	�

���

�����	�

�
���������	����
	
�
-�
�

���	��	���	�	��!

�����	��������������	��	�

�	�
���	������	���	��.�������	�	���������

������	�������	����	�	�
������	�	*�,	��
$
	&
�
	�����	���
�	��	���	���!
�������	���

�	����	�����	��	�/�.���	�	�����
	�������	�
��
	�	���	����
�����	����
�	������
	�
��
	��0�	���	�

�	����	��
����	�	������������



Sumário

Capítulo L: Jntcodução.
1.1 Natureza de dados longitudinais
1.2 Modelos para dados longitudinais
1.3 Inferência estatística
1.4 Métodos para identificação , seleção e diagnóstico de modelos
1.5 Propostas deste trabalho
Capítulo 2: Identificação. de efeitos aleatórios.
2.1 Introdução
2.2 Identificação através de regressão linear simples
2.3 Identificação separada de modelos para efeitos aleatórios e

para efeitos fixos
Identificação de um modelo para efeitos aleatórios através da
análise da matriz de dispersão amostral

2.5 Estimação e comparação entre modelos
2.6 Conclusão e discussão
Capítulo 3:Identificação da estrutura de dispersão condicional.
3.1 Introdução
3.2 Modelo de efeitos aleatórios com independência condicional
3.3 Modelo de efeitos aleatórios com Movimento Browniano
3.4 Identificação da dispersão condicional
3.5 Clomparação entre os modelos
3.6 Conclusão e discussão
Capítulo 4: Uma aplicação. do modelo.normal truncado
4.1 Introdução
4.2 Descrição do modelo
4.3 Identificação do modelo
4.4 Análises individuais

l
l

12

18

29
31

34
34
36

40
2.4

43
47
54
57
57
59

62

69

72
76
77
77
79
81

89



4.5 Estimação dos parâmetros do modelo pa-ra efeitos aleatórios
(4.2.3)

4.6 Conclusão e sugestões para análises complementares
Capítulo 5: .Conclusão e Sugestões
Apêndice A: Processos de Ornstein-Uhlenbeck
Apêndice B: Expansão linear de #lj l(Xj =. À)
Apêndice C: Desenvolvimento de Var(yj )

Apêndice D= Expansão linear de ioj
Referências .

101
107
112
115
118
119

122
123

e de.Pij

4.5 Estimação dos parâmetros do modelo pa-ra efeitos aleatórios 

( 4.2.3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 

4.6 Conclusão e sugestões para análises complementares . 107 

Capítulo 5: .Conclusãn e Sugestões. . . . . . . . 112 

Apêndice A: P.rocessas de Ornstein-Ühlenbeck. 115 

Apêndice B: Expansãn lineac de /31.j l(>.i .=.A). 118 

Apêndice C: Desenvolvimento de Var(y.~). . 119 

Apêndice D: Expansão linear de Í0; e de.fi1i. 122 
Referências. . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 



Capítulo l

Introdução

1.1 Natureza de dados longitudinais
Élstudos /ong íud mais são investigações científicas em que o interesse é di-
rigido pala a avaliação do comportamento de uma ou mais variáveis respostas
ao longo do tempo ou de uma outra dimensão específica, como a distância de
uma certa origem ou a dosagem de uma determinada substância (Andrade
& Singer, 1986). Tais estudos têm sido considerados em diversas áreas, sob
denominações diferentes: estudo de coortes, em pesquisas sociológicas ou
biomédicas, onde também é denominado estudo do fira '7o//Olo-up", e paire/
em amostragem (Dwyer & Feinleib, 1992).

Z)aços(provenientes de estudos) /orzgít?mina s se distinguem pela sequênci-
a de duas ou mais observações em cada unidade amostral, às vezes chamada
de pera/ 7zdátlZdua/ de respostas (Kenwald, 1987). Diz-se que os dados lon-
gitudinais são ríOreg?z/ares zzo tempo se o intervalo entre duas medidas con-
secutivas quais(luel (não) for constante a.o longo do estudo, e em relação
ao planejamento, mão) Z)a/a71ceados com re/anão ao íe7rzpo se as observações
(não) forem feitas nos mesmos instantes de tempo eln todas as unidades
amostrais. Se (não) houver observações perdidas diz-se que a estrutura dos
dados é rcomp/eZaJ inc07np/eta. Devido à natureza de estudos longitudinais,
que podem durar meses ou até anos, e requerem observações nas mesmas
unidades amostrais em múltiplas ocasiões, torna-se frequente a existência de
dados incom])ledos, e a incorporação de dados observacionais no estudo pode
toiná-los não balanceados e irregulares no tempo (Grady, 1992).

Exemplos de dados longitudinais de interesse neste trabalho são:

Exemplo 1: Num estudo gellético, foi observado o crescimento em peso
(em gramas) de 14 camundongos nas idades de 2, 5, 8, 11, 14, 17 e 20 dias
(ver Tabela 1.1). Estes dados foram analisados ])or Rao (1987), lzenlnan &

Wi[[iaJI)s (1989) e Weiss & Lazaro (]992).

l

Capítulo 1 

Introdução 

1.1 Natureza de dados longitudinais 

Estudos longitudinais são investigações científicas em que o interesse é di
rigido para a avali ação elo comportamento de uma ou mais variáveis respostas 
ao longo elo tempo ou de uma outra dimensão específica, como a distância de 

uma certa origem ou a dosagem de uma determinada substância (Andrade 
& Singer, 1986). Tais estudos têm sido considerados em diversas áreas, sob 

denominações diferentes: estudo de coortes, em pesquisas sociológicas ou 

biomédicas, onde também é denominado estudo do tipo "f ollow-1tp ", e painel 

em amostragem (Dwyer & Feinleib, 1992). 
Dados (provenientes de estudos) longitudinais se distinguem pela sequênci

a de duas ou mais observações em cada unidade amostral, às vezes chamada 
de perfil individual de respostas (Kenward, 1987). Diz-se que os dados lon

gitudinais são (ir )regulares no tempo se o intervalo entre duas medidas con

secutivas quaisquer (não) for constante ao longo cio estudo, e em relação 

ao planejamento, (não) balanceados com relação ao tempo se as observações 

(não) forem feitas nos mesmos instantes de tempo em todas as unidades 

amostrais. Se (não) houver observações perdidas diz-se que a estrutura dos 

dados é (completa) incompleta. Devido à natureza de estudos longitudinais, 

que podem durar meses ou até anos, e requerem observações nas mesmas 

unidades amostrais em m{d tiplas ocas iões, torna-se freqüente a existência de 

dados incompletos, e a incorporação ele dados observacionais no estudo pode 

torná-los não balanceados e irregulares no tempo ( Gracly, 1992). 
Exemplos ele dados longitudinais de interesse neste trabalho são: 

Exemplo 1: Num estudo genético, foi observado o crescimento em peso 

(em gramas) de 14 camundongos nas idades ele 2, .5, 8, 11, 14, 17 e 20 dias 

(ver Tabela 1.1). Estes dados foram analisados por Rao (1987), lzenman & 
Williams (1989) e Weiss & Lazaro ( 1992). 



Tabela 1.1: Pesos de camundongos (g) Exemplo l

Exemplo 2: Para se estabelecer um padrão ortodântico pala o crescilllento
de um osso (Ramus), seu comprimento (em mln) foi nlediclo nas idades de 8,
8.5, 9 e 9.5 anos numa coorte de 20 meninos (vei Tabela 1.2). Estes dados
foram analisados por Elston & Grizzle (1962), Grizzle & Allen (1969), Lee &
Geisser(1975) e Rao(1965 e 1987).

Exemplo 3: Num estudo oftalmológica, 28 coelhos foram aleatoriamente
alocados em 4 grupos de tratamento com 7 animais cada e en] seguida tiveram
úlceras cona fonnas circulares induzidas eil] cada un] dos olhos. Os tamanhos
das feridas foram medidos ao longo do tcnlpo, com o objetivo de determi-
«ar o(s) melhor(es) tr.teme--to(s) em r.loção ao temp' d. cicat:ização (ver
Tabelas 1.3 a 1.10). Apesar de originalmente teicin sido medidas áreas de
feridas, Suyanla et al. (1986) mostraram ser mais collveniente utilizei suas
l aízes quadradas, que são proporcionais aos iesl)activos diâmetros, poi serem
aproximadamente lineares em relação ao tei-rapo. Por isso, as nlediclas apre-
sentadas nas tabelas abaixo são das raízes quadrzldas das medidas originais
a])resentadas por Araújo (1987). Pala cada animal, são a])rebentados os ins-

2

Unidade     Idade (dias)    
amostrar 2 5 8 ll 14 17 20

l 19.0 38.8 62.1 82.3 107.8 113.2 119.1
2 21.8 39.3 56.8 72.9 83.9 85.2 100.4
3 21.1 39.4 54.9 70.0 78.3 87.0 92.5
4 20.9 41.9 64.5 85.0 100.1 102.6 106.9

5 19.3 36.2 52.0 53.0 64.1 64.0 75.1
6 20.1 36.1 50.2 53.0 65.7 76.2 88.8
7 20.2 37.0 49.8 65.0 79.5 85.8 91.0
8 19.0 35.0 51.0 66.6 81.9 87.9 92.9
9 21.9 39.9 57.8 69.9 70.9 82.2 95.3

10 22.5 40.0 54.5 69.0 79.6 82.5 83.6
1 1 22.4 38.1 57.7 75.6 86.9 92.9 99.9
12 18.7 32.9 44.1 52.5 58.9 62.1 79.6
13 27.8 47.] 60.6 77.0 88.8 100.1 110.5
14 14.1 26.0 47.2 66.2 76.0 88.5 87.8

Média 20.6 37.7 54.5 68.4 80.2 86.4 94.5

Tabela 1.1: Pesos de camundongos (g) - Exemplo 1. 
Unidade Idade (dias) 
amostral 2 5 8 11 14 17 20 

1 19.0 38.8 62.1 82.3 107.8 113.2 119.1 
2 21.8 39.3 56.8 72.9 83.9 85.2 100.4 
3 21.1 39.4 54.9 70 .0 78.3 87.0 92.5 
4 20.9 41.9 64.5 85.0 100.1 102.6 106.9 
5 19.3 36.2 52.0 53.0 64.1 64.0 75.1 
6 20.1 36.1 50.2 53 .0 65.7 76.2 88.8 
7 20.2 37.0 49 .8 65.0 79.5 85 .8 91.0 
8 19.0 35.0 51.0 66 .6 81.9 87.9 92.9 
9 21.9 39.9 57.8 69.9 70.9 82.2 95.3 
10 22.5 40.0 54 .5 69.0 79.6 82.5 83 .6 
11 22.4 38.1 57.7 75.6 86 .9 92 .9 99.9 
12 18.7 32.9 44.1 52.5 58.9 62.1 79.6 
13 27.8 47 .1 60.6 77.0 88.8 100.1 110.5 
14 14.1 26.0 47.2 66.2 76 .0 88 .5 87 .8 

Média 20 .6 37.7 54.5 68.4 80.2 86.4 94.5 

Exemplo 2: Para se estabelecer um padrão ortodôntico para o crescimento 
de um osso (Ramus), seu comprimento (em mm) foi medido nas idades de 8, 
8.5, 9 e 9.5 anos numa coorte ele 20 meninos (ver Tabela 1.2). Estes dados 
foram analisados por Elston & Grizzle (1962), Grizzle & Allen (1969), Lee & 
Geisser (1975) e Rao (1965 e 1987) . 

Exemplo 3: Num estudo oftalmológico, 28 coelhos foram aleatoriamente 
alocados em 4 grupos ele tratamento com 7 animais cada e em seguida tiveram 
úlceras com formas circulares induzidas em cada um dos olhos. Os tamanhos 
das feridas foram medidos ao longo do tempo, com o objetivo de determi
nar o(s) melhor(es) tratamento(s) em relação ao tempo de cicatrização (ver 
Tabelas 1.3 a 1.10) . Apesar de originalmente terem sido medidas áreas de 
feridas, Suyama· et ai. ( 1986) mostraram ser mais conveniente utilizar suas 
raízes quadradas, que são proporcionais aos respectivos diâmetros, por serem 
aproximadamente lineares em relação ao tempo. Por isso, as medidas apre
sentadas nas tabelas abaixo são das raízes quadradas das medidas originais 
apresentadas por Araújo (1987). Para cada animal, sã.o apresentados os ins-

2 



Tabela Comprimento do
Unidade
anlostral

l
2
3

osso Ramus
Idade (anos)
8.5 9

48.8 49.0
47.3 47.7
46.8 47.8
45.3 46.1
48.5 48.9
53.2 53.3
53.0 54.3
50.0 50.3
50.8 52.3
47.0 47.3
51.4 51.6
49.2 53.0
52.8 53.7
48.9 49.3
50.4 51.2
51.7 52.7
47.7 48.4
54.6 55.1
47.5 48.1
47.6 51.3
49.6 50.6

(««) Exemplo 2

ã
47.8
46.4
46.3
45.1
47.6
52.5
51.2
49.8
48.1
45.0
51.2
48.5
52.1
48.2
49.6
50.7
47.2
53.3
46.2
46.3
48.7

9.5
49.7
48.4
48.5
47.2
49.3
53.7
54.5
52.7
54.4
48.3
51.9
55.5
55.0
49.8
51.8
53.3
49.5
55.3
48.4
51.8
51.4

4

5

6

7

8
9

10

1 1

12
13

14

15
16
17

18

19
20

Média

tentes de n)edida. os valores medidos en] cada un} dos olhos e os valores
médios. Qualquer valor médio sublinhado corres])onde a uma observação
com medida apenas nuns dos olhos, tendo sido considerada nula a n)edida
leão realizada.

Os Exemplos l c 2 estão associados a conjuntos de dados univaiiados,
completos, balanceados e regulares no tema)o, ao passo que os dados do E-
xemplo 3 são bivaiiados, não balanceados, iiiegulaies no tempo e incomple-
tos

3

Tabela 1.2: Comprimento do osso Ramus (mm) - Exemplo 2. 

Unidade Idade (anos) 
amostral 8 8.5 9 9.5 

1 47.8 48.8 49.0 49.7 
2 46.4 47.3 47.7 48.4 
3 46.3 46.8 47.8 48.5 
4 45.1 45.3 46.1 47.2 
5 47.6 48 .5 48.9 49.3 
6 52.5 53.2 53.3 53.7 
7 51.2 53.0 54.3 54.5 
8 49.8 50.0 50.3 52.7 
9 48.1 50.8 52.3 54.4 
10 45 .0 47.0 47.3 48.3 
11 51.2 51.4 51.G 51.9 
12 48.5 49.2 53.0 55.5 
13 52.l 52 .8 53.7 55.0 
14 48.2 48.9 49.3 49.8 
15 49.6 50.4 51.2 51.8 
16 50.7 51.7 52.7 53.3 
17 47.2 47.7 48.4 49.5 
18 53.3 54.6 55.1 55.3 
19 46.2 47.5 48.1 48.4 
20 46.3 47.6 51.3 51.8 

Média 48.7 49.6 50 .6 51 .4 

tantes de medida, os valores medidos em cada um elos olhos e os valores 

médios. Qualquer valor médio sublinhado corresponde a urna observação 

com medida apenas num dos olhos, tendo sido considerada nula a medida 

não realizada. 

Os Exemplos 1 e 2 estão associados a conjuntos de dados univariados, 
completos, balanceados e regulares no tempo, ao passo que os dados do E

xemplo 3 são bivariados, não balanceados, irregulares no tempo e incomple

tos . 

3 



Tabela 1.3 /Ã;;l; da úlcera: Tratamento l (continua) Ex. 3

5 olhodir. 44.181 36.715 32.465 28.792 25.768 21.817 18.221

olhoesq. 45.749 41.073 36.837 32.818 28.337 22.694 20.273
média 44.965 38.894 34.65] 30.805 27.053 22.256 19.247

{

Unidade variável     r) h q p''v:' '' ; '''    
amostrar   l 2 3 4 5 6 7

  tempo (h) o.ooo 11.933 19.583 29.016 37.699 41.932 47.832
l olho dir. 45.826 43.151 35.777 30.017 24.759 22.158 17.804

  olho esq. 45.453 39.724 36.633 34.132 31.032 27.803 22.803

  média 45.639 41.437 36.205 32.074 27.895 24.981 20.304

  tempo (h) o.ooo 12.233 19.483 29.066 37.583 41.900 47.700
2 olllo dir. 48.847 42.024 39.573 36.401 28.636 26.000 24.617

  olho esq. 48.466 44.181 39.837 31.969 27.731 23.917 20.809

  média 48.657 43.103 39.705 34.185 28.183 24.958 22.713

  tempo (h) o.ooo 12.150 19.417 28.934 37.451 41.784 47.601
3 olho dir. 45.815 38.092 35.693 32.450 29.086 25.476 21.610

  olllo esq. 45.11] 40.902 38.145 29.326 27.203 24.454 22.294

  média 45.463 39.497 36.919 30.888 28.144 24.965 21.952

  tempo (h) o.ooo 12.100 19.383 28.900 37.417 41.734 47.584
4 olllo dir. 44.317 36.083 31.717 24.980 15.556 11.045 8.660

  olho esq. 48.010 41.940 33.407 25.923 23.173 18.894 14.491

  média 46.164 39.012 32.562 25.451 19.365 14.970 11.576

  tempo (h) o.ooo 12.033 19.333 28.883 37.333 41.700 47.633

  tempo (h) o.ooo 11.950 19.250 28.783 37.250 41.600 47.533
6 olho dir. 50.120 43.070 36.056 27.018 22.760 19.621 14.595

  olho esq. 47.329 42.579 37.497 ]0.561 22.672 19.131 15.906

  média 48.724 42.824 36.776 28.790 22.716 19.376 15.250

  tempo (h) o.ooo 11.9]7 19.250 28.750 37.267 41.584 47.534
7 ol})o dii. 43.806 38.2]0 33.54] 29.41] 25.67] 22.428 20.249

  ol])o esq. 45.738 42.662 38.328 33.362 28.21:3 22.672 18.412

  média 44.772 40.436 35.934 31.386 26.942 22.550 19.330

  tempo (1]) o.ooo 12.045 19.386 28.905 37.429 41.748 47.631
Média olho dir. 46.130 39.62] 34.975 29.867 24.605 21.221 17.965

  olho esq. 46.551 41.866 37.24] 31.156 26.909 22.795 19.284

  média 46.34] 40.743 36.107 }0.51] 25.757 22.008 18.625

Tabela 1.3: J Area da úlcera: Tratamento 1 ( continua) - Ex. 3. 
Unidade variável Observação 
amostral 1 2 3 4 5 6 7 

tempo (h) 0.000 11.933 19.583 29.016 37.699 41.932 47.832 

1 olho dir. 45.826 43.151 35.777 30.017 24.759 22.158 17.804 

olho esq. 45.453 39. 724 36.633 34.132 31.032 27.803 22.803 

média 45.639 41.437 36.205 32.074 27.895 24.981 20.304 

tempo (h) 0.000 12.233 19.483 29.066 37.583 41.900 47.700 

2 olho dir. 48.84 7 42.024 39.573 36.401 28.636 26.000 24.617 
olho esq. 48.466 44.181 39.837 31.969 27.731 23.917 20.809 

média 48.657 43.103 39. 705 34.185 28.183 24.958 22.713 

tempo (h) 0.000 12.150 19.417 28.934 37.451 41.784 47.601 

3 olho dir. 45.815 38.092 35.693 32.450 29.086 25.4 76 21.610 

olho esq. 45 .111 40.902 38.145 29.326 27.203 24.454 22.294 
média 45.463 39.497 36.919 30.888 28.144 24.965 21.952 

tempo (h) 0.000 12.100 19.383 28.900 37.417 41.7~H 47.584 

4 olho dir. 44 .317 36 .083 31.717 24 .980 15.556 11.045 8.660 

olho esq. 48.01 O 41.940 33.407 25.923 23.173 18.894 14.491 

média 46.164 39.012 32.562 25.451 19.365 14.970 11.576 

tempo (h) 0.000 12.033 19.333 28.883 37.333 41.700 47.633 

5 olho dir. 44.181 36.715 32.465 28.792 25.768 21.817 18.221 

olho esq. 45.749 41.07:3 36.837 32.818 28.337 22.694 20.273 
média 44.965 38.894 34.651 30.805 27.0,53 22 .256 19.247 

tempo (h) 0.000 11.950 19.250 28.783 37.250 41.600 47.533 

6 olho dir . 50.120 43.070 36.056 27.018 22. 760 19.621 14.595 

olho esq. 4 7 .329 42.579 37.497 :30.561 22.672 19.131 15.906 

média 48 . 724 42.824 36. 776 28.790 22.716 19.376 15.250 

tempo (h) 0.000 11.917 19.250 28 .750 37.267 41.584 47.534 

7 olho dir. 43 .806 38.21 O 33.541 29.411 25.671 22.428 20.249 

olho esg. 4,5 . 738 42.662 38.328 33.362 28.21:3 22.672 18.412 

média 44. 772 40.436 :35.934 31.386 26.942 22.550 19.330 

tempo (h) 0.000 12.045 19.386 28.905 37.429 41.748 47.631 

Média olho dír. 46.130 39.621 34.975 29 .867 24.605 21 .221 17.965 

olho esq. 46.551 41.866 37.241 31.156 26.909 22.795 19.284 

média 46 .341 40. 743 :36.107 30.511 2,5.757 22.008 18.625 

4 



5 olhodir. 15.492 12.000 8.602 6.325 3.464 -
ollloesq. 17.861 15.033 12.124 10.100 6.481 2.450

média 16.676 13.517 10.363 8.212 4.972 J:.:22ã

5

Tabela 1.3: V'H;ea da úlcera: 'l.»atam. l (continuação ) - Ex. 3.  
Unidade variável Observação  
amostrar 8 9 10 ll 12 13 14

tempo(h) 55.165 59.715 67.082 72.049 -  
l olhodir. 13.856 10.440 6.557 2.646 - -  

olhoesq. 18.248 13.711 7.211 2.236  
média 16.052 12.076 6.884 2.441  

tempo(h) 55.017 59.567 67.034 71.917 83.984 93.784 109.751

2 olhodir. 23.345 20.125 18.028 15.100 12.329 8.775 4.690

olhoesq. 17.464 14.177 10.050 7.681 5.291 2.828 1.414

média 20.405 17.151 ]4.039 11.390 8.810 5.802 3.052

tempo(h) 54.918 59.468 66.935 71.835 83.868 90.868  
3 olhodir. 18.303 13.856 10.863 6.403 2.000  

olhoesq. 19.875 19.774 18.303 15.297 12.166 5.000  
média 19.089 16.815 14.583 10.850 7.083 2::5QQ  

tema)o(h) 54.884 59.417 66.884  
4 olllo dir. 6.928 4.000 1.732  

olllo esq. 6.164 -  
média 6.546 2.0 QQ Q:866  

tempo(h) 54.850 59.367 66.817 71.750 83.767 90.767  

  tempo (h) 54.750 59.267 66.700        
6 olho di].. 9.219 ].162          

  olho es(]. 11.958 7.874 3.162        
  média l0.589 5.518          
  tempo (h) 54.734 59.234 66.65] 71.584 83.534 93.45]  

7 olllo dii'. 16.031 13.454 l0.583 7.874 4.583 2.646  
  olho esq. 14.629 11.790 9.055 6.708 3.742 1.732  
  média ]5.330 12.622 9.819 7.291 4.162 2.189  
  t,empo (h) 54.903 59.434 66.872        

Média olho dir. 14.739 11.005 8.052        
  olllo esq. 15.171 11.766 8.558        
  média 14.955            

Tabela 1.3: J Area da úlcera: Tratam. 1 ( continuação ) - Ex. 3. 
Unidade variável Observação 
amostral 8 9 10 11 12 13 14 

tempo (h) 55.165 59. 715 67.082 72.049 
1 olho dir. 13.856 10.440 6.557 2.646 

olho esq. 18.248 13.711 7.211 2.236 
média 16.052 12.076 6.884 2.441 

tempo (h) 55.017 59.567 67.034 71.917 83 .984 93.784 109. 751 

2 olho dir . 23.345 20 .125 18.028 15.100 12.329 8.775 4.690 
olho esq. 17.464 14.177 10.050 7.681 5.291 2.828 1.414 

média 20.405 17.151 14.039 11.390 8.810 5.802 3.052 

tempo (h) 54.918 59.468 66.935 71.835 83 .868 90.868 

3 olho dir. 18.303 13.856 10.863 6.403 2.000 
olho esq . 19.875 19. 774 18.303 15.297 12.166 5.000 

média 19.089 16.815 14.583 10.850 7.083 2.500 

tempo (h) 54.884 59.417 66.884 
4 olho dir. 6.928 4.000 1.732 

olho esq. 6.164 
média 6.546 2.000 0.866 

tempo (h) 54 .850 59.367 66.817 71. 750 83. 767 90.767 
5 olho dir. 15.492 12.000 8.602 6.325 3.464 

olho esq. 17.861 15.033 12.124 10.100 6.481 2.450 
média 16.676 13.517 10.363 8.21 2 4.972 1.225 

tempo (h) 54.750 59.267 66.700 
6 olho dir. 9.219 3.162 

olho esq. 11.958 7.874 3.162 
média 10.589 5.518 LlIBl 

tempo (h) 54.734 59.234 66 .651 71.584 8:3.5:34 93.451 

7 olho dir. 16.031 13.454 10.58:3 7.874 4.583 2.646 

olho esq. 14.629 11. 790 9.055 6.708 3.742 1.732 
média 15.330 12.622 9.819 7.291 4.162 2.189 

tempo (h) 54 .903 59.434 66 .872 
Média olho dir. 14.739 11.005 8.052 

olho esq . 15.171 11. 766 8.558 
média 14.955 11.38!) ~ 

5 



Tabela 1.4 'ã;;lã da úlcera: 'l.}atamento 2 (continua) Ex. 3

12 olhodir. 44.497 39.535 34.235 28.107 23.388 18.248 14.697
o[[loesq. 41.]46 3(5.083 32.802 28.983 25.120 15.62] 11.402

nlédía 42.822 37.809 33.518 28.545 24.254 16.934 ]3.049

6

Unidade variável     'wBwv    
amostrar   l 2 3 4 5 6 7

  tempo (h) o.ooo 12.750 19.283 28.900 37.217 41.500 47.467
8 olllo dir. 44.170 36.000 29.631 20.494 16.37] 11.402 7.874

  olho esq. 43.012 36.742 30.298 22.891 19.442 16.155 12.649

  média 43.591 36.371 29.965 21.692 17.906 13.779 l0.262

  temp' (]-) o.ooo 11.900 19.367 28.800 37.117 41.384 47.367
9 olho dir. 47.074 39.383 30.545 22.847 16.000 11.445 6.245

  olho esq. 41.340 35.553 30.232 18.276 16.062 12.124 7.681

  média 44.207 37.468 30.389 20.561 16.031 11.785 6.963

  'emp' (h) o.ooo 12.017 19.367 28.767 37.084 41.551 47.55]
10 olllo dir. 46.14] 39.674 33.045 22.159 18.439 15.653 12.490

  olho esq. 48.021 41.569 38.639 35.199 30.659 24.658 20.396

  iiaédia 47.081 40.621 35.842 28.679 24.549 20.155 16.443

  '':np' (1,) o.ooo 12.050 19.367 28.784 37.067 41.534 47.534
1 1 olho dir. 45.618 40.175 ]4.986 26.683 22.249 16.000 11.135

  oll)o esq. 43.886 37.630 31.496 22.361 16.673 12.207 8.307

  média 44.752 38.902 33.241 24.522 19.461 14.103 9.721

  tempo (h) o.ooo 12.083 19.366 28.783 37.083 41.533 47.566

  tempo (h) o.ooo 12.050 19.350 28.767 37.050 41.600 47.550
13 oll)o dil'. 46.043 43.612 35.384 32.848 26.153 19.647 16.310

  olllo esq. 45.155 38.639 35.242 29.950 26.683 22.716 18.762

  n)édia 45.599 41.126 35.313 31.399 26.418 21.181 17.536

  tempo (h) o.ooo 12.033 19.333 28.816 37.033 41.600 47.567
14 olho dii'. 49.63Ç) 42.732 34.627 24.104 16.492 13.229 lO.ooo

  olho esq. 49.244 41.44Ç) 36.865 24.536 19.925 14.000 7.550

  média 49.44] 42.090 35.746 24.320 18.209 13.614 8.775

  tenl])o (]]) o.ooo 12.126 IÇ).348 28.802 37.09:3 41.529 47.515
Média olho dir. 46.169 40.159 33.207 25.320 19.870 15.089 11.250

  ol])o esq. 44.544 38.238 33.654 26.028 22.081 16.783 12.392

  média 45.356 ]9.198 33.43] 25.674 20.975 15.936 11.821

Tabela 1.4: J Area da úlcera: Tratamento 2 ( continua) - Ex. 3. 
Unidade variável Observação 
amostral 1 2 3 4 5 6 7 

tempo (h) 0.000 12. 750 19.283 28 .900 37.217 41.500 47.467 
8 olho dir. 44.170 36 .000 29.631 20.494 16.371 11.402 7.874 

olho esq. 43.012 36.742 30.298 22.891 19.442 16.155 12.649 
média 43.591 36.371 29 .965 21.692 17.906 13. 779 10.262 

tempo (h) 0.000 11.900 19.367 28.800 37.117 41.384 47.367 

9 olho dir. 47.074 39.383 30.545 22.847 16.000 11.445 6.245 
olho esq. 41.340 35.553 30.232 18.276 16.062 12.124 7.681 

média 44.207 37.468 30.389 20.561 16.031 11. 785 6.963 
tempo (h) 0.000 12.017 19.367 28 .767 37.084 41.551 47.551 

10 olho dir. 46.141 39.674 33.045 22.159 18.439 15.653 12.490 
olho esq. 48 .021 41.569 38.639 35.199 30.659 24.658 20.396 

média 47.081 40 .621 35.842 28.679 24.549 20.155 16.443 
tempo (h) 0.000 12.050 19.367 28 . 784 37.067 41.534 47 .534 

11 olho dir. 45 .618 40 .175 34.986 26.683 22.249 16.000 11.135 
olho esq. 43.886 37.630 31.496 22.361 16.673 12.207 8.307 

média 44. 752 38.902 33.241 24.522 19.461 14.103 9.721 
tempo (h) 0.000 12.083 19.366 28.783 37.083 41.533 47.566 

12 olho dir. 44.497 39.535 34 .235 28.107 23.388 18.248 14.697 
olho esq. 41.146 36.083 32.802 28.983 25.120 15.621 11.402 

média 42.822 37.809 33.518 28.545 24.254 16.934 13.049 
tempo (h) 0.000 12.050 19.350 28.767 37.050 41.600 47.550 

13 olho dil'. 46 .043 43.612 35.384 32.848 26 .153 19.647 16.310 
olho esq. 45 .155 38.639 35.242 29 .950 26.683 22.716 18.762 

média 45 .599 41.126 35.313 31.399 26.418 21.181 17.536 
tempo (h) 0.000 12.033 19.33:3 28.816 37.033 41.600 47.567 

14 olho dir. 49.639 42.732 34.627 24.104 16.492 13.229 10.000 
olho esq . 49 .244 41.449 36.865 24 .536 19.925 14.000 7.550 

média 49.441 42.090 35. 746 24.320 18.209 13.614 8.775 

tempo (h) 0.000 12.126 19.348 28.802 37.09:3 41 .529 47.515 
Média olho dir. 46 .169 40 .159 3:3 .207 25.320 19.870 15.089 11.250 

olho esq . 44 .544 38.238 33.654 26.028 22.081 16. 783 12.392 
média 45.356 39.198 33.431 25.674 20.975 15.936 11.821 

6 



Tabela 1.4 /À;;lã da ú]cera: '].»atam. 2 (continuação ) Ex. 3

tempo (h)
olllo dir.
olho esq.
média

55.499
11.489
8.307
9.898

58.882
7.746
4.243
5.994

66.465
4.472
2.000
3.236

12

7

Unidade variável     Observação      
amostral   8 9 lO ll 12 13 14

  tempo (h) 54.650          
8 olho dir. 3.606          

  olho esq. 4.123          
  média 3.864          
  tempo (h) 54.550          

9 olho dir. 2.000          
  olho esq. 2.646          
  média 2.323          
  '':np' (h) 54.751 58.934 66.467 71.300 83.267    

10 olllo dír. lO.ooo 7.483 3.742 1.000      
  olho esq. 15.748 11.045 8.660 6.000 3.317    
  média 12.874 9.264 6.20] 3.500 1.658    
  tempo (h) 54.734 58.917 66.450      

1 1 olllo di].. 8.544 5.196 1.732      
  olho esq. 4.796 2.450        
  média 6.670 3.823 0.866      

  tempo (h) 55.467 58.934 66.4:34 71.184 83.134  
13 ol])o dir. 12.767 9.592 5.568      

  olho esq. 14.832 l0.296 7.141 4.243 2.646  
  média 13.800 9.944 6.355 2.12] 1,32:  
  tempo (h) 55.434          

14 olllo dir. 4.359          
  oll)o esq- 3.162          
  média 3.76]          
  '.mp' (1,) 55.012          

Média olllo dir. 7.538          
  olho esq. 7.659          
  média 7.598          

Tabela 1.4: J Area da úlcera: Tratam. 2 ( continuação ) - Ex. 3. 
Unidade variável Observação 

amostral 8 9 10 11 12 13 14 

tempo (h) 54.650 
8 olho dir. 3.606 

olho esq. 4.123 
média 3.864 

tempo (h) 54.550 

9 olho dir. 2.000 
olho esq. 2.646 

média 2.323 
tempo (h) 54.751 58 .934 66.467 71 .300 8:3 .267 

10 olho dir. 10.000 7.483 3.742 1.000 
olho esq. 15. 748 11 .045 8.660 6.000 3.317 

média 12.874 9.264 6.201 3.500 1.658 

tempo (h) 54.734 58.917 66.450 
11 olho dir. 8.544 5.196 1.732 

olho esq. 4.796 2.450 
média 6.670 3.823 0.866 

tempo (h) 55.499 58 .882 66.465 
12 olho dir. 11.489 7.746 4.472 

olho esq. 8.307 4.243 2.000 
média 9.898 .5.994 3.236 

tempo (h) 55.467 58.934 66.4:34 71.184 83.134 

13 olho dir. 12. 767 9.592 5.568 
olho esq. 14.832 10.296 7.141 4.243 2.646 

média 13.800 9.944 6.355 2.121 LlZ1 
tempo (h) 5,5.434 

14 olho clir. 4.359 
olho esq . 3.162 

média 3.761 

tempo (h) 55.012 
Média olho dir. 7.538 

olho esq. 7.659 
média 7.598 

7 



Tabela 1.5 'J;éà da úlcera: Tratamento 3 (continua) Ex. 3

19 olhodir. 54.598 50.448 46.109 40.927 34.857 28.036 18.894

ollloesq. 46.658 40.423 36.180 30.050 24.839 20.833 14.629

8

Unidade variável     r) h q prvn r' n n    
amostrar   l 2 3 4 5 6 7

  tempo (h) o.ooo 11.817 18.950 28.617 36.534 41.201 47.118
15 olho dir. 42.166 35.707 30.529 25.456 20.736 17.205 13.748

  olllo esq. 45.122 39.141 35.440 29.275 20.905 12.845 5.745

  média 43.644 37.424 32.984 27.365 20.820 15.025 9.746

  tempo (h) o.ooo 11.750 18.900 28.550 36.450 41.100 47.050
16 olho dir. 44.777 37.670 29.749 26.646 23.022 20.075 16.823

  olho esq. 45.011 37.802 30.806 26.230 22.405 18.466 13.784

  média 44.894 37.736 30.277 26.438 22.713 19.270 15.303

  tempo (h) o.ooo 11.733 19.116 28.533 34.950 41.083 47.116
17 olho dir. 46.011 38.484 35.242 31.654 26.40] 22.627 18.303

  olllo esq. 44.452 38.197 32.435 27.386 24.413 19.925 18.083

  naédia 45.23] 38.340 33.838 29.520 25.407 21.276 18.193

  tempo (]-) o.ooo 11.733 19.133 28.516 34.949 41.099 47.082
18 olllo dir. 46.530 41.605 36.290 32.970 29.360 25.060 22.428

  olllo es(l. 47.896 42.214 37.723 33.660 30.315 27.037 20.928

  média 47.213 41.909 37.007 33.315 29.837 26.048 21.678

  te«lpo (11) o.ooo 11.683 19.066 28.449 34.916 41.299 47.282

  média 50.628 45.435 41.144 35.488 29.848 24.434 16.762

  'e:np' (h) o.ooo 11.683 19.233 28.466 34.916 41.283 47.283
20 olho dir. 46.206 37.670 33.076 27.586 21.977 18.276 11.958

  olllo esq. 45.760 39.128 30.741 25.100 20.273 15.199 8.775

  média 45.983 38.399 31.908 26.343 21.125 16.737 l0.367

  te:npo (h) o.ooo 11.683 19.216 28.449 34.899 41.282 47.315
21 oll)o dii'. 43.267 36.111 26.096 18.628 13.416 9.38] 4.796

  olllo esq. 45.989 :]4.914 27.477 21.4S)4 14.967 l0.863 6.557

  média 44.628 35.513 26.787 20.06] 14.19] lO.122 5.677

  tempo (h) o.ooo 11.726 19.088 28.51] 35.373 41.192 47.178
Média olho di],. 46.222 39.671 33.870 29.124 24.253 20.094 15.279

  olho esq. 45.841 38.831 32.972 27.599 22.588 17.881 12.643

  média 46.032 ]9.251 !3.42] 28.36] 23.420 18.988 13.96]

Tabela 1.5: J Area da úlcera: Tratamento 3 ( continua) - Ex. 3. 
Unidade variável Observação 
amostral 1 2 3 4 5 6 7 

tempo (h) 0.000 11.817 18.950 28.617 36.534 41.201 47 .11 8 
15 olho dir. 42.166 35.707 30.529 25.456 20.736 17.205 13. 748 

olho esq. 45.122 39.141 35.440 29.275 20 .905 12.845 5.745 
média 43 .644 37.424 32.984 27.365 20.820 15.025 9.746 

tempo (h) 0.000 11.750 18.900 28.550 36.450 41.100 47.050 
16 olho dir. 44.777 37.670 29.749 26.646 23.022 20 .075 16.823 

olho esq. 45.011 37.802 30.806 26 .230 22.405 18.466 13. 784 
média 44.894 37. 736 30.277 26.438 22 .713 19.270 15.303 

tempo (h) 0.000 11. 733 19.116 28.533 34.950 41.083 47.11 6 
17 olho dir. 46.011 38.484 35.242 31.654 26.401 22.627 18.303 

olho esq. 44.452 38.197 32.435 27 .386 24.413 19.925 18.083 
média 45.231 38.340 33.838 29.520 25.407 21.276 18.193 

tempo (h) 0.000 11. 733 19.133 28 .516 34.949 41.099 47.082 
18 olho dir. 46.530 41.605 36.290 32.970 29.360 25.060 22.428 

olho esq . 47.896 42.214 ~37.723 33.660 30.315 27.037 20.928 
média 47.213 41.909 37.007 33.315 29.837 26.048 21.678 

tempo (h) 0.000 11.683 19.066 28.449 34.916 41.299 47.282 
19 olho dir. 54 .598 50.448 46 .109 40.927 34.857 28 .036 18.894 

olho esq. 46.658 40.423 36 .1 80 30.050 24 .839 20 .833 14.629 
média 50.628 45.435 41.144 35 .488 29.848 24.434 16. 762 

tempo (h) 0.000 11.683 19.233 28.466 34.916 41.283 47.283 
20 olho dir. 46.206 37 .670 33 .076 27.586 21.977 18.276 11.958 

olho esq. 45 . 760 39.128 30.741 25.100 20.27:3 15.199 8.775 
média 45.983 38.399 31.908 26.343 21.125 16.7:37 10.367 

tempo (h) 0.000 11.683 19.216 28.449 34.899 41.282 47.315 
21 olho dir. 43.267 36.111 26.096 18.628 13.416 9.381 4.796 

olho esq. 45.989 34.914 27.477 21.494 14.967 10.863 6.557 
média 44.628 35.513 2G .787 20.061 14.191 10.122 5.677 

tempo (h) 0.000 11. 726 19.088 28.511 :35.373 41.192 47.178 
Média olho dir. 46.222 39.671 :33.870 29 .1 24 24.25:3 20.094 15.279 

olho esq. 45.841 38.831 32.972 27.599 22.588 17.881 12.643 
média 46 .032 39.251 :33.421 28 .361 23.420 18.988 13.961 
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Tabela 1.5 /À;;lã da úlcera: 'l»atam. 3 (continuação ) Ex. 3

tempo (h)
olllo dir.
olho esq.

média

55.082
12.083
11.958
12.021

58.632
5.745
7.141
6.443

65.849

2.646
1.323

19

9

Unidade variável            
amostrar   8 9 lO ll 12 13 14

  tenapo (h) 54.968 58.468 65.918 70.651      
15 olho dir. lO.100 6.856 4.243 2.236      

  olho esq. 2.236          
  média 6.168 42 2,121 1.1U      
  tempo (h) 54.883 58.383 65.833 -      

16 olllo dir. 11.619 7.746 2.828      
  olho esq. 8.660 4.243 1.414      
  média lO.140 5.994 2.121      
  tempo (h) 54.949 58.382 65.899 70.532 82.449    

17 olllo dir. 14.629 11.705 7.746 5.385 2.828    
  olho esq. 15.427 11.662 8.185 4.359 2.450    
  média 15.028 11.683 7.966 4.872 2.639    
  'e:np' (h) 54.915 58.365 65.898 70.531 82.431    

18 olho dir. 18.166 14.177 8.124 5.099      
  olho esq. 17.349 13.342 9.849 7.746 5.196    
  média 17.758 13.760 8.986 6.422 2.598    

  'em],o (h) 55.083 58.650          
20 olllo dir. 8.485 5.196          

  olho esq. 3.873 1.732          
  média 6.179 3.464          
  t.mp' (h)              

21 olho dir.              
  olho esq.              
  média              
  temi)o (h)              

Média direito              
  esquerdo              
  média              

Tabela 1.5: J Area da úlcera: Tratam. 3 ( continuação ) - Ex. 3. 
Unidade variável Observação 
amostral 8 9 10 11 12 13 14 

tempo (h) 54.968 58.468 65 .918 70.651 
15 olho dir. 10.100 6.856 4.243 2.236 

olho esq. 2.236 
média 6.168 3.A.28. 2.121 Lll8. 

tempo (h) 54.883 58.383 65.833 
16 olho dir. 11.619 7.746 2.828 

olho esq. 8.660 4.243 1.414 
média 10.140 5.994 2.121 

tempo (h) 54.949 58.382 65.899 70 .532 82 .449 
17 olho dir. 14.629 11. 705 7.746 5.385 2.828 

olho esq . 15.427 11.662 8.185 4.359 2.450 
média 1.5.028 11.683 7.966 4.872 2.639 

tempo (h) 54.915 58:365 65.898 70.531 82.431 
18 olho dir. 18.166 14.177 8.124 5.099 

olho esq. 17.349 13.342 9.849 7.746 5.196 
média 17.758 13.760 8.986 6.422 2.598 

tempo (h) 55.082 58.632 65 .849 
19 olho dir. 12.083 5.745 

olho esq. 11.958 7.14] 2.646 
média 12.021 6.443 1.323 

tempo (h) 5.5 .083 58.650 
20 olho dir. 8.485 5.196 

olho esq . ,3.873 1.732 
média 6.179 3.464 

tempo (h) 
21 olho dir. 

olho esq . 
média 

tempo (h) 
Média direito 

esquerdo 
média 
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Tabela 1 .6 ',área da úlcera: 'l>atamento 4 (continua) Ex. 3

26 oll)odor. 51.430 41.881 35.693 31.401 27.295 20.298 11.314
olhoesq. 46.883 39.484 34.612 28.966 22.605 17.550 11.705

10

Unidade variável     r) h q p rira r' a n    
amostral   l 2 3 4 5 6 7

  tempo (h) o.ooo 11.783 19.183 28.533 34.866 41.249 47.299
22 olho dir. 51.856 44.497 39.837 35.355 32.818 30.083 24.759

  olho esq. 47.739 41.280 38.432 35.819 31.273 25.100 20.075

  média 49.797 42.888 39.134 35.587 32.045 27.591 22.417

  temp' (h) o.ooo 11.750 19.150 28.500 34.833 41.400 47.233
23 olllo dir. 47.864 41.425 32.016 27.019 21.142 15.906 7.937

  olho esq. 47.948 39.281 32.031 26.000 14.765 9.592 4.472

  média 47.906 40.353 32.023 26.509 17.954 12.749 6.205

  tempo (h) o.ooo 11.700 19.033 28.400 34.733 41.250 47.117
24 olllo dir. 45.255 39.711 35.285 28.107 23.643 18.788 15.362

  olho esq. 46.508 41.304 34.828 29.631 22.935 19.545 17.234

  média 45.881 40.508 35.056 28.869 23.289 19.167 16.298

  tempo (h) o.ooo 11.167 18.967 28.317 34.650 41.167 47.100
25 olho dir. 52.801 41.328 30.512 25.554 17.917 12.728 7.681

  olho esq. 48.156 40.804 29.648 24.495 18.412 13.784 8.944

  l jmédia 50.479 41.066 30.080 25.024 18.164 13.256 8.313

  tempo (h) o.ooo 11.267 18.900 28.250 34.733 41.100 47.000

  média 49.156 40.682 35.153 30.18:3 24.950 18.924 11.509

  te:npo (]]) o.ooo 11.600 18.883 28.233 34.716 41.133 48.133
27 oll)o dir. 49.346 40.200 32.573 25.140 14.318 8.944 5.385

  oll)o esq 50.030 45.354 37.802 33.616 26.096 16.124 8.426

  média 49.688 42.777 35.188 29.377 20.207 12.534 6.906

  tempo (h) o.ooo 11.583 18.883 28.300 34.717 41.150 47.033
28 olho dir. 50.636 43.347 }7.148 29.967 20.976 17.088 12.083

  olho es(]. 47.466 36.756 29.462 25.612 20.445 13.820 9.219

  média 49.05] 40.052 33.305 27.790 20.711 15.45.1 [0.65]

  tempo (h) o.ooo 11.550 19.000 28.362 34.750 41.207 47.274
Média olho dir. 49.884 41.770 34.723 28.934 22.587 17.69] 12.075

  olho esq. 47.818 40.609 33.831 29.16:3 22.361 16.502 11.439

  média 48.851 41.189 34.277 29.049 22.474 17.096 11.757

Tabela 1.6: J Area da úlcera: Tratamento 4 (continua) - Ex. 3. 
Unidade variável Observação 
amostral 1 2 3 4 5 6 7 

tempo (h) 0.000 11.783 19.183 28.533 34.866 41.249 47.299 
22 olho dir. 51.856 44.497 39.837 35.355 32.818 30.083 24.759 

olho esq. 47.739 41 .280 38.432 35.819 31.273 25.100 20 .075 
média 49.797 42.888 39.134 35.587 32.045 27.591 22.417 

tempo (h) 0.000 11. 750 19.150 28.500 34.833 41.400 47.233 
23 olho dir. 47.864 41.425 32.016 27.019 21.142 15.906 7.937 

olho esq . 47 .948 39.281 32.031 26 .000 14. 765 9.592 4.472 
média 47.906 40.353 32.023 26.509 17.954 12.749 6.205 

tempo (h) 0.000 11.700 19.033 28.400 34.733 41.250 47.117 
24 olho dir. 45.255 39.711 35.285 28 .107 23 .643 18.788 15.362 

olho esq . 46 .508 41.304 34.828 29.631 22.935 19.545 17.234 
média 45 .881 40.508 35.056 28.869 23.289 19.167 16.298 

tempo (h) 0.000 11.167 18.967 28.317 34.650 41.167 47.100 
25 olho dir. 52.801 41.328 30.512 25.554 17.917 12.728 7.681 

olho esq. 48.156 40.804 29.648 24.495 18.412 13. 784 8.944 
média 50.479 41.066 30.080 25.024 18.164 13.256 8.313 

tempo (h) 0.000 11.267 18.900 28.250 34.733 41.100 47.000 
26 olho dir. 51.430 41 .881 35.693 31.401 27.295 20.298 11.314 

olho esq. 46.883 39.484 34.612 28.966 22.605 17.550 11. 705 
média 49.156 40 .682 35.153 30.1 83 24 .950 18.924 11.509 

tempo (h) 0.000 11.600 18.883 28.233 34.716 41.133 48.133 
27 olho dir. 49.346 40.200 32.573 25.140 14.318 8.944 5.385 

olho esq. 50.030 45.354 37.802 33.61 6 26.096 16.124 8.426 
média 49 .688 42 .777 35.188 29.377 20.207 12.534 6.906 

tempo (h) 0.000 11.583 18.883 28.300 34. 717 41.150 47.033 
28 olho dir. 50.636 43.347 37.148 29.967 20.976 17.088 12.03:3 

olho esq . 47.466 36. 756 29.462 25.612 20.445 13.820 9.219 
média 49.051 40.052 33.305 27 .790 20.711 15.454 10.651 

tempo (h) 0.000 11.550 19.000 28 .362 34.750 41.207 47 .274 
Média olho dir. 49.884 41.770 34.723 28.9:34 22 .587 17.691 12.075 

olho esq. 47.818 40.609 33.831 29.16:3 22.361 16.502 11.439 
média 48.851 41.189 34.277 29.049 22.4 74 17.096 11.757 
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/lã;:;lã da úlcera: l.\atam. 4 (continuação ) Ex. 3
Unidade variável Observação
amostral

22 olllodir. 22.023 17.889 13.000 8.307 6.083 2.646 -
olhoesq. 17.292 13.454 10.247 6.325 3.000 - -

média 19.657 ]5.671 11.623 7.316 4.541 .L323 -

zi..} uniu tlii. - -

24 olhodir. 11.747 8.485 5.099 2.000
olho es(]. 14.560 11.402 6.083 -

média. 13.154 9.943 5.591 .LQ!)Q

25 olho dir. 5.568 3.742 2.236 -
olho esq. 6.164 3.162 1.414 -

média 5.866 3.452 1.825 -

26 olho dir. 5.831 -
ol])o esq. 6.708 3.000

média 6.270 1 .500

27 olho dir. 2.000 -
olllo es(l. 3.742 -

média 2.871 -

28 olllo dir. 6.481 2.450
olho es(]. 4.000 -

n)édia 5.240 1.225

Tabela 1.6

tempo (h) 54.700 58.133
olho dir. 5.831
olllo esq. 6.708 3.000

média 6.270 ] .500

26

1 1

Unidade variável            
amostrar   8 9 lO ll 12 13 14

  temp' (11) 55.016 58.533 65.700 70.250 82.167 92.067  
22 olho dir. 22.023 17.889 13.000 8.307 6.083 2.646  

  olho esq. 17.292 13.454 l0.247 6.325 3.000    
  média 19.657 15.671 11.623 7.316 4.541    
  tempo (h)            

23 olho dir.            
  ol])o esq.            
  média            
  t.mpo (h) 54.800 58.300 65.783 70.083      

24 olho dir. 11.747 8.485 5.099 2.000      
  olllo esq. 14.560 11.402 6.083 -      
  média, 13.154 9.943 5.591 1.000      
  tempo (h) 54.817 58.234 65.717      

25 olho dir. 5.568 3.742 2.236      
  olho esq. 6.164 3.162 1.414      
  média 5.866 3.452 1.825 -      

  '.n.p' (h) 55.133            
27 olllo dir. 2.000            

  olllo esq. ].742            
  média 2.871            
  tempo (h) 54.633 58.050          

28 oll)o dir. 6.48] 2.450          
  olho esq. 4.000            
  média 5.240 1.225          
  ''"-P' (1-)             

Média olllo di]..              
  olho esq.              
  média              

Tabela 1.6: ~ da úlcera: Tratam. 4 ( continuação ) - Ex. 3. 

Unidade variável Observação 

amostral 8 9 10 11 12 13 14 

tempo (h) 55.016 58 .533 65. 700 70.250 · 82.167 92.067 

22 olho dir. 22.023 17.889 13.000 8.307 6.083 2.646 

olho esq. 17.292 13.454 10.247 6 .. 325 3.000 

média 19.657 15.671 11.623 7.316 4.541 .L..3.2.3. 
tempo (h) 

23 olho dir. 
olho esq. 

média 
tempo (h) 54.800 58 .300 65.783 70.083 

24 olho dir. 11.747 8.485 5.099 2.000 
olho esq. 14.560 11.402 6.083 

média 13.154 9.943 ,5.591 1.000 
tempo (h) 54.817 58.234 65.717 

25 olho dir. 5.568 3.742 2.236 
olho esq. 6.164 3.162 1.414 

média 5.866 3.452 1.825 
tempo (h) 54.700 58.133 

26 olho dir. 5.831 
olho esq. 6.708 3.000 

média 6.270 1.500 
tempo (h) 55.133 

27 olho dir. 2. 000 
olho esq. 3.742 

média 2.871 
tempo (h) 54 .633 58.050 

28 olho dir. 6.481 2.450 
olho esq. 4.000 

média 5.240 1.22.5 

tempo (h) 
Média olho clir. 

olho esq. 
média 
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1.2 Modelos para dados longitudinais
Idealmente, os modelos estatísticos para dados longitudinais devem i) per-
mitir a incorporação de uma estrutura de de})endência entre as medidas ].ba-
lizadas numa mesma unidade amostrall ii) não se restringir a dados balancea-
dos ou regulares no tempo, e iii) permitir a inclusão de covariáveis na análise.
Os modelos apresentados nesta Seção obedecem, na medida do possível, à
ordem cronológica em que se tornaram collhecidos.

Em geral, estudos longitudinais com dados balanceados com relação ao
tempo permitem a utilização do modelo de análise de variância multivariada
com fatores relacionados aos grupos de onde as ullidades foram selecionadas e
a distribuição de respostas multivariadas paiametiizada através do seguinte
modelo de médias de caselas:

Y = Qm + E (i.2.i)
onde Y (.N x T) é uma matriz que contém en] cada linlla as T res])osgas de
uma das .N = ::::i .Ní unidades amostiais, sendo .N, o tamanho da anlostia
do grupo i,{ - l,...,g, (1) = dirlgÍIJV.,...,l/v,}, com IW. indicando um

vedor com AC elementos iguais a 1, é a lllatriz de especificação (conhecida),
M (g x T) é uma lnatiiz de parâmetros, cujas linhas corres])andem aos perfis
de respostas médias de cada gi'upo e as tinhas de E (]V x T) corres])andei)tes
aos el'los aleatórios associados às unidades amosti'ais são index)endentes e
idênticamente distribuídas ({íd) com distiibujção /Vr(O, V), com nlatiiz de
dispersão V não estruturada. Quando este modelo é utilizado es])ecifica-
nlente pai'a dados longitudinais, a análise coi'i'cspoildente é conhecida colho
aná/ sc rmtl/í uar ada) de peras. Enlbola a ])?uanletrização de médias de
caselas seja mais frequente, outras alteillativas ])odcn) ser consideradas.

Para descrever os perfis de respostas médias de curdas de crescáznerzío
(esta denominação é utilizada mesmo qua.lido a dimensão ao ]ollgo da qual são
feitas as observações não é o tema)o) de animais temi-se recorrido a modelos
})o]inon)tais (Wis]lait, 1938). Para Pott]loíj' .k R.oy (]964), isto equivale a
estrutuiai a matriz M na fol,n a

M (1.2.2)

onde X (T x r), com I' < T, é uma nlatliz 'le especiflmção comum a todos
os grupos9 que no caso de curvas de ci'esciilleilto ])olinonliais, ])ode conter
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1.2 Modelos para dados longitudinais 

Idealmente, os modelos estatísticos para dados longitudinais devem i) per
mitir a incorporação de uma estrutura de dependência entre as medidas rea
lizadas numa mesma unidade amostral; ii) não se restringir a dados balancea
dos ou regulares no tempo, e iii) permitir a inclusão ele covariáveis na análise. 
Os modelos apresentados nesta Seção obedecem, na medida do possível, à 
ordem cronológica em que se tornaram conhecidos. 

Em geral, estudos longitudinais com dados balanceados com relação ao 
tempo permitem a utilização do modelo de análise de variância multivariada 
com fatores relacionados aos grupos de onde as unidades foram selecionadas e 
a distribuição de respostas multivariacla.s parametrizada através do seguinte 
modelo de médias ele caselas: 

Y = QM+E (1.2.1) 

onde Y (N x T) é uma matriz que contém em cada linha as T respostas de 
uma elas N = :Zf=1 N; unidades amostrais, sendo N; o tamanho ela amostra 
do grupo i,i = 1, . . . ,g, Q = diag{lN1 , ••• ,lN

9
}, com lN; indicando um 

vetor com N; elementos iguais a 1, é a matriz de especificação (conhecida), 
M (g x T) é uma matriz ele parâmetros, cujas linhas correspondem aos perfis 
ele respostas médias de cada grupo e as linhas de E (N x T) correspondentes 
aos erros aleatórios associados às unidades amostrais são independentes e 
idênticamente distribuídas ( iid) com distribuição NT(O, V), com matriz de 
dispersão V não estruturada. Quando este modelo é utilizado especifica
mente para dados longitudinais, a análise correspondente é conhecida como 
análise (multivariada) de perfis. Embora a parametrização ele médias de 
caselas seja mais freqüente, outras alternativas podem ser consideradas. 

Para descrever os perfis de respostas médias de curvas de crescimento 
( esta denominação é utilizada mesmo quando a dimensão ao longo da qual são 
feitas as observações não é o tempo) de animais tem-se recorrido a modelos 
polinomiais (Wishart, 1938) . Para Potthoff & Roy (1964), isto equivale a 
estruturar a matriz M na forma 

M=BX 1 (1.2.2) 

onde X (T x r ), com r < T, é uma matriz de especificação comum a todos 
os grupos, que no caso de curvas de crescimento polinomiais, pode conter 
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nas colunas as diferentes potências (0 a r -- 1) dos 7 tempos em que são
realizadas as medidas ou outras variáveis explicativas, de tal forma que o
perfil de respostas médias do grupo { seja representado pela função linear
XP{, onde /3f é a {-ésima linha de B (g x I'), matriz de parâmetros associados
aos modelos polínomiais.

Quando os dados não são balanceados com relação ao tema)o, a cada
unidade amostrar .j, devem correspondem uma matriz de especificação e uma
matriz de dispersão próprias, X.j e Vj respectivamente. Mais especifica-
mente, sendo y} a J-ésima linha de Y, X.J = q} e) X. onde q} é a J-ésima
[inha de Q e e) é o sínlbo]o da operação matricial (produto de ]<lonecker)
que multiplica cada elemento da matriz à esquerda do símbolo pela ll)atriz à
direita, e P = oec(B) temos:

yj '- .v (xjP, vj) (i .2.3)

em que as matrizes de dispersão das observações V.i,.j = 1, . . . , Ar, não são

estruturadas. Dificuldades na estimação sob este n)ode]o, deva(]o ao grande
número cle parâmetros desconhecidos, apontam para a necessidade de se
considerar algum tipo de estrutura comull] às matrizes V:f,.j = 1, . . . , JV,

restringindo-se o número cle parâmetros necessários para modela-las.
O made/o rm síoJ de e/eixos a/erztár os que será apresentado adiante foi

introduzido no contexto de dados longitudinais ])or R.ao (1965). Esta classe
de modelos, conhecida também por made/os A.ierárq?licor ou made/os de dois
estágios, pode ser apresentada da seguinte fonlla: no primeiro estágio, define-
se uma curva paiít cadít unidade amosti'al; no segundo, ao se admitir que os
parâmetros das curvas clo piinleiro estágio são ítleatólios, obLéill-se a dis-
tribuição ma,tginal das observações individuais, cujo valor espera(lo define a
curva iilédial sob esse enfoque, a matriz de dispersão fica estruturada com
menos parâmetros que no modelo de análise de víuiância multivaliada(1.2.1).
Nas propostas originais, todos os parâmetros que definem as cuidas indi-
viduais são considerados aleatórios cona distribuição normal, il)dependentes
(E[ston & Grizz[e, 1962) ou corre]acionados (Rao, 1965; Fearn, ]975). No
n)odeio mais geral sugerido por Feain (1977), os valor'es es])grados de al-
guns parâmetros a]eatóiios podem se anular, ])ern)itindo, poi exenl])]o, que a
culpa média seja un] polinõmio de grau meiioi (lue o das curvas individuais.
A forma mais geral deste modelo é apresentada ])oi Laird & Ware (1982),
sendo o primeiro estágio dado por

/
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nas colunas as diferentes potências (O a r - l) dos T tempos em que são 
realizadas as medidas ou outras variáveis explicativas, de tal forma que o 
perfil de respostas médias do grupo i seja representado pela função linear 
X/3i, onde /3: é ai-ésima linha de B (g x r), matriz ele parâmetros associados 
aos modelos polinomiais. 

Quando os dados não são balanceados com relação ao tempo, a cada 
unidade amostral j, elevem corresponder uma matriz de especificação e uma 
matriz de dispersão próprias, Xj e Vj respectivamente. Mais especifica
mente, sendo y} a j-ésima linha de Y, Xj = q} ® X onde q} é a j-ésima 
linha de Q e ® é o símbolo da operaçã.o matricial (produto ele Kronecker) 
que multiplica cada elemento da matriz à. esquerda do símbolo pela matriz à 
direita, e /3 = vec(B) temos: 

(1.2.3) 

em que as matrizes de dispersão das observações V j, j = 1, ... , N, não são 
estruturadas . Dificuldades na estimação sob este modelo, devido ao grande 
número de parâmetros desconhecidos, apontam para a necessidade de se 
considerar algum tipo ele estrutura comum às matrizes Vj,J = 1, . .. , N, 
restringindo-se o número de parâmetros necessários para modelá-las. 

O modelo (misto) de efeitos aleatórios que será apresentado adiante foi 
introduzido no contexto de dados longitudinais por Rao (1965). Esta classe 
de modelos, conhecida também por modelos hierárquicos ou modelos de dois 
estágios, pode ser apresentada da seguinte forma: no primeiro estágio, define
se uma curva para cada. unidade a1iiostral; no segundo, ao se admitir que os 
parâmetros das curvas cio primeiro estágio são aleatórios, obtém-se a dis
tribuição marginal elas observações individuais, cujo valor esperado define a 
curva média.; sob esse enfoque, a matriz de dispersão fica estruturada com 
menos parâmetros que no modelo de análise ele variância multi variada ( 1.2.1 ). 
Nas propostas originais, todos os parâmetros que definem as curvas indi
viduais são considerados aleatórios com distribuição normal, independentes 
(Elston & Grizzle, 1962) ou correlaciona.dos (Ra.o, 1965; Fearn, 1975 ). No 
modelo mais geral sugerido por Fearn ( 1977), os valores esperados de al
guns parâmetros aleatórios podem se anular, permitindo, por exemplo, que a 
curva média seja um polinômio de grau menor que o elas curvas individuais. 
A forma mais geral deste modelo é a.presentada. por Laird & Ware (1982), 
sendo o primeiro estágio dado por 
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y.fl-r.Í «, .N(Xj# + ZJ''rj, a'Rj), J = 1, . . . , .N, (1.2.4)

onde os vetoies de parâmetros (e/eixos) a/eafór os, 'j, j = 1 , . . . , Ar têm lllédia
zero e o vetou de parâmetros definidores da curva média, /3, conesponde aos
ti/Citas ./idos e as inatrízes de especificação , (Zj para o efeito aleatório e X.j
para o efeito fixo, J = 1, . . . , ]V) podem ser diferentes e vadiar entre unidades
anlostrais, estendendo o n)odeio para o caso dc dados não balanceados em
relação ao tempo e a2Rj, conhecida como znatríz de dispersão cona ci07 a/
(associada ao erl'o c07}dÍci07 a/ cj = yj -- Xj/3 -- Zj-yj), é paratlletrizada por

o2 e R:f tem uma estrutura conhecida. Se R.j ;: lj, .j = 1, . . . , Ar, o modelo
é conhecido colmo made/o com índepe7idê7 cáa condicioz&a/ (IC) ou 7node/o
com erro de medida. Diversas estruturas de dispersão do ergo condicional
podem ser considcladas, com a matriz Rj estruturada convenientemente. O
segundo estágio consiste en] especificam a distribuição dos efeitos aleatórios,
usualmente na forma

"rj «.' ]v(o, .r), j = i, . . . , A',(1.2.5)
independentemente dos erros condicionais. Coiiseqüentenacnte, a distribuição
marginal de yj é dada por

yj «' .N(XJP, Zj.rZ} +a'Rj), J = 1,...,.N.(1.2.6)
O erro maryí7 a/ é definido colho cÍ = yi -- Xj/3 e a mízZriz dc d spersão
7n.ardina/ colmo Zj.rZt + a2R.j.

Os modelos AR. (autoregressivo) e ARMA (autoiegiessivo-n)édia lnóve])
IBox & Jeiikins, 1976) ])aia os erros são, pelzt parametrização palcinloniosa.
e diversidade na estrutura de dispersão, a])ontados como uilla alternativa
ao modelo de efeitos aleatórios (Rao, 19671 LaVange & llelms, 19831 Ware,
1985; Sc]i]uchter, 1988, e Rochon & ]lelll)s, 1989). Através de simulação ,
Jones (1990) conclui que em alnostias pequenas, torna-se im])ossíve] distin-
guir os efeitos aleatórios de erros com está'usura AR(] ). Aparentemente pelo
mes[[[o motivo, Andeiso]] & Joi]es (199]) utilizam um n)odeio coi]] Movi-
mento Biowniano (MB) integrado, mantendo o íntercepto aleatório. Outros

autores })referem utilizei' esses nloclclos para explicam' apenas zl c.ovaiiância
coildiciona[: Azza]ini(]987) uti]iza un] nloc]e]o ARMA(1,]) pala os eixos
condicionais ao analisam os dados do Exell)plo 21 Chi & Reinsel (1989) uti-
lizam um modelo AR(1) pala os erros colldicioiiais ao analisar os dados de
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(1.2.4) 

onde os vetores de parâmetros (efeitos) aleatórios, 1 i, j = 1, ... , N têm média 
zero e o vetor de parâmetros definidores da curva média, /3, corresponde aos 
efeitos fixos e as matrizes de especificação , (Zj para o efeito aleatório e Xj 
para o efeito fixo, j = 1, ... , N) podem ser diferentes e variar entre unidades 
amostrais, estendendo o modelo para o caso de dados não balanceados em 
relação ao tempo e o-2Rj, conhecida como m,atriz de dispersão condicional 
(associada ao erro condicional €j = yj - Xi/3 - Zi,J, é parametrizada por 
o-2 e Rj tem uma estrutura conhecida. Se Rj = Ij, j = 1, ... , N, o modelo 
é conhecido como modelo com independência condicional (IC) ou modelo 
com erro de medida. Diversas estruturas ele dispersão do erro condicional 
podem ser consideradas, com a matriz Rj estruturada convenientemente. O 
segundo estágio consiste em especificar a distribuição dos efeitos aleatórios, 
usualmente na forma 

ij ~ N (O, I'), j = l, ... , N, (1.2.5) 

independentemente dos erros condicionais. Conseqüentemente, a distribuição 
marginal de y i é dada por 

(1.2.6) 

O erro marginal é definido como Ej = Yi - Xj/3 e a matriz de dispersão 
marginal como ZjI'Z; + o- 2Rj. 

Os modelos AR (autoregressivo) e ARMA (autoregressivo-méclia móvel) 
(Box & .Jenkins, 1976) para os erros são, pela parametrização parcimoniosa. 
e diversidade na estrutura de dispersão, aponta.cios corno uma alternativa 
ao modelo de efeitos aleatórios (Rao, 1967; LaVange & Helms, 1983; Ware, 
1985; Schluchter, 1988, e Rochon & Helms, 1989). Através de simulação , 
Jones (1990) conclui que em amostras pequenas, torna-se impossível distin
guir os efeitos aleatórios de erros com estrutura AR(1). Aparentemente pelo 
mesmo motivo, Anderson & Jones (1991) utilizam um modelo com Movi
mento Browniano (MB) integrado, mantendo o intercepto aleatório. Outros 
autores preferem utilizar esses modelos para explicar apenas a covariância 
condicional: Azzalini (1987) utiliza um modelo ARMA(1 ,l) para os erros 
condicionais ao analisar os <lados elo Exemplo 2; Chi & Reinsel (1989) uti
lizam um modelo AR(l) para os erros condicionais ao analisar os dados de 
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Zerbe (1979); ambos os trabalhos sugerem um melhor ajuste relativamente
ao modelo com independência condicional. Um modelo com MB e elmo de
medida é utilizado ])or Lundbye-Clliístenseii (1991 ) em curva de crescimento
polinomial cona o inteicepto aleatório.

Para modelar os erros condicionais (vistos para cada unidade anlostral
como uma realização independente de uln processo estocástico {ct}), através
de um processo AR(1) com intervalos de amostragem arbitrários po tempo,
Jones (1993) lança filão do processo de (velocidade) de Ornstein-Ulllellbeck
(OU) (ver Durrett, 1984, para uma definição do processo OU), denominando-
o processo dXr/J conta o e denotando-o CAR(1). Esse processo é definido
pela equação diferencial

'Í'. + a..dZ d.B. (1.2.7)

onde {u.Z?t} é um MB com ])arânletro de dispersão u e a é unia constante.
Quando a = 0, {c.} é un] MB. Integrando (1.2.7), ol)tem-se a coima autor-
regresslva

', = exp(-aA{)c.-». + ",

onde {ut} é um ruído branco com variância

(1.2.8)

g(i - -],(-2az\t))
(ver os cálculos no Apêndice A). Quai]do a --, oo cona co'/(2cv) constante, os
erros condiciollais se toldam independentes, podendo-se falai num p7'acesso
{c.} de erros de medida (PEM). Assim, tanto o MB quztnto o PEM são
limites do processo CAR(1) (Jones, 1993). Mandei (1957) considera estes
dois processos para nlodelai observações repetidas univariadas, denoininando
o primeiro de processo dc erros {7}Zcrua/ares e iessétltaildo a importância da
escolha ade(luacla do modelo pata se avaliam corretamente o eno de estima-
ção . Box (]9.50) nota que a ])rinleira difeteilçzt simplifica a estrutura de
covariâncias, atribuindo este fato à prescilça de erros acllm JaZiDas. Diggle
(1988) e Muriay & llelnls (1990) generalizalll o ])arâmetio de autolegiessão
pala expj--a(a.Z)'l, o primeiro com c = ] ou 2, e os outros con) c ? 0, ])ara
modelar processos n)ais (ou menos) suaves que o CAR(1) cona c > 1 (ou
0 $ c < 1, incluindo para c = 0, o made/o dc slmcZ7Ía composta, ou seja, com
padrão dc covariâncias unifonne).
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Zerbe (1979); ambos os trabalhos sugerem um melhor ajuste relativamente 
ao modelo com independência condicional. Um modelo com MB e erro de 
medida é utilizado por Lundbye-Christensen (1991) em curva de crescimento 
polinomial com o intercepto aleatório. 

Para modelar os erros condicionais ( vistos para cada unidade amostral 
como uma realização independente de um processo estocástico { ét} ), através 
de um processo AR(l) com intervalos de amostragem arbitrários no tempo, 
Jones (1993) lança mão do processo de (velocidade) de Ornstein-Ühlenbeck 
(OU) (ver Durrett, 1984, para uma definição do processo OU), denominando
º processo AR(J) contínuo e denotando-o CAR(l ). Esse processo é definido 
pela equação diferencial 

(1.2.7) 

onde {wBt} é um MB com parâmetro de dispersão w e a é uma constante. 
Quando a= O, {ét} é um MB. Integrando (1.2.7), obtem-se a forma autor
regressiva 

Et = exp(-a.6.t)Et-é>l + Ut 

onde { u1 } é um ruído branco com variância 

2 

2a(l - exp(-2ç:Y.6.i)). 

(1.2.8) 

(ver os cálculos no Apêndice A). Quando a ---too com w2 /( 2a) constante, os 
erros condicionais se tornam independentes, podendo-se falar num processo 
{ Et} de erros de medida (PEM). Assim, tanto o MB quanto o PEM são 
limites do processo CAR(l) (Jones, 1993). Mande] (1957) considera estes 
dois processos para modelar observações repetidas univa.riadas, denominando 
o primeiro de processo de erros intervalares e ressaltando a importância da 
escolha adequada. do modelo para se avaliar corretamente o erro de estima
ção . Box (1950) nota que a primeira diferença simplifica a estrutura de 
covariâncias, atribuindo este fato à presença de erros acumulativos. Diggle 
(1988) e Murray & Helms (1990) generalizam o parâmetro ele a.utoregressão 
para exp[- a(.6.t)c], o pí·imeiro com e= 1 ou 2, e os outros com e 2'. O, para 
modelar processos mais ( ou menos) suaves que o CAR(l) com c > 1 ( ou 
O ::; e < 1, incluindo para e= O, o modelo de simetria composta, ou seja, com 
padrão de covariâncias uniforme). 
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Outro enfoque consiste em considerar as próprias observações {yjt,Z >
0},.j = 1,. . . ,.N, como .N realizações de un] processo estocástico. Gabiiel
11962) introduziu o made/o de aníedependê7}cia para o conjunto de observações
completas Y =(Yt, .. . , YT). Antedependência de ordem s significa que para
Z = 1,...,T, Ytl(Yt-i,..., Yt-,) independe de Yt-k, pala todo k > s; con-
seqüentemente, antedependência de ordem 0 implica completa independência
entre as colunas dc Y e antedependência de ordem (T -- 1) implica completa
arbitrariedade no padrão de dependência. O modelo de antedependêllcia é o
equivalente nlultivariado de modelos autoregressivos, em que se torna ])ossível
relaxar a hipótese de esZacíonaríedade (variâncias e correlações index)endentes
do tempo), devido à presença de várias realizações do mesmo processo. Um
exemplo de aplicação deste modelo é apresentado por l<enwaid (1987) no
contexto de alta/ise de peras. Modelos autoregressivos (estacionários) nas
observações são conhecidos por made/os cozzdÍci07}ais, tendo sido utilizados
com covariáveis (Rosner & Muííoz, 1988) e com efeitos aleatórios (Rosner &
Muííoz, 1992).

Modelos descritos por equações diferenciais podem esclarecer o meca-
nismo de variação temporal das observações , sendo denominados por lzen-
inan & Willianls (1989) como made/os llzecallúíÍcos. As soluções dessas
equações diferenciais podem se] autoregiessivas nas observações yt e (ou)
não lineares nos parâmetros. Vantagens destes modelos são a interpletabi-
lidade das cuidas e de seus parân[etros, em geral, en] número reduzido. Ao
modelar a velocidade dyt/dt en] função de y., Oli no caso de tempos discre-
tos, y. em função de yt-,, s > 0, introduz-se um mecallismo de realimentação
[iegativa, fazendo com que o processo convi]ja pala un] estado de e(luilíbrio,
ao passo que os lllodelos ])olinomiais são ilin)irados (Dwyei & Feinleib, 1992).
l.Jm dos exemplos mais antigos, descrito pot von 13ci-talanay (1938), é

flt y:) (i.2.9)
onde # é o valor para o qual yt converge. Em forma de equação diferencial
estocástica, trata-se do modelo de OU (1.2.7) e]]] # - g/t, cuja solução é o
modelo autoregressivo

g. - .«P(-aAÍ)) + .ZP(-aAt)y.-a. + «. (1.2.10)
onde {ut} é um ])rocesso de brios índepenclelltes. O modelo inca?ldicá07}a/
correspondente é obtido substituindo-sc AZ poi Z em(1.2.10), sendo o n)odeio
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Outro enfoque consiste em considerar as próprias observações {Yjt, t ~ 
O},j = l, ... ,N, como N realizações ele um processo estocástico. Gabriel 
( 1962) introduziu o modelo de antedependência para o conjunto de observações 
completas Y = (Y1 , ... , Y r ). Anteclependência de ordem s significa que para 
t = 1, ... , T, Yt l(Yt-t, . .. , Yt-s) independe de Yt-k , para todo k > s; con
seqüentemente, antedependência de ordem O implica completa independência 
entre as colunas de Y e antedependência de ordem (T- l) implica completa 
arbitrariedade no padrão de dependência. O modelo de antedependência é o 
equivalente multivariado ele modelos autoregressivos, em que se torna possível 
relaxar a hipótese de estacionariedade ( variâncias e correlações independentes 
do tempo), devido à presença ele várias realizações do mesmo processo. Um 
exemplo ele aplicação deste modelo é apresentado por Kenwarcl (1987) no 
contexto de análise de perfis. Modelos autoregressivos (estacionários) nas 
observações são conhecidos por modelos condicionais, tendo sido utilizados 
com covariáveis (Rosner & Munoz, 1988) e com efeitos aleatórios (Rosner & 
Munoz, 1992). 

Modelos descritos por equações diferenciais podem esclarecer o meca
nismo de variação temporal das observações , sendo denominados por lzen
man & Williams (1989) como modelos mecanísticos. As soluções dessas 
equações diferenciais podem ser autoregressivas nas observações Yt e (ou) 
não lineares nos parâmetros. Vantagens destes modelos são a interpretabi
lidade das curvas e ele seus parâmetros, em geral, em número reduzido. Ao 
modelar a velocidade dytf dt em função ele y1, ou no caso de tempos discre
tos, Yt em função de Yt-s, s > O, introduz-se um mecanismo de realimentação 
negativa, fazendo com que o processo convirja para um estado de equilíbrio, 
ao passo que os modelos polinomiais são ilimitados (Dwyer & Feinleib, 1992). 
Um dos exemplos mais antigos, descrito por von Bertalanffy (1938), é 

dyt 
dt = o:(/3 - Yt) (1.2.9) 

onde /3 é o valor para o qual Yt converge. Em forma de equação diferencial 
estocástica, trata-se cio modelo ele OU (1.2.7) em /3 - Yt, cuja solução é o 
modelo autoregressivo 

Yt = ,8(1 - exp(-o:fi.t)) + exp(-afi.t)Yt-t>.t + Ut (1.2.10) 

onde { ut} é um processo de erros independentes. O modelo incondir.ional 
correspondente é obtido substituindo-se fi.t portem ( l.2.10), sendo o modelo 
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de volt Bertalanay mais conhecido nesta forma não linear. Mas neste caso,
o erro acumulado é dado por w./=:ocxp l--c*(Z -- u)ld.B«, cuja estrutura de
covariâncias é a do processo {ytl:

ao«(y,,y.) '«p(-alZ-'l)-e«p(-a(t+'))l.(1.211)

(ver os cálculos ]lo Apêndice A).
O naodelo condicional (1.2.10) tem a vantagem de apresentei unia es-

trutura de dispersão dos erros simples, e quaTldo .AÍ é constante pode ser
liiiearizado nos parâmetros. Quando {Pt} representa a velocidade de uln
processo autoregressivo definido por (1.2.10), sua integração resulta. num
processo {yt} de OU integrado ou de posição (Taylor & Culnbelland, 1991).
Quando a integração é feita entre 0 e Z, coi]] as condições iniciais yo e ao = 0,
optem-se a equação

2

yo- pÍ+ #li exp (-at)l/a + « (1.2.12)
onde

~. l-a(, - «)laB«a,'r=0 Ju=0

tem a dispersão dada por

[ 7

(1.2.13)

C'o«(«,, ««) = a'jmÍn(z,, t«) -(2,X'" + 2,X', - 2 - ÀI'«-';l - À'«+'')/(21og ,X)l.

onde À = exp(--cv) e a' = co'/a' (ver os cálculos no A])êndice A). Qualldo
À = 0, {H.} é un] MB e o valor esperado de yt se torna linear. Gan)ernlan &
Migon (1993) apresentam un] lllodelo em que o ])arâmetio /3 é ])erturbado ao
longo do tempo, de acordo com um MB, dellominando-0 77zodc/o AãcrárquÍco
diTlâmico.

Sand[and & À']cGi]christ (]979) plo])hein moc]e]at a taxa c]e crescimento
através de uma equação diferem)cial estocástica. Na prática, eles ])iopõenl
identificam um lllodelo para as taxas de ciescinlenLo A log g/./AÍ observadas
enfie os instantes sucessivos de avaliação por meio de un) ])olinõn)io, unia
função exponencial ou uma mistura dos dois, em t, cona erros independentes
ou na classe ARMA.

li.2.14)
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de von Bertalanffy mais conhecido nesta forma não linear. Mas neste caso, 

o erro acumulado é dado por w J~=O exp [-a(t - u)]dB1,, cuja estrutura de 

covariâncias é a do processo {yt}: 

w2 
Cov(ys,Yt) = -[exp(-ajt - si)- exp(-a(t + s))]. 

2a 
(ver os cálculos no Apêndice A). 

(1.2.11) 

O modelo condicional (1.2.10) tem a vantagem de apresentar uma es

trutura de dispersão dos erros simples, e quando 6t é constante pode ser 

linearizado nos parâmetros. Quando {,Bt} representa a velocidade de um 

processo autoregressivo definido por (1.2.10), sua integração resulta. num 

processo {yt} de OU integrado ou de posição (Taylor & Cumberland, 1991 ). 

Quando a integração é feita entre O e t, com as condições iniciais y0 e /30 = O, 
obtem-se a equação 

Yt = Yo - (Jt + /.1[1 - exp (-at)]/ a+ K,t 

onde 

K,t = w l~o 1:
0 

exp [-a(T - u)]dB11 dT 

tem a dispersão dada por 

(1.2.12) 

(1.2.13) 

Cov(K,s, K,u) = o- 2 [min(ts, tu) - (2À 1
" + 2À 1

' - 2 - ).ltu-t, I - >. 1u+ 1,)/(2 log >.)]. 
(1.2.14) 

onde À= exp(-a) e o-2 = w2 /a2 (ver os cálculos no Apêndice A). Quando 

À = O, { K,t} é um MB e o valor esperado de y1 se torna linear. Garnerman & 
Migon (1993) apresentam um modelo em que o parâmetro /3 é perturbado ao 

longo do tempo, de acordo com um MB, denominando-o modelo hierárquico 

dinâmico. 
Sandland & McGilchrist ( 1979) propõem modelar a taxa de crescimento 

através de uma equação diferencial estocástica. Na prática, eles propõem 

identificar um modelo para as taxas de crescimento 6 log yt/ 6t observadas 

entre os instantes sucessivos de avaliação por meio de um polinômio, uma 

função exponencial ou uma mistura dos dois, em t, com erros independentes 

ou na classe ARMA. 
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Entre as desvantagells do modelo nlecailístico })odem-se citar a inexis
tência de uma família paramétrica de curvas como a polinomial, o que fre-
quentemente causa falta de ajuste, e problemas de inferência en] pequenas
amostras. Por outro lado, os modelos polinomiais apresentam geralmente
um bom ajuste, mas às custas de muitos parâmetros, que en] muitos casos
carecem de interpretação clara. lzenman & Williams (1989) propõem um
modelo exploratório com base em análise fatorial, cuja solução pode fornecer
favores com interpretações significativas e levar a um modelo linear parcimo-
nioso, denominalldo-o modelo /iz ear especíra/. Sua aplicação , contudo, fica
limitada a dados completos e a modelos lineares cona erro de medida.

Modelos não lineares de efeitos aleatórios são apresentados ])OI Lindstroin
& Bates(1990), Palmei et a1.(1991), e Vonesh & Carter(1992).

Modelos pala respostas Jlão gaussianas são considerados pol diversos au-
tores. Um nlode]o logístico pala respostas binárias independentes é consi-
derado por Stirate[[i et a1. (]984), e pala respostas binárias corre]acioiladas,
por Fítzmaurice & Laird (1993). Liang & Zeger (1986) propõem uma ex-

tensão de modelos lineares generalizzLdos(GLM) para dados longitudinais não
gaussianos. Uma extensão de GLM que inclui efeitos aleatórios é conhecida
pol made/os /i7ieares gez cra/içados de e/eixos másíos (GLMM) (Bieslow &

Clayton, 1993). Uma extensão do modelo adorado por Lundbye-Chiistensen
(1991) é apresentada ])or .Jgrgensen et a1. (1991), com base em 7}tode/os

de dispersão czp07i,encha/ de Jgrgenseii (]987), em que o processo de Z,eug
substitui o MB.

1.3 Inferência estatística
Esta Seção será dedicada aos dois illodelos linealcs que têna n)erecido tllais
atenção nos estudos sobre dados longitudinais: o nloclelo de PotthoH & Roy
(1964), definido através de (1.2.1) e (1.2.2) e o modelo de efeitos aleatórios,
definido através (le (1.2.4) e (1.2.5). Como veremos a seguir, a infeiêtlcia
sobre os paiâmetios (lo ])cimeiro n)odeio é inteiramei)te baseada elll análises
n)ultivariaclas de variância e de covaiiância. O segundo modelo, sendo o de
maior interesse neste tl'abalho, n)elecerá maior atenção

Nas propostas originais de análise de curvas de crescinlelito de animais,
têm sido consideradas 7nedídas I'eslzmo obtidas através de ullla transformação

18

Entre as desvantagens do modelo mecanístico podem-se citar a inexis
tência de uma família paramétrica de curvas como a polinomial, o que fre
qüentemente causa falta de ajuste, e problemas de inferência em pequenas 
amostras. Por outro lado, os modelos polinomiais apresentam geralmente 
um bom ajuste, mas às custas de muitos parâmetros, que em muitos casos 
carecem de interpretação clara. Izenman & Williams (1989) propõem um 
modelo expforatório com base em análise fatorial, cuja solução pode fornecer 
fatores com interpretações significativas e levar a um modelo linear parcimo
nioso, denominando-o modelo linear espectral. Sua aplicação , contudo, fica 
limitada a dados completos e a modelos lineares com erro de medida. 

Modelos não lineares de efeitos a leatórios são apresentados por Lindstrom 
& Bates (1990), Palmer et ai. (1991), e Vonesh & Carter (1992). 

Modelos para respostas não gaussianas são considerados por diversos au
tores. Um modelo logístico para respostas binárias independentes é consi
derado por Stiratelli et ai. (1984), e para respostas bi1~árias correlacionadas, 
por Fitzmaurice & Laird (1993). Liang & Zeger (1986) propõem uma ex
tensão de modelos lineares generalizados (GLM) para dados longitudinais não 
gaussianos. Uma extensão de GLM que inclui efeitos aleatórios é conhecida 
por modelos lineares generalizados de efeitos mistos (GLMM) (Breslow & 
Clayton, 1993). Uma extensão do modelo adotado por Lundbye-Christensen 
(1991) é apresentada por ,J0rgensen et ai. (1991), com base em modelos 
de dispersão exponencial ele J0rgensen (1987), em que o processo de Levy 
substitui o MB. 

1.3 Inferência estatística 

Esta Seção será dedicada aos dois modelos lineares que têm merecido mais 
atenção nos estudos sobre dados longitudinais: o mocTelo de Potthoff LV- Roy 
(1964), definido através de (1.2.1) e (1.2.2) e o modelo de efeito~ aleatórios, 
definido através de (1.2.4) e (1.2.5). Como veremos a seguir, a inferência 
sobre os parâmetros do primeiro modelo é inteiramente baseada em alléíJises 
multivariadas de variância e de covariância. O segundo modelo, sendo o de 
maior interesse neste trabalho, merecerá maior atenção . 

Nas propostas originais de anál ise de curvas de crescimento de animais, 
têm sido consideradas medidas resumo obtidas através de urna transformação 
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linear dos dados oi'iginais Y, na fora)a

YH1 ) (1.3.1)

onde HI é uma matriz de constantes convenientes conhecidas. Wisllart(1938)
propõe ajustar uma curva polinomial em função do tempo aos dados de cada
animal, utilizando uma matriz de polinõmios ortogonais

n (T x T) = ly,o, @., ,@,..], (1.3.2)

O[)de V,A;, k = 0, . . . , 7 -- 1, é um valor contendo e]]] cada linha o valor de um
polinõmio ortogonal de grau k no instante de tempo correspondente, com

H'H=1. (1.3.3)

Os coeficientes destes polinâlllios ortogonais são estimados poi YH, cada
linlla correspondelldo aos 7' coeficientes associados à unidade amostral cor-
respondente. En] geral, un] polinâmio de grau 1 -- 1 < T -- 1, é capaz de
descrever a curva de ciescimeilto de un] allimal, o que induz unia partição
dos coeficientes estimados dada pot

Ylil=jYHIYH21, (1.3.4)

onde YHli contém os coeficientes de polillõmios de graus menores, significa-
tivamente diferentes de zelo, e YH2 contém os coeficientes de graus maiores,
que não diferem significativamente cle zero. Para fliialidade de comparação
entre grupos, Wishart (1938) traball]a apenas com YHi, i'ecaindo nuns mo-
delo de análise de variância (1.2.]) para estas medidas iesunlo. Pott])off &
Roy(1964) consicleran[(1.3.1) cona

H. - G''X'(X'G''X)'' (1.3.5)
onde G é uma matriz simétrica positiva definida. O valor es])eiado de Ylli
é QB, O])de B está definida en] (1.2.2), independentemente da, escolha da
matriz G. Uin estimados não viciado de B é dado por

É Q)''Q'vm-. (i.3.6)
A matriz G pode representei ull] conllecimento a priori sobre V; na ausência
dessa informação , PotthoH & Roy (1964) sugerem G = 1, obtelldo um
estimador não ponderado.
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linear dos dados originais Y, na forma 

(1.3.1) 

onde H1 é uma matriz de constantes convenientes conhecidas. Wishart (1938) 
propõe ajustar uma curva polinomial em função do tempo aos dados de cada 
animal, utilizando uma matriz ele polinômios ortogonais 

(1.3.2) 

onde '1/J k, k = O, . . . , T - l, é um vetor contendo em cada linh a o valor ele um 
polinômio ortogonal de grau k no instante ele tempo correspondente, com 

(1.3.3) 

Os coeficientes destes polinômios ortogonais são estimados por YH, cada 
linha correspondendo aos T coeficientes associados à unidade amostral cor
respondente. Em geral, um polinômio de grau r - l < T - l, é capaz de 
descrever a curva de crescimento de um animal, o que induz uma. partição 
dos coeficientes estimados dada por 

(1.3.4) 

onde YH1 contém os coeficientes de polinômios de graus menores, significa
tivamente diferentes ele zero, e YH2 contém os coeficientes de graus maiores, 
que não diferem significativamente de zero. Para finalidad e de comparação 
entre grupos, Wishart (1938) trabalha apenas com YH 1, recaindo num mo
delo de análise de variância (1.2.1) para estas medidas resumo. Potthoff & 
Roy (1964) cons ideram (1.3.1) com 

(1.3.5) 

onde G é uma matriz simétrica positiva definida. O valor esperado de YH1 

é QB, onde B está definida em (1.2.2), independentemente da escolha da 
matriz G. Um estimador não viciado de B é dado por 

(1.3.6) 

A matriz G pode representar um conhecimento a priori sobre V; na ausência 
dessa informação , Potthoff & Roy (1964) sugerem G = I, obtendo um 
estimador não ponderado. 
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Para analisar transformações lineares dos dados originais (1.3.1), Rao
(1965) sugere a utilização da análise de covariância para obtenção de esti-
inadores mais eficientes do que (1.3.6). No caso de YHI ser uma matriz de
coeficientes de polinâmios ortogonais, as possíveis covariáveis são os coefi-
cientes de polinânlios ortogonais de graus maiores, YH2, com valor espetado
nulo. Deste fato, e da distribuição conjunta normal de (YHi , YH2), resulta
que a distribuição de YHi , condicionada a YHl2, é normal, com tnédia

E(Yn.IYn, QB + ZC (1.3.7)
onde Z é o valor observado de YH2, dado pelas estimativas dos coeficientes
de polinõmios ortogonais de graus maiores, e os parâmetros C dependem da
n)atriz de dis])Cisão de (YHi,YH2), desconhecida. Quando Hi é dada por
(1.3.5), com G = 1, as possíveis covariáveis são a(ruelas quc podem) gerar
o espaço de erros (colunas de Y'jl -- X(X'X)''X'l, poi exenl])lo) e por-
tanto também têm valor esperado nulo. Esta metodologia leva ao estinlador
ponderado de Rao (1959) dado por (1.3.5)-(1.3.6) com

G = V'li - c?(Q'Q)''Q'jV
que é também obtido por Khatri(1966) colho sendo o estimador de naáxima
verosimilhança do modelo de PottoH & Roy(1964) dado por(1.2.1) e(1.2.2)
(ver Grizzle & Allcn, 1969). Como na prática, nem todas as colunas de
YH2 estão correlacionadas com Yll] , Rao (1965) sugere que se selecionem
algumas, con) base na correlação anaostral, o que pode alimentar a c6lciêllcia
do estimados.

No modelo (1.2.3) com as matrizes VÍ,J = 1, . . . , N conllecidas, o esti-

mador de mínimos quadrados geileializados de Aitken (1935) dado poi

(1.3.8)

N N
Õ xSv;'xj)'' >1:xSv;'xj

cories])onde ao estiilladol de iiláxiina veiossimilhança (MV) e ao esticador
não viciado de variâi)cia mínima (Flaiville, 1977) con)

l ]J J
(1.3.9)

Var(©)
JV

( >1: x} v; ' xj ) ' ' (1.3.10)
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Para analisar transformações lineares dos dados origmais (1.3.1), Rao 
(1965) sugere a utilização da análise de covariância para obtenção de esti
madores mais eficientes do que (1.3 .6). No caso de YH1 ser uma matriz de 
coeficientes de polinômios ortogonais, as possíveis covariáveis são os coefi
cientes de polinômios ortogonais de graus maiores, YH2 , com valor esperado 
nulo. Deste fato, e da distribuição conjunta normal de (YH 1 , YH2), resulta 
que a distribuição de YH1 , condicionada a YH2 , é normal, com média 

E(YH1 jYH2 = Z) = QB + ZC (1.3.7) 

onde Z é o valor observado de YH2 , dado pelas estimativas elos coeficientes 
ele polinômios ortogonais ele graus maiores, e os parâmetros C dependem da 
matriz ele dispersão ele (YH1 , YH2 ), desconhecida. Quando H 1 é dada por 
(1.3.5), com G = I, as possíveis covariáveis são aquelas que podem gerar 
o espaço de erros ( colunas ele Y 1[I - X(X1X)- 1 Xlj, por exemplo) e por
tanto também têm valor esperado nulo. Esta metodologi a leva ao estimador 
ponderado ele Rao (1959) dado por (1.3 .5)-(1.3.6) com 

( 1.3.8) 

que é também obtido por Khatri (1966) como sendo o estimador de máxima 
verosimilhança do modelo de Pottoff & Roy (1964) dado por (1.2.1) e (1.2.2) 
(ver Grizzle & Allen, 1969). Como na prática, nem todas as colunas de 
YH2 estão correlacionadas com YH 1 , Rao (1965) sugere que se selecionem 
algumas, com base na correlação amostral, o que pode aumentar a eficiência 
cio estimador. 

No modelo ( 1.2.3) com as matrizes Vj, j = 1, .. . , N conhecidas, o esti
mador de mínimos quadrados generalizados de Aitken ( 1935) dado por 

N N 

/3 = (L xjv;:-1 xj)- 1 I: xjv;1 Yj (1.3 .9) 
j==l j==l 

corresponde ao estimador de máxima verossimi lhança (MV) e ao est imador 
não viciado de variân cia. mínima (Harvi lle, 1977) com 

N 

Var(/3) = (LX1V_;:-1Xj)- 1
. (1.3.10) 

j==l 
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A consistência de /3 só depellde da comi'eta especificação do valor espetado
d aq nllcpT'xfn rapa

Quando as n)atrozes Vj,J = 1, . . . , .M, são clesconllecidas, o procedimento
usual é substituí-las por estimativas nas equações acima. O estimador em
dois estágios de Aitken é obtido através da utilização de estimativas das
matrizes Vj,.j = 1,. . . ,.N, calculadas pelo método dos naomentos a par-

tir dos resíduos de regressão ordinária. Em muitas situações , garante-se a
eficiência assintótica deste estimador (Freedman & Peteis, 1984). Se os novos
resíduos forem utilizados para renovar as estimativas de V.Í,.j = 1, . . . , .N e
conseqüentemente de P, e se este ciclo fol repetido até convergência das es-
timativas, e]as coirespolldet)l às de máxima verossinli]])onça. Ware & De
Gruttola (1985), ao utilizaren] o n)odeio (1.2.3) ]lo contexto de dados longi-
tudinais notaram menor precisão no estimador de máxin)a verossinlilhança
de /3 que no de dois estágios de Aitken, provavelmente devido ao grande
número de parâmetros envolvidos na matriz de dis])ersão não estruturada.

Em muitos casos, a estrutura das matrizes individuais de dispersão pode
ser especificada ein função de alguns parâlnetlos desconllecidos, 0, como no
caso do modelo de efeitos aleatórios definido através de (1.2.6),

V.Í = Vj(O) = Zj/'Z} + a'Rj,(].3.11)
J = 1, . . . , .N onde 0 é um vetou' contendo o2, os elementos distintos de .r e
os parâll)etios desconhecidos de RÍ.

O logaritmo cla função cle verossinlilllança do modelo de efeitos aleatói'ios
e

/(P,0;y) 2«') + 1og IVI + .'V :.l/2(i.3.i2)
onde yt = (yi, . . . ,yjv), n = )1:W l n.í, onde 77.j re])lesenta a dimensão de yj,
V = a'R+ZWZ', s.«doR dj«g(R-,...,Rw), Z «g(Z-,...,Z«,).
W «g(.r,...,-r),..=y-XPco«-X'(Xi,...,Xk).

A estio)açào poi MV do modelo lllisto de íuiálise da variância foi de-
senvolvida por Hartley & Rao (1967), (]tte ])ro])usei'íull solucionar numerica-
mente o ])roblema de maximização através do método dc "stee])esl ascent"
Harville (]977) considera a estimação por n)áxima verossinlill)a,nça restrita
(MVR) que veremos adiante e descreve os ZLlgoiitlllos de otimização que pode-
riam ser úteis pata maximizar a veiossin[ilhançzt. Além) do ]]]étodo proposto
anteriormente, ele cita os dc Newtoll-Rapllsoil (NR), de escola de Físllei' e

2]

A consistência de /3 só depende da correta especificação do valor esperado 
das observações . 

Quando as matrizes V1, j = 1, ... , N, são desconhecidas, o procedimento 
usual é substituí-las por estimativas nas equações acima. O estimador em 
dois estágios de Aitken é obtido através da utilização de estimativas das 
matrizes V 1,j = 1, ... , N, calculadas pelo método dos momentos a par
tir dos resíduos de regressão ordinária. Em muitas situações , garante-se a 
eficiênci a assintótica deste estimador (Freedman & Peters, 1984). Se os novos 
resíduos forem utilizados para renovar as estimativas ele V 1,j = 1, ... , N e 
conseqüentemente ele /3, e se este ciclo for repetido até convergência das es
timativas, elas correspondem às de máxima verossimilhança. Ware & De 
Gruttola (1985), ao utilizarem o modelo (1.2.3) no contexto de dados longi
tudinais notaram menor precisão no estimador de máxima verossimilhança 
ele /3 que no de dois estágios ele Aitken, provavelmente devido ao grande 
número de parâmetros envolv idos na matriz ele dispersão não estruturada. 

Em muitos casos, a estrutura elas matrizes individuais ele dispersão pode 
ser especificada em função ele a lguns parâmetros desconhecidos, 0, como no 
caso do modelo ele efeitos aleatórios definido através de (1.2.6), 

(1.3.11) 

J = 1, . .. , N onde 0 é um vetor contendo (]' 2 , os elementos distintos de I' e 
os parâmetros desconhecidos de R 1. 

O logaritmo da função de verossimi lh ança cio modelo de efeitos aleatórios 
é 

l(/3, 0; y) = -[n log(21r) + log !VI + t:
1V- 1 t:]/2 (1.3.12) 

onde y 1 = (y\, . .. , yJv ), n = I::f=1 nj, onde nj representa a dimensão de Yj, 
V = (J'

2 R + ZWZ\ sendo R = diag(Ri, ... , RN ), Z = diag(Z1 , ... , ZN) e 
W = diag(I', ... ,I'), e E= y- X/3 com X 1 =(X\, ... ,X½). 

A estimação por MV do modelo misto de análise ela variância foi de
senvolvida por Hartley & Rao (1967), que propuseram solucionar numerica
mente o problema ele maximização através cio método de "steepest ascent". 
Harville (1977) considera a estimação por máxima veross imilhança restrita 
(MVR) que veremos adiante e descreve os algoritmos de otimização que pode
riam ser {iteis para maximizar a verossimilhança. Além do método proposto 
anteriormente, ele cita os ele Newton-Raphson (NR), ele escore ele Fisher e 
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de Maiqualdt (1963). Dempster, Laird & Rubis (1977) desenvolvem um
método geral para obtenção de estimadoles de MV a partir de observações
incompletas, denominando-o a/gorÍinzo EJt/. Laird & Ware (1982) utilizam
este algoritmo para estimar os parâmetros do modelo de efeitos aleatórios
(1.2.6). Jennricll & Schluchter (1986) descrevem os métodos NR, encore de

Fisher e uma mistura entre o último e o algoritmo EM para modelar dados
incompletos, que são implementados no programa BMDP-5V (Schluchter,
1990). Laird, Longe & Stram (1987) propõem o método de aceleração de
Aitken (Geram, 1970) para melhorar a velocidade de convergência do algo-
ritmo EM. Lindstrom & Bates (1988) comparam este algoritmo com o de
NR, concluindo sei este último preferível quando implementado cuidadosa-
mente. Descrevemos, a seguir, os algoiitmos de NR e o de encore de Fisller
pala obtenção dos estimadores cle MV e de MVR.

A maximização do ]ogaritillo da veiossin)ilança em relação aos parâmetros
desconhecidos do modelo, l9 = (P', O'y ocorre quando se anula a derivada
T7 = õ//al9, particioilada en)

njS = t)traía = xv- * c
e 770 = a//aO, cujos elementos são dados por

(1.3.13)

a//ao = -lt,(v''av/ao) - ':v''lav/ao)v ''l/2 (i.3.i4)
onde é? é uin eles)eito genético de 0. Pala resolver numericamente estas
e(luações eil] l9, paire-se (le um valor inicial l9o pi'oduzindo un} novo valor
para l9 utilizando a fólillula

l9x; = 19i;-j + JJ.77i;.: (1.3.15)
com k = 1 onde

,- llc2 l
No método NR, J é a Hessiana

(1.3.16)

a'tlaDai3'
aallaoa13'

an\laDaQ' ~\
õ'tlaoao' l (1.3.17)

resultar)do que
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de Marquardt (1963). Dempster, Laird & Rubin (1977) desenvolvem um 

método geral para obtenção de estimadores de MV a partir de observações 

incompletas, denominando-o algoritmo EM. Laird & Ware (1982) utilizam 
este algoritmo para estimar os parâmetros cio modelo de efeitos aleatórios 

(1.2.6). Jennrich & Schluchter (1986) descrevem os métodos NR, escore de 

Fisher e uma mistura entre o último e o algoritmo EM para modelar dados 
incompletos, que são implementados no programa BMDP-5V (Schluchter, 

1990). Laircl, Lange & Stram (1987) propõem o método ele aceleração ele 

Aitken ( Geral d, 1970) para melhorar a velocidade de convergência do algo

ritmo EM. Lindstrom & Bates (1988) comparam este algoritmo com o ele 

NR, concluindo ser este último preferível quando implementado cuidadosa

mente. Descrevemos, a seguir, os algoritmos de NR e o ele escore de Fisher 

para obtenção dos estimadores ele MV e de MVR. 
A maximização cio logaritmo da verossimilança em relação aos parâmetros 

desconhecidos cio modelo, ,{) = ((3\ 0t)t ocorre quando se anu la a derivada 

1J = Dl/8{), particionada em 

1113 = ül/Bf3 = xtv- 1
E 

e T/() = 8l/ 80, cujos elementos são dados por 

(1.3.13) 

(1.3.14) 

onde O é um elemento genérico de 0. Para. resolver numericamente estas 
equações em {}, parte-se de um valor ini cial {) 0 produzindo um novo valor 
para ,{J utilizando a fórmula 

com k = 1 onde 

J = ( JJ/3(3 JJ/30 ) . 
0(3 00 

No método NR, J é a Hessiana 

resultando que 

( 
a2l/éJ/3éJ/31 
82l/éJ0éJ{31 
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(1.3.15) 

( 1.3.16) 

(1.3.17) 



-X'V-iX, (1.3.18)

JP, - -x'v''(av/ao)v'''
pala um elemento genérico 0 de O e

(1.3.19)

Õn tlt)Ot.aO« trjV''(aV/aOh)V''ÕV/aO.l/2 --
.'lv''(av/ao«)v 'av/ao.l. (1.3. 20)

para o elemento (À, m.) de J00.
No método de escoie cle Fisher, a Hessiana é substituída por seu valor

espera'lo, resultando em(1.3.18) ])ara J©/3, Jp0 = O e o elemento(À,77}) cle
J00 dado por

E(a'//aOAa0«) Z,IV''(aV/aO/.)V''aV/aO«.l/2(t.3.21)
o que resulta num algoritmo mais simples que o anterior, valendo a equação
(1.3.9) para /3, em função dos parâmetros desconhecidos O. Isto significa que
basta inicializai com 0o, calculando-se Po por (1 3.9) e 770(o) por (1.3.14) e
obter um novo valor para 0 utilizando a fórmula

O* +JõbK.o'7'K-o (i 3-22)
cona k = 1.

Os passos citados são repetidos iteratival)lente sempre a partir do novo
valor de l9 no algoritmo NR ou de 0 no algoritn)o de escole de Fisher, até
estabilizar os valores dos parâmetros estimados.

O estimados de máxima vei'ossimilllança de /3 é o estinlador de Aitken
(].3.9) cona os parâmetros desconl)ácidos 0 das matrizes illdividuais clc dis-
persão substituídos pelas estimativas de liláxima. veiossin)illlança. Stiít vai'i-
ância assiiltótica também é dada por (1.3.10) (vei Laia'd & Ware, ]982, por
exemplo). Quando Xj = Zj,.j = 1, . .. ,JV, e definindo-se /3j = /3 + ''rj,J =
1,. . . ,.N, esse estimador pode sei obtido pela média ponderada tios esti-
madoies individuais de ©;,

pi = (x3n;'xj)''x$n;'xj (1.3.23)

2:3

J130 = -x1v- 1(av;ae)v-1
€ 

para um elemento genérico 0 de (} e 

tr[v-1 
( av / 801i)v- 1 av / 80m]/2 -

€t[v-1 (8V / 801i)V- 18V /80m]€ 

para o elemento (h,m) de J00· 

(1.3.18) 

(1.3.19) 

(1.3. 20) 

No método de escore de Fisher, a Hessiana é substituída por seu valor 

esperado, resultando em (1.3.18) para J1313, J130 = O e o elemento (h,m) de 

J00 dado por 

E(fJ2 l/801i80m) = -tr[v- 1 (DV/D01i)V - 1DV/ DOm) /2 (1.3.21) 

o que resulta num algoritmo mais simples que o anterior, valendo a equação 

(1.3.9) para /3, em função dos parâmetros desconhecidos 0. Isto significa que 

basta inicializar com 00 , calculando-se /3 0 por (1.3.9) e TJO(o) por (1.3.14) e 

obter um novo valor para() utilizando a fórmula 

(1.3.22) 

com A:= l. 
Os passos citados são repetidos iterativamente sempre a partir do novo 

valor de iJ no algoritmo NR ou de () no algoritmo de escore de Fisher, até 
estabilizar os valores dos parâmetros estimados. 

O estimador de máxima verossimilhança de /3 é o estima.dor ele Aitken 

(1.3.9) com os parâmetros desconhecidos 0 elas matrizes individuais ele dis

persão substituídos pelas estimativas de máxima verossimilhança. Sua vari
ância assintótica também é dada por (1.3.10) (ver Laird & Ware, 1982, por 

exemplo). Quando Xj = Zj,J = 1, ... ,N, e definindo-se /3j = /3 + ,j,j = 
1, ... , N, esse estimador pode ser obtido pela média ponderada dos esti

madores individuais de /3j, 

( 1.3.23) 
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com peso X}Vj IX.j,J = 1,... ,.N (Crowder & Hand, 1990, p. 93). Hui &
Bergei (1983) apresentam un] procedimento de estimação em dois estágios,
onde primeiro se obtem P; através de uma análise de regressão adequada ao
modelo condicional (1.2.4), mas permitindo que a variância do eno (4 varie
entre as unidades amostrais. Dados /3{ e cr?, sua distribuição condicional é
]V(/3j,.Dj) onde Dj = aj(X}R;'Xj)'',j = 1, . . . ,.M é a variância do erro
de estimação de ©{. Sob o modelo (1.2.5), obtem-se a distribuição marginal
/V(/3, .F + Dj). O estimador de máxima velossimilhança de P (1.3.9) neste
caso, resulta na média ponderada de Pj cona pesos proporcionais à.s inversas
das suas dispersões. Da análise de regressão individual que produz /3:i, obténl-
se também uma estimativa s? de a?. Qualldo a? = a2, sua estin)atava é dada
pela média ponderada de s? com pesos proporcionais a n.f. Flui & Bergei
(1983) consideram apenas o caso em que Pj é un] escalar, o que simplifica a
estimação da variância I' do efeito aleatório.

Quando X.j = X, de posto I', e Rj = R,J = 1,...,JV, /3 pode sei
expresso como sendo a média aiitillética dos /3j. No caso do n)odeio com
independência condicional, este estimados indepeilde de O, e sua. variância
assintótica é estimada por

V;r(p) = SP/.N (1.3.24)

onde SP é a variância amostral tios Pjs. O estilnador de MV de a2 é

õ' y}(i x(x'x)''x')xj/l.v(r - ,)l

/v

lJ
(1.3.25)

e o de .r é
.f = sp - â:(x'x)': (1.3.26)

(Graybi11, 1976, p. 465).
Os estinladores de maxlnla vel'ossinulllíulça, eln geral, subestlnlanl 01 })Ols

não levam em conta a estimação dos outros paiâinetros. Com a hnalidade
de contornar esse problema, Patterson & Thom])son (1971) desenvolvem o
eslimador de 7rzázima uerossimí//}allça rcsírüa (MVR) que é obtido através
da maximização da verossimilhança de um c071ZrasZe de erros Sy com valor
esperado nulo. Sob o po]]to de visa,a bayesiano, Harville (1974) mostra (]ue
isto equivale a ignorar (lualquei inforn)ação a priori sobre P, definindo a
verossinlilllança ]estiita ])OI
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com peso XJV7"1Xj,J = 1, ... , N (Crowder & Hand, 1990, p. 93) . Hui & 
Berger (1983) apresenta1::i um procedimento ele est imação em dois estágios, 

onde primeiro se obtem /3 j através de uma análise de regressão adequada ao 

modelo condicional (1.2.4), mas permitindo que a variância do erro a} varie 

entre as unidades amostrais . Dados /3j e a}, sua distribuição condicional é 

N(/3j, Di) onde Dj = a}(X}R_;-1XJ-1 ,j = 1, ... , N é a variância do erro 

de estimação de /3j. Sob o modelo (1.2.5), obtem-se a distribuição marginal 

N(/3, I' + Dj), O estimador de máxima verossimilhança de /3 (1.3.9) neste 

caso, resulta na média ponderada de /3j com pesos proporcionais à.s inversas 

das suas dispersões. Da análi se de regressão individual que produz f\, obtém

se também uma estimativas; de a}. Quando a} = cr2
, sua estimativa é dada. 

pela média ponderada de s; com pesos proporcionais a nj. Hui & Berger 

(1983) consideram apenas o caso em que /3j é um escalar, o que simplifica a 

estimação da variância r do efeito aleatório. 

Quando Xj = X, de posto r, e Rj = R,j = 1, ... , N, /3 pode ser 

expresso corno sendo a média. aritmética dos /3j. No caso do modelo com 

independência. condicional, este estimador independe de 0, e sua variância 

assintótica é estimada por 

V~r(/3) = S13/ N ( 1.3.24) 

onde S13 é a variância amostral dos /3 js. O estimador de MV de cr2 é 

N 

&2 = LY}(I- X(Xtx)- 1X 1)yj /[N(T - r)] (1.3.25) 
j=l 

e o de I' é 
(1.3.26) 

(Graybill, 1976, p. 465) . 
Os estimadores de máxima verossimilhança, em geral, subestimam 0, pois 

não levam em conta a estimação dos outros parâmetros. Com a finalidade 

de contornar esse problema, Patterson & Thompson (1971) desenvolvem o 

estimador de máxima verossimilhança restrita (MVR) que é obtido através 

da maximização da verossimilhança de um contraste de erros Sy com valor 

esperado nulo. Sob o ponto de vista bayesiano, Harville ( 1974) mostra que 

isto equivale a ignorar qualquer informação a priori sobre /3, definindo a 

verossimilhança restrita por 
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z.*(o; y) Z,(P, o; y) ((/3) aP (1.3.27)

onde .L é a função de verossimilhallça do modelo de efeitos aleatórios (1.2.6)
e {l(/3) é uma densidade a priori não informativa. O logaritmo desta verossi-
milhança é dado por

7*(0;y) +/(Õ,0;y)-logjX'V''XI/2(1.3.28)
onde C' é uma constante que depende apenas da escolha do contraste de entes
e /3 é uma função de 0 dada por (1.3.9). Definindo

P = V-l v-'x(x'v''x)''x'v l
)

Harville (1977) mostra que

a/*/aO = --lt7'(PaV/aO) -- ê'V '(aV/aO)V''êl/2,
onde Ê = y -- X.P,

(1.3.29)

#' t" li)DEÃO.. t«çv \(avião-:p' awlao. - a''ilao«ao«.hl'z -
Et v'~ \2qõNjõOtàPÕN lõ0«. - an'qlaOt.õO..{O'~ el'Z

(1.3. 30)

e

E(a'/*/aOha0.) IP(aV/aO/,)PaV/aO«.l/2,(i.3.3i)
podendo-se utilizar os métodos de NR e o de escore de Fishei ])ala a max-
imização da verossiinilllança restrita. A partia das estimativas de 0, os
efeitos fixos são estimados pelas médias das distribuições a posteríoii, re-
sultando em (1.3.9), cuja variância é dada ])or (1.3.10). No modelo com
X.Í = Zj :: X., J = 1,...,Ar com independência condicional, valelll as

fórmulas (1.3.23) a (1.3.25), com SP sendo il variância amostial não vici-

Quando as verossimi]hanças (1.3.]2) ou (1.3.28) são utilizadíts pala es-
timar os parâmetros clesconl)ecidos da distribuição a priori, os estio)adoras
resultantes são denonlinaclos cs/i777.odores c7n/)ú,aros Z,nyesáaz os (EB).

ada
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L*(0;y) = j L(f3,0;y) ç(/3) d/3 (1.3.27) 

onde L é a função de verossimilhança do modelo de efeitos aleatórios (1.2.6) 

e ç(/3) é uma densidade a priori não informativa. O logaritmo desta verossi

milhança é dado por 

( 1.3.28) 

onde C é uma constante que depende apenas da escolha do contraste de erros 

e /3 é uma função de 0 dada por (1.3.9). Definindo 

P = v-1 - v-1 X(xtv-1 x)-1 xtv-1, 

Harville (1977) mostra que 

[)[* /80 = -[tr(PfJV/80) - itv- 1 (8V/fJ0)v- 1 iJ/2, 

onde Ê = y - X/3, 

( 1.3.29) 

tr{P[(âV/ô01i)PfJV/80m - ô2V/8O1i8O111]}/2-

t:tV-1 [2(8V/ 801i)PfJV/8O111 - 82V/ü01JJO111 ]V-1 t: / 2 

(I .3 . 30) 

e 

E(82l*/ü0,J)0m) = -tr[P(éJV/D0,t)PéJV/ü0m]/2, (1.3.31) 

podendo-se utilizar os métodos de NR e o de escore de Fisher para a max

imização da verossimilhança restrita. A partir das estimativas de 0, os 

efeitos fixos são estimados pelas médias das distribuições a posteriori, re

sultando em (1.3 .9), cuja variância é dada por (1.3.10) . No modelo com 

Xi = Zj = X, j = l, ... , N com independência condicional, valem as 

fórmulas (1.3.23) a (1.3.25), com S/3 sendo a variância amostral não vici
ada. 

Quando as verossimilhanças (l.3 .12) ou (1.3.28) são utilizadas pa.ra es

timar os parâmetros desconh ecidos da distribuição a priori, os estimadores 

resultantes são denominados esl.im.adores empíricos bayesianos (EB). 
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O efeito aleatório associado ao indivíduo j pode sei estimado através do
valor esperado a posteriori

â'j = -e(vjlvj,Õ,o) z$v;'(yj -xjP)(1.3.32)
(Harvllle, 1976) em que os parâmetros 0 são supostos conhecidos. Este esti-
mador corresponde à média ponderada entre o estimados de míninaos quadra-
dos generalizados de I'j do modelo descrito pol' (1.2.4), com /3 = /3 e Rj
suposta conhecida, com peso proporcional à ínveisa da sua variância, e da
estimativa a priori, com valor 0 e peso proporcional à inversa de -F (Robinson,
1991). Sua variância é dada então por (Laird & Wale, 1982)

Va-(6'j) - V;'XJVar(Õ)X;V;' IZj.r. (1 .3.33)

No modelo simplificado de Hui & Bergel (1983), os estiinadores de Pj e
de sua variância, correspondentes a (1.3.32) e (1.3.33) são, respectivalllente,

Õj - Z(#jlÓi, Õ, o) - i::-XÓj + i:fb;ó (1.3.34)

e

}''ar(PJ) = Z)jF/(F + O.j). (1.3.35)

[nferência sobre o efeito a]eatório 7j, .j = 1, . . . , .N deve levar em conta
talnbénl a sua variabilidade] assim, Laird & Waie (1982) prol)õem que o erro
de estimação seja avaliado pela vai'iância de â'j -- -rj,

Var(+j -- ''rj) = .F -- Var(5'j) (1.3.36)

em vez de (1.3.33).
A função de verossimi]]lança (] .3.12) pode sel' expressa ila foi'ma alterna-

tiva

z.(a,o;v) = ll/ ./'(vj;p,ol'rj) «'('yj;o) d'j(1.3.:37)

(llartley & Rao, 1967) onde ./' é a densidade das observações do indivíduo
.j condicionadas ao efeito aleatório -rj e r é a densidade (a priori) do efeito
aleatório. As verossimilhanças (1.3.37) e (1.3.27) são suficieiltenlente gerais
pala abrigar tanto modelos não liileaies quíulto (listribuições leão gaussianas,

lJ
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O efeito aleatório associado ao indivíduo j pode ser estimado através do 
valor esperado a posteriori 

(1 .3.32) 

(Harville, 1976) em que os parâmetros 0 são supostos conhecidos. Este esti
mador corresponde à média ponderada entre o estimador ele mínimos quadra
dos generalizados de Tj elo modelo descrito por (1.2.4), com /3 = '/3 e Rj 
suposta conhecida, com peso proporcional à inversa da sua variância, e da 
estimativa a priori, com valor O e peso proporcional à inversa de I' (Robinson, 
1991). Sua variância é dada então por (Laird & vVare, 1982) 

(1 .3.33) 

No modelo simplificado de Hui & Berger (1983), os estimadores ele /Jj e 
de sua variância, correspondentes a (I.:3.32) e (1.3.33) são, respectivamente, 

( 1.3.34) 

e 

(1.3.35) 

Inferência sobre o efeito aleatório ,.i> j = 1, ... , N eleve levar em conta 
também a sua variabilidade; assim, Laird & Ware (1982) propõem que o erro 
de estimação seja avaliado pela variância de ij - tj, 

( 1.:3.36) 

em vez ele (1.3.33). 
A função ele verossimilhança (1 .3. 12) pode ser expressa na forma alterna

tiva 

N 

L(/3,0;y) = rr/ J(yj;/3,01, j)1r (,j;0) d,j 
j=l 

( 1.3. :37) 

(Hartley & Rao, 1967) onde J é a clensiclacle das observações do indivíduo 
j condicionadas ao efeito aleatório Tj e 1r é a densidade (a priori) do efeito 
aleatório. As verossimilhanças ( 1.3.37) e ( 1.3.27) são suficientemente gerais 
para abrigar tanto modelos não lineares quanto distribuições não gaussianas, 
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que nem senlpie podem ser desenvolvidos em forma ai)alítica, (quando então
pode-se recorrer à integração numérica (Stiratelli et al., 19841 Palmar et al.,
1991), à aproximação por linearização (Lindstrom & Bates, 19901 Longford,
1993, Cap. 8) ou a amostragem de Gibbs (Zeger & l<alim, 1991).

Dados incompletos ocorrem freqiientemente eln estudos longitudinais.
Laird (1988) apresenta alguns critérios pala classificar os dados incompletos e
aponta as precauções necessárias na arJálise. Quando o mecanismo de não res=
posta independe da resposta, diz-se que os dados são {ncomp/elos fofa/mente
ao acaso (m ss ng como/eíe/y at 7'a?td07n - MIAR), não sendo necessário ne-
nllui-n cuidado adicional na análise. Quando a não resposta depende apenas
das respostas observadas, ela é dita igzioráuc/, pois o seu mecanismo não inter-
fere na estimação , contento que seja baseado na verossimilhança dos dados
observados. Mas deve-se esperar maior sensibilidade à fallla na es])ecificação
do modelo. Quando a não resposta depende dos valores não observados,
ela é dita não gnor(íue/, sendo necessário especificar-se um modelo para o
mecanismo de leão resposta para se obterem inferências válidas cona base na
xrpl'ncc; ...;l ll :, n r n

Quando o nloclelo é corretanlellte especificado, a maximização da verossi-
milhança resulta em esticadores consistentes (Ciaméi, 1946). Mas a uti-

lização da fórmula da variância assintótica,(1.3.10), cona simples substituição
dos parâmetros desconhecidos por suas estilllativas, resulta na subestimação
do seu valor pois não leva em conta o erro de estio)ação . Kackai & Haiville
(1984) e l<ass & Steffey (1989) piopõenl fórillulas pala corrigir a variância
estimada. l<ackar & Harville (1984) consideram a inferência sobre uma com-
binação linear dos efeitos fixos e aleatórios, denotacla por 7 Quando 1- é esti-
mado pela substituição dos efeitos descollllecidos pol seus estimados'es (1 .3.9)
e(1.3.32) ele torna-se uma função de 0 e das observações y =(yÍ, .. . ,yjvy,
denotado ])or r(y;0). Quando 0 é conhecido, }''a7'll'-(y;0)l é cztlculada ti
sendo as expressões (1.3.10) e (].:3.33). Ma.s quailclo 0 é substitlií(lo pelo
estimados' de h/TV, MVR ou, em gela.l, })oi um estinladoi izluarían.íc p07'

íra7ts/açào (l<ackai' & Harville, 1981), ol)tén]-se un] estimador f = r(y; 0),
cuja variância é dada por

v«,(f) }''«,l,(y;o)l+ zlf - ,jy;o)I'(i.3.38)
n)ostrando que Va7'lr(yt 0)j é a])ellas o limite inferior da verdadeira variância,
cuja estin[ativa é dada ])ela sul)stítuição (le 0 pol' sita estimativa. A])ós uilla
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que nem sempre podem ser desenvolvidos em forma analítica, quando então 
pode-se recorrer à integração numérica (Stiratelli et ai., 1984; Palmer et ai., 
1991 ), à aproximação por linearização (Lindstrom & Bates, 1990; Longford, 
1993, Cap. 8) ou a amostragem de Gibbs (Zeger & Karim, 1991). 

Dados incompletos ocorrem freqüentemente em estudos longitudinais . 
Laird (1988) apresenta alguns critérios para classificar os dados incompletos e 
aponta as precauções necessárias na análise. Quando o mecanismo de não res~ 
posta independe da resposta, diz-se que os dados são incompletos totalmente 
ao acaso (missing completely at random - MCAR), não sendo necessário ne
nhum cuidado adicional na análise. Quando a não resposta depende apenas 
das respostas observadas, ela é dita ignorável, pois o seu mecanismo não inter
fere na estimação , contanto que seja baseado na verossimilhança dos dados 
observados. Mas deve-se esperar maior sensibilidade à falha na. especificação 
do modelo. Quando a não resposta depende dos valores não observados, 
ela é dita não ignorável, sendo necessário especificar-se um modelo para o 
mecanismo de não resposta para se obterem inferências válidas com base na 
verossimilhança. 

Quando o modelo é corretamente especificado, a maximização da verossi
milhança resulta em estimadores consistentes (Cramér, 1946) . Mas a uti
lização da fórmula da variância assintótica, (1.3.10), com simples substituição 
dos parâmetros desconhecidos por suas estimativas, resulta na subestimação 
do seu valor pois não leva em conta o erro ele estimação . Kackar & Harville 
(1984) e Kass & Steffey (1989) propõem fórmulas para corrigir a variância 
estimada. Kackar & Harville ( 1984) consideram a inferência sobre uma com
binação linear dos efeitos fixos e aleatórios, denotada por r. Quando T é esti
mado pela substituição dos efeitos desconhecidos por seus estimadores (1.3.9) 
e (1.3.32) ele torna-se uma função de 0 e elas observações y = (yl, ... ,y~)t, 
denotada por r(y; 0). Quando 0 é conhecido, Var[r(y; 0)] é calculada u
sando as expressões (1.3.1 O) e (1.3.33). Mas quando 0 é substituído pelo 
estimador el e MV, MVR ou , em geral, por um estimador úivariant.c P,_Or 

translação (Kackar & Harville, 1981 ), obtém-se um est imador f = T(y; 0), 
cuja variância é dada por 

Var(f) = Var[r(y;0)] + E[f- r(y;0)] 2 ( 1.3.:38) 

mostrando que Var[r(y; 0)] é apenas o limite inferior da verdadeira. variância, 
cuja estima.tiva. é dada pela substituição ele 0 por sua estimativét. Após uma. 
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aproximação da segullda parcela pela utilização do Método Delta. para ex-
pandir f em torno de r(y : 0), Kackai & Harville (1984) propõem a variância
aproximada

ÚL(}) l,(y; o)l+ t,IA(o)n(o)l(1 .3.39)

o-de A(0) = Variar(y; 0)/a01 e B(0) = EI(Õ -- 0)(Õ -- Oyl é a matriz de
dispersão (assintótica) de um estimador 0 não viciado (consistente). Kass &
Ste#ey (1989) desenvolvem uma fórmula semeUlante, mas com

(a,(y; o)/ao) .(a,(y; o)/õo' )

no lugar de A(0). Eles mostram que os eixos de aproximação dos dois termos
de (1.3.39) são da ordem de O(n;') e O(]V'') respectivamente e concluem
que quando n. é pequeno em re]ação a ]V, o primeiro termo é dominante
e a prática comum de se utilizar apenas o primeiro termo colllo unia apro-
ximação da variância verdadeira é apro})riadal caso contrário, o segundo
tei-nlo se ton)a relevante. Métodos de reuso amostral são propostos poi al-
gulls autores pal'a se avaliar a variância de ©. Freedman & Peteis (1984), ao
aplicarem o liiodelo (1.2.3) nulll estudo ecollométrico, encontram unia grande
discrepância entre a variância assintótica estimada usando o estinlador de
Aitken em dois estágios e a obtida através de ZPootstrap. Num modelo uni-
variado de efeitos aleatórios, Lee ( 1991 ) prol)õe estimar esta variância através
de JacÃ;A7zil/c, e apresenta un) estimados robusto em relação à contaminação
dos dados por valores aberrantes.

.47nosZrngcn de (;íbbs é u]]] método aproxin)ado pala se estinlai a dis-
tribuição a posteriori dos pai ânletros estimados num nloclelo hiei'ái'quico.
Utilizando este método, Gelfalld et a1. (1990) encontram variâncias dos esti-
madores dos efeitos fixos consistentemente maiores que as estiillativas obtidas
através do método EB e recomendam seu uso es])ccialmente ])ara ])equenas
alnostias. Este enfoque é útil para a estimação cle llloclelos GLMM (vei ])ag

18), mas seu sucesso dcpeiide da corneta esJ)ecificação das densidades que
definem o modelo hierárquico e cla ca])acidade cle simulação das densidades
condicionais resultantes.

A consistência e a eficiência assine(ética dos estimados-es (le n)áxinla veros-
similhança de])enden) da correra especificação da distribuição das observações
y. Se a distribuição condicional de yj'y estiver incorrera, ou iia. e(luação
de regressão ou na distribuição dos erros, então + não é ilecessàlianlente
consistente (Beik, 19(56 e 1970). Quando existe falha na especificação da
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aproximação da segunda parcela pela utilização do Método Delta. para ex

pandir f em torno de T(y: 0), Kackar & Harville (1984) propõem a variância 

aproximada 
Var( f) = Var [T( y; 0)] + tr[A( 0)B( 0)] (1.3.39) 

onde A(0) = Var[éh(y; 0)/80] e B(0) = E[(Ô - 0)(0 - 0)t] é a matriz de 

dispersão (assintótica) de um estimador Ô não viciado (consistente). Kass & 
Steffey (1989) desenvolvem uma fórmula semelhante, mas com 

no lugar de A( 0). Eles mostram que os erros de aproximação dos dois termos 

de (1.3.39) são da ordem de O(n_;-1) e O(N- 1 ) respectivamente e concluem 

que quando nj é pequeno em relação a N, o primeiro termo é dominante 

e a prática comum de se utilizar apenas o primeiro termo como uma apro

ximação da variância verdadeira é apropriada; caso contrário, o segundo 

termo se torna relevante. Métodos ele reuso amostral são propostos por al

guns autores para se avali ar a variância de fJ. Freeclman & Peters (1984), ao 

aplicarem o modelo ( 1.2.3) num estudo econométrico, encontram uma grande 

discrepância entre a variância assintótica estimada usando o estimador de 

Aitken em dois estágios e a obtida através de bootstrap. Num modelo uni

variado de efeitos aleatórios, Lee (1991) propõe estimar esta variância através 

ele jackknife, e apresenta um estimador robusto em relação à, contaminação 

dos dados por valores aberrantes. 
A mostrageni de Gibbs é um método aproximado para se estimar a. dis- · 

tribuição a posteriori dos parâmetros estimados num modelo hierárquico. 

Utilizando este método, Gelfancl et ai. ( 1990) encontram variâncias dos esti

madores dos efeitos fixos consistentemente maiores que as estimativas obtidas 

através cio método EB e recomendam seu uso especialmente para pequenas 

amostras. Este enfoque é útil para a estimação de modelos GLMM (ver pag. 

18), mas seu sucesso depende ela correta. especificação elas elensiclades que 

definem o modelo hierárquico e da capacidade de simulação elas densidades 

condicionais resultantes. 
A consistência e a eficiência assintótica dos estimadores de máxima veros

similhança dependem ela correta especificação ela distribuição das observações 

y. Se a distribuição cond icional de yl, estiver incorreta, ou na. equação 

de regressão ou na distribuição dos erros, então i não é necessàriamente 

consistente (Berk, 196G e 1970). Quando existe falha na especificação ela 
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distribuição do erro marginal, o estimador cle máxima verossimilhailça pode
ainda ser consistente, com distribuição assii]tótica normal, nuas cona outra
matriz de dispersão, dada por

C - A'iDA't (1.3.40)
onde

A - n]ely5lÊ$#l©] (1.3.41)

e

{: a log /(y:í; 0, /3) a I'g/(yj; 0,©) .

White (1982) e Roya11 (1986) mostram (]ue C é io])usta coii] relação à

es])ecificação do modelo pala a distribuição do erro mal'ginal. Quando o
modelo estiver corretanlente especificado, --A = D e (1.3.40) resulta na
variância assintótica usual. A consistência deste estinlador só depende da
correra especificação da média. Sob o modelo linear (1.2.3), do qual o modelo
de efeitos aleatórios é um caso paiticula], --A'i é dada poi (1.3.10), e D por

(1.3.42)

D = }1' X}V;'(yj - X.fP)(xj Xj/3yV;'Xj (i.3.43)

(Ruttei' & Elaslioa, 1992). Na prática, os parâmetros desconlieciclos são
substituídos ])elas estimativas conespondentes.

/v

lJ

1.4 Métodos para identi.ncação , seleção e
diagnóstico de modelos

t.lula análise pi'eliminar simples de uill determinado conjullto de (lados longi-
tudinais po(le sugeria' un] itlo(leio pala os efeitos fixos e aleatórios. (l;iáficos
dos valores médios das observações ao lollgo do telllpo podem sugciii zl forma
cla curva média e o comportalneilto da variabilidade en] função do tempo pode
revelar a natureza do efeito aleatório: vaiiâilcia anlostral constante sugere
que apenas o intercepto é aleatório e variância crescente sugere a presença de
outros efeitos aleatórios (Jones, 1993). Feaiii (1977) ressalta a inlpoltância
de se verificar a natureza das cuidas individuais pata se idcntihcaren) os
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distribuição elo erro marginal, o estimador de máxima verossimilhança pode 
ainda ser consistente, com distribuição assintótica normal, mas com outra 
matriz de dispersão, dada por 

onde 

e 

A= E[82
logL(,B,O;y)] 

8,88,Bt 

D= t éJlog f(yj; 0, ,B) 8 log f(y~; 0, ,B) 
j=1 8,B 8,B 

(1.3.40) 

(1.3.41) 

(1.3.42) 

White (1982) e Royall (1986) mostram que C é robusta com relação à 
especificação do modelo para a distribuição do erro marginal. Quando o 
modelo estiver corretamente especificado, -A = D e (1.3.40) resulta na 
variância assintótica usual. A consistência deste estimador só depende da 
correta especificação da média. Sob o· modelo linear (1.2.3), do qual o modelo 
de efeitos aleatórios é um caso particular, -A - 1 é dada por (1.3.10), e D por 

N 

D= I: xjv;i (yj - xj,B)(Yi - xj,a)tv;1xj ( 1.3.43) 
j=l 

(Rutter & Elashoff, 1992). Na prática, os parâmetros desconhecidos são 
substituídos pelas estimativas correspondentes. 

1.4 Métodos para identificação , seleção e 
diagnóstico de modelos 

Uma análise preliminar simple.s de um determinado conjunto de dados longi
tudinais pode sugerir um modelo para os efeitos fixos e aleatórios. Gráficos 
dos valores médios das observações ao longo do tempo podem sugerir a forma 
da curva média e o comportamento da variabilidade em função do tempo pode 
revelar a natureza do efeito aleatório: variância amostral constante sugere 
que apenas o intercepto é aleatório e variância crescente sugere a presença ele 
outros efeitos aleatórios (Jones, 1993). Fearn ( 1977) ressalta a importância 
de se verificar a natureza das curvas individuais para se identificarem os 

29 



efeitos aleatórios. Rao & Rao (1966) representam num ]nesmo gráfico todas
as observações disponíveis num estudo longitudinal destacando as unidades
amostrais ao unir as observações individuais pol meio de segmentos de rega.
São os denominados diagramas paz'a/e/os dc d spersão (para//eZ p/oÉs), que
podem tanto sugerir um modelo para a curva lalédia quanto para as indivi-
duais, como também detectar os indivíduos cona observações (ou associados
a curvas) aberrantes. Weiss & Lazaro (1992) sugerem a utilização deste
tipo de gráfico também para os resíduos condicionais, caso en] que deve re-
fletir apenas a variabilidade dentro das unidades amostrais. Outros efeitos
aleatórios não incluídos no modelo podem tanlbénl ser detectados neste tipo
de gráfico. Rutter & ElashoH (1992) sugerem) fazei uma análise de regressão
ordinária para cada indivíduo e a pal'tir da distribuição alnostral dos coefi-
cientes estilllados efetual a seleção de efeitos fixos e aleatóiiosl a associação
entre os parâmetros individuais com outras covaiiáveis pode indicam possíveis
interações . Com a mesma finalidade, Wateinaux et al. (1989), estudam a
associação entre os efeitos aleatórios estilllados numa ])cimeira análise, com
outras covaliáveis. Grady (1992) prol)õe analisar a matriz cle correlações es-
tin[adas nu[[[ modelo pi'eliminar cona matriz de dispersão não estruturada,
cona a finalidade de identificar unia estrutura AR(1) com ou seno variância
crescente. As linllas da matriz de cora'elações residuais são replescntadas em
diagramas paralelos de dispersão, em função cla diferença de tempo entre as
medidas. Ao c]iminar deste gráfico os e]enlcntos abaixo da. diagonal prin-
cipal, as curvas ficam com comprimentos diferentes. Uma estrutura AR(1)
é identificada ])elo decaimento exponencial das curvas que, se coincidirem,
indicam estacionariedadel se tiverem a mesma forma, mias com as curvas or-
denadas de acordo com seus coin])linlentos, ficando aquelas de conlpiimento
maior abaixo daquelas de comprimento menor, indicam variância crescente,
e se foreill conconentes na origem indicam vaiiâllcia constante e ])cidrão de
autocorrejação não estacionário. O modelo co]]] simetria composta pode sei-
detectado pela constância das correlações , cujo valor é temi'icamcnte igual à
correlação intl'a-classe.

Testes estatísticos pal'a sejeção de modelos incluem os de l,Va/d pai'a
avaliam a significância dos efeitos Eixos e os de razão dc ucrossá?n{//}a71.ça para
avaliar o ajuste de 71}0de/os e7}ca&ados, entendendo-se que um modelo está en-
caixado en] outro quando se tratar de un] caso ])articular deste. O piii)leito
teste pode estai viciado se calcado em estimativa viciada cla. variância. O
segundo não é a])ropriado para efeitos fixos (luanclo se usa MVR, pois a
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efeitos aleatórios. Rao & Rao ( 1966) representam num mesmo gráfico todas 
as observações disponíveis num estudo longitudinal destacando as unidades 
amostrais ao unir as observações individuais por meio de segmentos de reta. 
São os denominados diagramas paralelos de dispersão (parallel plots), que 
podem tanto sugerir um modelo para a curva média quanto para as indivi
duais, como também detectar os indivíduos com observações ( ou associados 
a curvas) aberrantes. Weiss & Lazaro (1992) sugerem a utilização deste 
tipo de gráfico também para os resíduos condicionais, caso em que deve re
fletir apenas a variabilidade dentro das unidades amostrais. Outros efeitos 
aleatórios não incluídos no modelo podem também ser detectados neste tipo 
de gráfico. R.utter & Elashoff (1992) sugerem fazer uma análise de regressão 
ordinária para cada indivíduo e a partir da distribuição amostral dos coefi
cientes estimados efetuar a seleção de efeitos fixos e aleatórios; a associação 
entre os parâmetros individuais com outras covariáveis pode indicar possíveis 
interações . Com a mesma finalidade, Waternaux et ai. (1989), estudam a 
associação entre os efeitos aleatórios estimados numa primeira análise, com 
outras covariáveis. Grady ( 1992) propõe analisar a matriz ele correlações es
timadas num modelo preliminar com matriz ele dispersão não estruturada, 
com a finalidade de identificar uma estrutura AR( 1) com ou sem variância 
crescente. As linhas da matriz de correlações residuais são representadas em 
diagramas paralelos de dispersão, em função da diferença de tempo entre as 
medidas. Ao eliminar deste gráfico os elementos abaixo da diagonal prin
cipal, as curvas ficam com comprimentos diferentes. Uma estrutura AR(I) 
é identificada pelo decaimento exponencial das curvas que, se coincidirem, 
indicam estacionariedade; se tiverem a mesma forma, mas com as curvas or
denadas de acordo com seus comprimentos, ficando aquelas de comprimento 
maior abaixo daquelas ele comprimento menor, indicam variáncia crescente, 
e se forem concorrentes na origem indicam variância constante e padrão de 
autocorrelaçâo não estacionário. O modelo com simetria composta pode ser 
detectado pela constância das correlações , cujo valor é teàricamente igual à. 
correlação intra-classe. 

Testes estatísticos para seleção de modelos incluem os de Wald para 
avaliar a significância cios efeitos fixos e os de razão de vcrossúnilhança para 
avaliar o ajuste de niodelos encafrados, entendendo-se que um modelo está en
caixado em outro quando se tratar de um caso particular deste. O primeiro 
teste pode estar viciado se calcado em estimativa viciada da variância. O 
segundo não é apropriado para efeitos fixos quando se usa MVR, pois a 
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verossimilhança maximizada exclui estes efeitos (Scliluchter, 1992). Flelms 8&

McCarro1] (1991 ) propõem estatísticas F' para testar hipóteses eílvojvel)do os
efeitos fixos. Jones (1993) propõe a utilização do C'7'íZe'rio de /n/ormrzção dc
,4kaike (AIC) para comparar modelos não encaixados. White (1982) propõe
um teste para detectar falha na especificação do naodelo, baseado na diferença
entre os elementos das matrizes que estimam A e D (1.3.41) e (1.3.42) le-
spectivainente.

Waterllaux et a1. (1989), ao utilizarem o modelo de regressão generalizada
(1.2.3), propõem que o segundo passo do estimados de Aitken seja baseado
na análise do modelo transformado Ljyj, onde L.f é uma matriz triangular
inferior tal que L}Lj = V;l, pois neste caso podem ser utilizadas técnicas
de diagnóstico de regressão liceal simples. Unidades amostrais aberrantes
poderiam sei' detectadas calculando-sc as djslá7icÍas dc A4a/}rz/a7}0Z){s entre os
vetores de resíduos individuais e a origem, que sob z hi])ótese nula teimam
distribuição X2 com 7}j graus de liberdade. Jones (1993) pior)õe analisar os
resíduos nlai'finais transformados L:fê:f para diagnóstico do modelo estimado.

Como os efeitos aleatórios são estimados através cle transformações li-
neares dos resíduos marginais, Watel'naux et a]. (1989) c])amam a seus ele-
mentos de intercepta, inclinação , etc. dos resíduos. Eles propõem utilizar a
distância de Mahalanobis na forma alvar('yj -- ''.f)'yj pala detectam unidades
amostrais aberrantes. Um teste sobre a l)oi'validade dos efeitos aleatórios,
baseado na conlpalação entre as funções cle distribuição em])írica e teórica,
é proposto ])oi Laiige & Ryan (1989). Pala levar en) conta a heterocedasti-
cidade dos efeitos aleatórios estimados, quaild0 7}j,.j = 1, . . . , AÍ não é cons-
tante, eles pl'o])õell) padronizá-los, i'esultando numa. /u7tção (7c dísZr b7zÍçâo
em7)z'rica /)ondc7'ada, cujas pior)piedades (]istlibuc.zonais são apt'esentadas.

Medidas de influência para n)odeias mistos de análise da variâllcia foram
propostos por Becknlan et a1.(1987) e Liski(1991). R.utter & E]ashon'(]992)
sugerem como método de averiguação da influência de unia observação (ou
de unia unidade anlostral) avaliar diferenças nos parâmetros estimados e no
logaritmo da verossimílllailça entre ZLS análises cona e scnl a sua ])iescnça.

1.5 Propostas deste trabalho
Os diagi'amas paralelos dc dispersão nem sempre têm a clareza necessária
para a identificação precisa (le ull] nloclelo de efeitos aleatól'ios. Poi outro
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verossimilhança maximizada exclui estes efeitos (Schluchter, 1992). Helms & 
McCarroll (1991) propõem estatísticas F para testar hipóteses envolvendo os 
efeitos fixos. Jones (1993) propõe a utilização do Critério de Informação de 
Akaike (AIC) para comparar modelos não encaixados. White (1982) propõe 
um teste para detectar falha na especificação do modelo, baseado na diferença 
entre os elementos das matrizes que estimam A e D (1.3.41) e (1.3.42) re
spectivamente. 

Waternaux et al. (1989), ao utilizarem o modelo de regressão generalizada 
(1.2.3), propõem que o segundo passo do estimador de Aitken seja baseado 
na análise do modelo transformado LiYi, onde Li é uma matriz triangular 

inferior tal que LjLj = v; 1
) pois neste caso podem ser utilizadas técnicas 

de diagnóstico de regressão linear simples. Unidades amostrais aberrantes 
poderiam ser detectadas calculando-se as distâncias de Mahalanobis entre os 
vetores de resíduos individuais e a origem, que sob a hipótese nula teriam 
distribuição x2 com ni graus de liberdade. Jones (199:3) propõe analisar os 
resíduos marginais transformados Liii para diagnóstico cio modelo estimado. 

Como os efeitos aleatórios são estimados através de transformações li
neares dos resíduos marginais, Waternaux et ai. (1989) chamam a seus ele
mentos de intercepto, inclinação , etc. dos resíduos. Eles propõem utilizar a 
distância de Mahalanobis na forma -y; ½r( l'j - ,j )i'j para detectar unidades 
amostrais aberrantes . Um teste sobre a normalidade dos efeitos aleatórios, 
baseado na comparação entre as funções ele clistribuiçã.o empírica e teórica, 
é proposto por Lange & Ryan (1989). Para levar em conta a heteroceclasti
cidacle dos efeitos aleatórios estimados, quando n1,j = 1, . . . , N não é cons
tante, eles propõem padronizá-los, resultando numa. função de distribuição 
empírica ponderada, cujas propriedades distribucionais são apresentadas. 

Medidas de influência para modelos mistos de análise da variância foram 
propostos por Beckman et al. (1987) e Liski (1991 ). R.utter & Elashoff (1992) 
sugerem como método de averiguação da influência de uma observação ( ou 
de uma unidade amostral) avaliar diferenças nos parâmetros estimados e no 
logaritmo da verossimilhança entre as análises com e sem a sua presença. 

1.5 Propostas deste trabalho 

Os diagramas paralelos ele dispersão nem sempre têm a clareza necessária. 
para a identificação precisa de um modelo de efeitos aleatórios. Por outro 
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lado, fazer uma análise de iegiessão para cada indivíduo pode ter un] alto
custo, especialmente eln amostras grandes. Além disso, Ruttei & Elaslloff
(1992) não especificam claran)ente os crítéiios adotados para a seleção de
efeitos fixos e aleatórios a partia' dos parâmetros estimados das culpas indi-
viduais. Grady (1992) propõe unia análise gráfica dos elementos distintos
da matriz de correlação residual de um modelo com matriz de dispersão não
estruturada, mas seu trabalho está direcioiiado para a identificação de uma
estrutura AR(1) dentro dos indivíduos. Neste trabalho, propomos identificar
os efeitos aleatórios a partir dos diagramas paralelos de dispersão das linllas
da matriz de dispersão amostial dos dados, que é a dispersão residual de
um modelo para[netrizado por n)édias de caselas. Pala isso ]]os ]estringi-
mos a situações com dados balanceados coill relação ao tempo. Através de
unl exemplo no Capítulo 2, mostramos que este gráfico é mais sugestivo que
o gráfico dos diagramas paralelos de dis])ei'são dos dados original. Como,
en] geral, o número de repetições ])or indivíduo é nlenoi que o tamanllo da
amostra, o custo para a aná]ise das linhas da nlatliz de dis])ersão anlostral
dos dados é menor que na análise das curvas individuais, como foi proposto
por Ruttei & ElashoH (1992).

O modelo clássico de efeitos aleatórios simplifica ao extremo a estru-
tura de dispersão entra-individual, considerando-a diagonal com variâllcia
constante. No outro extremo. modelos estocástícos com estruturas de dis-
persão n)ais comi)mexas coillo ARMA (Rao, 19671 LaVange & Helnls, 19831
Ware, 1985, Schluchter, 1988) ou MB integrado (Anderson & .Jones, 1991)
têm sido utilizados sem os efeitos aleatórios ou apenas com o inteice])to
aleatório. No meio termo. divei'sos autolcs coilsideiam o illodclo de efeitos
aleatórios caIU estruturas entra-illdividuais variadas: ARMA(1,]) (Azza]ini,
1987), AR(1) (Chi & Reinsel, 1989), AR(1) generalizado (Diggle, 1988 e
Muiray & Heliw, 1990), AR(1) integrado (Taylor & Cumbeiland, 1991) e
MB (Lundbye-Cl]ristensen, 1991), nuas sem se preocuparem cona o ])loblenla
de identificação do modelo, (llle deve considerar conconlitanten elite as duíts
componentes da n)atriz de dispersão(1 .3.1])(Ruttei & Elasl)oír, 1992). Con-
sideramos que o conhecimento n)a.is detítlhado do con)])ortaillento das ma-
trizes de dispersão induzidas por modelos de efeitos aleatórios com diver-
sas estruturas de dispersão entra-individual seja útil ])ara a identinlcação de
modelos através da matriz de dispersão alllostral dos dados. No Capítulo
3, estudamos o comportamento de cada linha das lllatrizes de covaiiâncias
e de correlações induzidas pol illoclelos com intercepto e coeficiente angular
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lado, fazer uma análise de regressão para cada indivíduo pode ter um alto 
custo, especialmente em amostras grandes. Além disso, Rutter & Elashoff 
( 1992) não especificam claramente os critérios adotados para a seleção de 
efeitos fixos e aleatórios a partir dos parâmetros estimados das curvas indi
viduais. Grady (1992) propõe uma análise gráfica dos elementos distintos 
da matriz de correlação residual de um modelo com matriz de dispersão não 
estruturada, mas seu trabalho está direcionado para a identificação de uma 
estrutura AR(l) dentro dos indivíduos. Neste trabalho, propomos identificar 
os efeitos aleatórios a partir dos diagramas paralelos de dispersão das linhas 
da matriz de dispersão amostral cios dados, que é a dispersão residual de 
um modelo parametrizado por médias ele caselas. Para isso nos restringi
mos a situações com dados balanceados com relação ao tempo. Através de 
um exemplo no Capítulo 2, mostramos que este gráfico é mais sugestivo que 
o gráfico dos diagramas paralelos ele dispersão cios dados originas. Como, 
em geral, o número de repetições por indivíduo é menor que o tamanho da 
amostra, o custo para a análise das linhas da matriz de dispersão amostral 
dos dados é menor que na análise das curvas individuais, como foi proposto 
por Rutter & Elashoff (1992). 

O modelo clássico de efeitos aleatórios simplifica ao extremo a estru
tura de dispersão intra-individual, considerando-a diagonal com variância 
constante. No outro extremo, modelos estocásticos com estruturas de dis
persão mais complexas corno ARMA (Rao, 1967; LaVange & Helms, 1983; 
Ware, 1985, Schluchter, 1988) ou MB integrado (Anclerson & .Jones, 1991) 
têm sido utilizados · sem os efeitos aleatórios ou apenas com o intercepto 
aleatório. No meio termo, diversos autores consideram o modelo de efeitos 
aleatórios com estruturas intra-individuais variadas: ARMA(l ,l) (Azzalini, 
1987), AR(l) (Chi & Reinsel, 1989), AR(l) generalizado (Diggle, 1988 e 
Murray & Helms, 1990), AR(l) integrado (Taylor & Cumberlancl, 1991) e 
MB (Lundbye-Christensen, 1991 ), mas sem se preocuparem com o problema . 
de identificação do modelo, que deve considerar concomitantemente as duas 
componentes da matriz de dispersão (1 .:U 1) (Rutter & Elashoff, 1992). Con
sideramos que o conhecimento mais detalhado cio comportamento das ma
trizes ele dispersão induzidas por modelos de efeitos aleatórios com diver
sas estruturas de dispersão intra-individual seja útil para a identificação de 
modelos através da matriz de dispersão amostral dos dados. No Capítulo 
3, estudamos o comportamento de cada. linha das matrizes ele covariâncias 
e de correlações induzidas por modelos com intercepto e coeficiente angular 
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aleatórios e com erros condicionais independentes ou sob MB.
As técnicas consideradas nos Capítulos 2 e 3 são utilizadas no Capítulo

4 para identificar um modelo mais complexo (1.2.12), com erros condicionais
baseados em processos OU integrados, ao analisar os dados do Exemplo 3,
relativos aos tamanhos das feridas medidas en] cada animal ao longo do
tempo, até sua total cicatriza-ção . Devido a diferenças individuais ila ve-
locidade de cicatrização , os dados se mostram incompletos. O mecanismo
de não resposta, que ocorre quando o tamallho (não observado) da fenda se
anula não pode ser ignorado (Laird, 1988). O modelo gaussiano não mais
se aplica aos dados, pois se torna necessário considerar distribuições estrita-
mente positivas. Nesse capítulo, mostramos unia utilização da distribuição
norma[ truncada pata mode]ai' os dados c]o Exem])]o 3.

No Ca])ítulo 5, apresentamos as conclusões deste trabalho, e sugestões
para a continuação da pesquisa.
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Capítulo 2

Identificação de efeitos aleatórios

2.1 Introdução
Na Seção 1.4, mencionamos vários métodos gráficos e analíticos corrente-
mente utilizados para identificar modelos de efeitos aleatórios. Neste Clapítu-
lo, propomos três formas alternativas para identificação de efeitos aleatórios.
Na Seção 2.2, implementamos a idéia de Rutter & ElashoR (1992) em termos
de testes de hipótese formais baseados na análise de regressão ordinária. Na
Seção 2.3, propomos uma modificação neste método, que recai num modelo
de análise de covariância em que os testes mencionados aparecem mais natu-
ralmente. Na Seção 2.4, desenvolvemos um método para identificar os efeitos
aleatórios através da análise dos elementos da matriz de dispersão amostral
dos dados. Para ilustração dos métodos propostos, utilizamos os dados do
Exemplo l (ver os diagramas paralelos de dispersão na Figura 2.1) com a
idade expressa em

(dias + 1)/3

como no trabalho de Weiss & Lazaro (1992). Na Seção 2.5, utilizando o
programa BMDP-5V (Schluchter, 1990) com a opção de estimação por MV
através do método de Newton-Raphson, ajustamos o modelo identificado
na nossa análise e o comparamos com o que foi identificado por Weiss &
Lazaro (1992). Este programa considera como parâmetros do modelo ape-
nas os elementos do vetor 0 definido em (1.3.11) ilo cálculo do AIC. Isto
pode ser razoável quando se utliliza o método de MVR, pois nesse caso a
verossimilhança maximizada exclui os efeitos fixos, mas não deve ser válido
em geral. Por esta razão, o AIC que calculamos neste capítulo continua
levando em consideração também o número de efeitos fixos. A matriz de dis-
persão assintótica robusta proposta por White (]982) e por Royal1 (1986) foi
calculada para os efeitos fixos. A comparação desta dispersão assiiltótica com
a dispersão assintótica usual elos dá uma idéia da falta de ajuste do modelo
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(White, 1982). Para o cálculo da variância assintótica corrigida (1.3.24) do
efeito fixo Ph = el.P = T (onde eh é um vedor cona l na h-ésima linha e 0 nas
demais), utilizamos

a,(y; 0)/aO« V''X)''X'V':(aV/aOm)V''(y - X.Õ), (2.1.1)

onde X. e V são respectivamente a matriz de especificação dos efeitos fixos e a
matriz de dispersão marginal, comuns às unidades anlostrais, 0« é o m-ésimo
elemento de 0 e y é o vedor das médias das observações individuais.

Além da função de verossimilhança e do AIC, medidas usuais para com-
paração de modelos, propomos também comparar a dispersão obtida at\avés
dos resíduos marginais (G = Ej=i êjÊ}/N'), com a dispersão amostrar (Vo -
E:::. (yj -- y)(yj -- Vy/.W) para diagnosticar o modelo para os efeitos fixos,

e com a dispersão induzida pelo modelo(g = V(Õ), dada por(1.3.11)) para
diagnosticar o modelo para a dispersão marginal. Esta comparação deve ser
feita seqüencialmente, a segunda apenas quando o modelo pata os efeitos
fixos for aceitável, para não haver prquízo 110 diagn(estico sobre a dispersão
marginal. As variâncias generalizadas podem ser úteis para esta finalidade.
Para comparar G e Vo propomos

Z,.f('+o, G) = ]og IG'''çol, (2.1.2)

e para comparar G e V propomos

z,(Ü,G) la''Üll, (2.i.3)

que se anulam quando V = G, que é o caso do modelo parametrizado por
médias de caselas e com matriz de covariâncias não estruturada (Modelo
0). A estatística .L.Í é equivalente à A de Wilks, obtida no teste da razão
de verossi-nlilhança para testar a estrutura da média num modelo normal
multivaiiado com estrutura de dispersão livre. Como a estimativa de /3 dada
por(1.3.9) é não viciada para quaisquer matrizes Vj,J = 1, . . . , .N utilizadas,
o valor crítico que se usa para log(A) deve servir para testar se o modelo
especificado pala os efeitos fixos é equivalente ao Modelo 0.
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Figura 2.1: Diagramas paralelos de dispersão Exemplo l

l 2 3 4 5
Idade

6 7

2.2 Identificação através de regressão linear
simples

Esta metodologia consiste em identificar a forma funcional do valor espera'
do de (1.2.4) por meio de análise de regressão separada para cada unidade
amostrar. Sob a hipótese de independência condicional,(1.2.4) se reduz então
a um modelo de regressão ordinária com a variância do ergo comum a todas
as unidades amostrais. Reparametrizações podem ser necessárias em ( 1.2.4)
quando as matrizes X.j e Zj tiverem algumas colunas em comum. Pala que
a forma funcional da resposta seja igual para todas as unidades amostrais, é
necessário que os modelos individuais tenham as mesmas variáveis explicati-
vas. Esta metodologia não requer dado! b1l!!!meados, mas é necessário que o
número de observaçõ;i ;épetidas em cada unidade amostral seja maior que o
número de parâmetros individuais estimados. Após a estimação , propõem-se
testes para verificar se alguns parâmetros têm os mesmos valores para todas
as unidades amostrais, e caso contrário, se eles têm distribuição normal.
Propomos testar seqüencialmente:
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a) se o parâmetro correspondente a uma determinada variável explicativa
tem média (entre as unidades amostrais) diferente de zero, para verificar se
ele pode ser considerado como um efeito flxol

b) se existe diferença significativa entre algum parâmetro individual e a
média, quando esta for significativamente diferente de zeros ou caso contrário,
se algum parâmetro individual difere signi$cativamente de zero, para verificar
a necessidade de incluir parâmetros individuais no modelo;

c) a normalidade dos parâmetros individuais, caso algum teste do item
b seja significativo, para verificar a possibilidade de trata-los como efeitos
aleatórios com distribuição normal e/ou se existe algum "outlier"

No ajuste de um modelo aos dados do Exemplo 1, Weiss & Lazaio (1992)
consideram como efeitos fixos os parâmetros de um polinâmio de segundo
grau e como efeito aleatório apenas o coeficiente linear, mas lzenlllan &
Williams (1989) sugerem um modelo polinomial de terceiro grau para as
curvas individuais, sem no entanto mostrar o resultado da análise. Assim,
tomamos como ponto de partida o ajuste de polinõmios individuais de grau
3, em função da idade. Os coeficientes estimados e seus desvios em relação
às respectivas médias, quando estas são significativamente diferentes de zero,
aparecem na Tabela 2.1 (os coeficientes significativos estão em negrito). O
erro padrão de um coeficiente médio é igual ao desvio padrão do coeficiente
individual dividido pela raiz quadrada de .N.

A análise dos coeficientes médios indica que tanto o intercepta quanto o
termo cúbico não são significativos com p > 0.10, sugerindo que os efeitos
fixos devem ser modelados apenas pelos coeficientes linear e quadrático. Não
há nenhum intercepto individual significativamente diferente dc zelo com
p > 0.05. Mas existem desvios dos coeficientes individuais em relação ao co-
eficiente médio no caso dos termos linear e quadrático, e alguns coeficientes
individuais, no caso do termo cúbico, significativamente diferentes de zelo,
sugerindo que todos os coeficientes do poliilâmio cúbico, exceto o intercepto
devem ser considerados como efeitos aleatórios. Nas Figuras 2.2 a 2.4 a-
presentamos gráficos de probabilidade normal, respectivamente para os coe-
ficientes lineares, quadráticos e cúbicosl também indicamos os coeficientes de
correlação entre cada coeficiente estimado e seu escora normal padrão. Pode-
mos então concluir que o modelo normal é aceitável, já que o valor crítico
da correlação para a aceitação da normalidade é de 0.9347 para .N - 10 e
de 0.9506 para N = 15 (Ryan et al., 1981), valores superados por todas as
,....l,,Ã.q .-nlrliladâsW)rVUU VWa V U A WUWU B
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Tab

Animal

l

2

3

4

ela 2.1: Estimativas inciivlauals ae poiiiiuiiiiub u
uoencienles e desvios eÚ relação à média

5.586 9.027 12.425 4.900 5.945 0.5556

5.186 28.827 7.375 -3.089 -2.044 0.1556

0.571 22.970 1.518 -1.462 -0.417 0.0111

-2.257 21.643 0.191 1.114 2.159 0.2861

-10.143 34.914 13.462 6.35] -5.306 0.4417

2.657 27.146 5.694 4.548 3.503 0.3639

7.229 12.115 9.337 1.473 2.518 -0.2139

5.657 11.582 9.870 2.043 3.088 -0.2750

-12.243 39.444 17.992 -6.949 5.904 0.5000

5.143 17.152 4.300 0.407 1.452 0.1806

3.286 17.734 3.718 0.682 1.727 0.1806

-7.557 31.006 9.554 5.961 -4.916 0.4694

7.771 21.524 0.072 1.270 0.225 0.04]7

4.17] 5.240 16.212 4.380 5.425 0.4889

5 -0.0141

úbicos

5

6

7

8

9

10

1 1

12

13

14

D.p.
Média

D.p.
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Tabela 2.1: Estimativas individuais de polinômios cúbicos. 

Coeficientes e desvios em relação à média 

Animal intercepto linear desvio quadrático desvio cúbico 

1 5.586 9.027 -12.425 4.900 5.945 -0.5556 

2 -5.186 28.827 7.375 -3.089 -2.044 0.1556 

3 -0.571 22.970 1.518 -1.462 -0.417 0.0111 

4 -2.257 21.643 0.191 1.114 2.159 -0.2861 

5 -10.143 34.914 13.462 -6.351 -5.306 0.4417 

6 -2.657 27.146 5.694 -4.548 -3.503 0.3639 

7 7.229 12.115 -9.337 1.473 2.518 -0.2139 

8 5.657 11 .582 -9.870 2.043 3.088 -0.2750 

9 -12.243 39.444 17.992 -6.949 -5.904 0.5000 

10 5.143 17.152 -4.300 0.407 1.452 -0.1806 

11 3.286 17.734 -3.718 0.682 1.727 -0.1806 

12 -7.557 31.006 9.554 -5.961 -4.916 0 .4694 

13 7. 771 21.524 0.072 -1 .270 -0.225 0.0417 

14 4.171 5.240 -16.212 4.380 5.425 -0.4889 

D.p. (7.265) (7.330) (7.063) (2.061) (1.986) (0.1703) 

Média -0.126 21.452 -1.045 -0.0141 

D.p. (1 .942) (1.959) (0.551) (0.0455) 
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Figura 2.2: Gráfico em papel de probabilidade normal
dos coeficientes lineares individuais. Correlação := 0.994.

40

35

30

25
Coeficientes

lineares 20
estimados

15

10

5

0
2 1.5 l ,0.5 0 0.5

Encores normais padrão
l 1.5 2

Figura
co eficientes

Gráfico em papel de probabilidade normal dos
quadráticos individuais. Correlação :: 0.981.

Coeficientes
quadráticos
estimados

2 1.5 l .0.5 0 0.5
Escores normais padrão

l 1.5 2

39

   e '

    

Figura 2.2: Gráfico em papel de probabilidade normal 

dos coeficientes lineares individuais. Correlação 0.994. 

40 

35 • 

30 • 

25 -
Coeficientes 

lineares 20 • 
estimados 

15 -

10 -

5 -

o 
-2 

Figura 2.3: 
coeficientes 

6 

4 

2 

Coeficientes O 
quadráticos 
estimados -2 

-4 

-6 

-8 

-

-

-
-

-2 

• 

• 

1 1 1 1 1 1 • 
• -

• -• • -
• • • -

• • -
• • -• 

-
1 1 1 1 1 1 

-1.5 -1 -0.5 o 0.5 1 1.5 2 
Escores normais padrão 

Gráfico em papel de probabilidade normal dos 

quadráticos individuais. Correlação 0.981. 

1 1 1 1 1 1 

• • -

• -
• • 

• • 
• • -

• -
• 

• -• 
1 1 1 1 1 1 

-1.5 -1 -0 .5 o 0.5 1.5 2 
Escores normais padrão 

39 



Figura 2.4: Gráfico em papel de probabilidade normal
dos coeficientes cúbicos individuais. Correlação = 0.974.
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2.3 Identificação separada de modelos para
efeitos aleatórios e para efeitos .Hxos

Quando çlE çlê!!çltpãa 1ld:anceadpg, pode-se identificar um modelo para os
efeitos aleatórios utilizando um modelo de análise de covariância em que a
parametrização é feita através de médias de cadelas e as covariáveis, comuns
às unidades anlostrais, são as potências dos tempos em que as observações
foram feitas. Na prática, as médias das cadelas, que estimam os efeil,os fixos,
são subtraídas das observações originais, e os desvios são explicados pelas
covariáveis através de uma análise de regressão nas covariáveis. Os testes
sobre os coe6lcientes deste modelo cle regressão equivalem aos testes sobre os
desvios entre os coeficientes individuais estimados e as respectivas médias na.
metodologia anterior. O resultado desta análise com os dados do Exemplo
l e a idade elevada às potências cle 0 a 3 como covariáveis é apresentado na
Tabela 2.2, obtendo-se estimativas dos parâmetros quase idênticas às obtidas
para os desvios dos coeficientes em relação às respectivas médias na Tabela 2.1
(os valores significativos encontram-sc em negrito). Por esta razão, evitamos
repetir os gráficos equivalentes às Figuras 2.2 a 2.4. Os testes são n)anos
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2.3 Identificação separada de modelos para 

efeitos aleatórios e para efeitos fixos 

Quando os dados são balanceados, pode-se identificar um modelo para os 

efeitos aleatórios utilizando um modelo de análise de covariância em que a 

parametrização é feita através de médias de caselas e as covariáveis, comuns 

às unidades amostrais, são as potências dos tempos em que as observações 

foram feitas. Na prática, as médias das caselas, que estimam os efeitos fixos, 

são subtraídas das observações originais, e os desvios são explicados pelas 

covariáveis através de uma análise de regressão nas covariáveis. Os testes 

sobre os coeficientes deste modelo de regressão equivalem aos testes sobre os 

desvios entre os coeficientes individuais est imados e as respectivas médias na 

metodologia anterior. O resultado desta análise com os dados do Exemplo 
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conservadores
variáveis.

Tabela 2.2: Estimativas individuais de polinõmios cúbicos
ajustados aos desvios dos dados do Exemplo l em relação às

médias das caselas,
Coeficientes

Animal mtercepto linear quadrático cúbico
1 5.712 12.425 5.945 -0.5415

2 -5.059 7.375 2.044 0.1696

3 -0.445 1.518 -0.4]7 0.0252

4 2.131 0.192 2.159 0.2720

5 ]0.016 13.463 5.306 0.4558

6 -2.531 5.694 3.503 0.3780

7 7.355 9.337 2.518 -0.1998

8 5.784 9.870 3.088 -0.2609

9 12.116 17.992 5.904 0.5141

[0 5.269 4.300 ].452 -0.1665

11 3.412 -3.718 1.727 0.1665

12 -7.43] 9.554 -4.916 0.4835

13 7.898 0.072 -0.225 0.0558

14 4.298 - 16.212 5.425 0.4748

D.p.(6.397) (64õ4)(i.8iS)(o.ió99)

cadelasmédias dasrelaçãodesvios em menossaoSaspois os
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conservadores pois os desvios em relação às médias das caselas são menos 

variáveis. 

Tabela 2.2: Estimativas individuais de polinômios cúbicos 

ajustados aos desvios dos dados do Exemplo 1 em relação às 
médias das caselas. 

Coeficientes 

Animal intercepto linear quadrático cúbico 

1 5.712 -12.425 5 .945 -0.5415 

2 -5.059 7.375 -2.044 0.1696 

3 -0.445 1.518 -0.417 0.0252 

4 -2.131 0.192 2.159 -0.2720 

5 -10.016 13.463 -5.306 0 .4558 

6 -2.531 5.694 -3.503 0.3780 

7 7.355 -9.337 2.518 -0.1998 

8 5.784 -9.870 3.088 -0.2609 

9 -12.116 17.992 -5.904 0 .5141 

10 5.269 -4.300 1.452 -0.1665 

11 3.412 -3.718 1.727 - 0.1665 

12 -7.431 9.554 -4.916 0.4835 

13 7.898 0.072 -0.225 0.0558 

14 4.298 -16.212 5.425 -0.4748 

D.p. (6.397) ( 6.454) (l.815) (0.1499) 
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Tabela 2.3: Estimativas dos parâmetros dos polinõmios ajustados
às médias dos instantes de observação (Exemplo 1). Entre

parênteses estão os desvios padrões.
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    Coeficientes    

Modelo intercepto linear quadrático cúbico â
cúbico -0.127 21.452 - 1 .045 -0.014 1.186

completo (3.444) (3.475) (0.977) (0.080)  
cúbico   21.330 1.013 -0 .0'17 1.028

sem intercepta   (0.895) (0.376) (0.038)  
quadrático -0.634 22.029 1.214   1.032

completo (1.609) (0.922) (0.113)    
quadrático   21.694 -1.177   0.94]

sem intercepto   (0.322) (0.056)    

Figura 2.5: Diagrama de dispersão dos pesos médios. 
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Tabela 2.3: Estimativas dos parâmetros dos polinômios ajustados 

às médias dos instantes de observação (Exemplo 1). Entre 

parênteses estão os desvios padrões. 

Modelo 
cúbico 

completo 

cúbico 
sem intercepto 

quadrático 
completo 

quadrático 
sem intercepto 

intercepto 
-0.127 
(3.444) 

-0.634 
( 1.609) 

Coeficientes 
linear 

21.452 
(3.475) 

21.330 
(0.895) 

22.029 
(0.922) 

21.694 
(0 .322) 
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quadrático 
-1.045 
(0.977) 

-1.013 
(0.376) 

-1.214 
(0.113) 

-1.177 
(0.056) 

cúbico 
-0.01 4 
(0.080) 

O' 

1.186 

- 0.017 1.028 
(0.038) 

1.032 

0.941 



Um modelo para o efeito fixo pode ser identificado através do ajuste de
um polinõmio aos valores médios das caselas, cujo diagrama de dispersão é
apresentado na Figura 2.5. Um polinõmio cúbico com todos os termos foi
ajustado; as estimativas correspondentes estão na primeira linha da Tabela
2.3. Apenas o termo linear é significativo, podendo-se eliminar alguns coe-
ficientes. Quando o intercepto é eliminado, o termo quadrático também se
mostra significativo, como pode ser notado na segunda linha da Tabela 2.3.
Modelos quadráticos com e sem o intercepto são apresentados nas outras
linhas da Tabela 2.3. Devido à escala utilizada para a idade, o intercepta
não pode ser interpretado como peso médio ao nascer, não havendo necessi-
dade de sua inclusão no modelo, a menos que seja significativo. O modelo
com o menor ergo quadrático médio (â') é o modelo quadrático sem o in-
tercepto, como havia sido identificado na seção 2.2. Já se podia esperar
por esta conclusão, devido à coincidência das estimativas nas Tabelas 2.1 e
2.2, mostrando que o modelo para efeitos fixos identificado na Seção 2.2 é
basicamente coincidente com o modelo de médias das caselas.

2.4 Identificação de um modelo para efeitos
aleatórios através da análise da matriz
de dispersão anlostral

A matriz de dispersão do modelo de efeitos aleatórios é dada por (1.3.11).
A hipótese de independência condicional transfere para os efeitos aleatórios
a capacída(]e de modelar as covariâncias entre as observações , sendo a dis-
persão entra-individual responsável apenas por uma parcela da variância das
observações . Assim, com a finalidade de identificação dos efeitos aleatórios,
propomos modelar a dispersão amostral observada, quando Zj = Z,J =
1, . . . ,.N, pela dispersão devida apenas aos efeitos aleatórios, Z/'Z', cujo
elemento (s, u) é dado pela forma quadrático z!/'z. (onde z: e zÍ. são iespec
vivamente as linhas s e u da rllatriz Z). A linha s de Z-FZ' é obtida fixando-se
z, e fazendo variar z.. Num modelo polinomial, z. é um vetou composto pelas
potências de Z, que é o tempo corresporldente à u-ésima observação , o (lue faz
com que os elementos da linha s de Z.rZt sejam gelados por um polinâmio
em t. Ao variar s, podem ser observados os elementos de uma família de
polinâmios em Z, indexados por Z,. Assim, o problema de identificação dos
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efeitos aleatórios coincide com o problema de identificação das possíveis co-
lunas de Z que estejam correlacionadas simultâneamente com todas as linhas
da matriz de dispersão observada. Vamos abordar este problema através de
uma análise de regressão em cada linha da matriz de dispersão observada.

Tabela 2.4: Matriz de dispersão amostral (Exemplo l)

Figura
linhas

2.6: Diagramas paralelos de dispersão para
da matriz de dispersão amostral do Exemplo

as
1.

S
s = 2 --F
s = 3 B-
s = 4.x
s - 5 -A
s= 6
s= 7 :

Covarl
anciã
(s, t)

l 2 3 4 5
Idade

6 7

A matriz de dispersão amostral dos dados do Exemplo l se encontra
na Tabela 2.4; os diagramas paralelos de dispersão das suas linhas estão
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Idade l 2 3 4 5 6 7

l 8.231            
2 12.173 21.105          
3 9.132 19.950 31.577        
4 [0.24] 24.312 47.964 97.625      
5 8.54] 26.638 57.989 118.140 166.066    
6 8.777 24.868 56.320 119.721 162.825 174.897  
7 12.826 29.238 52.870 99.659 133.177 141.837 135.206

efeitos aleatórios coincide com o problema de identificação das possíveis co

lunas de Z que estejam correlacionadas simultâneamente com todas as linhas 
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uma análise de regressão em cada linha da matriz de dispersão observada. 
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dispostos na Figura 2.6, podendo-se notar uma forma sigmoidal das curvas
correspondentes às últimas linhas (s = 3 a 7). Isto sugere que elas podem
ser modeladas por polinâmios cúbicos. As estimativas dos coeficientes destes
polinâmios, ajustados a todas as linhas da matriz de dispersão amostral se
encontram na Tabela 2.5.

Tabela 2.5: Coeficientes dos polinõmios cúbicos ajustados às
linhas da matriz de dispersão amostral do Exemplo 1. Entre

arênteses estão os desvios padrões.
Coeficientes

Os valores do coeficiente de determinação (R2) mostram que os polinâmios
cúbicos se ajustam bem às linhas da matriz de dispersão amostral dos dados
do Exemplo 1. Nem todos os parâmetros, entretanto, são significativos, in-
dicando a possibilidade de eliminação de alguns. Esta simplificação deve ser

45

Linha intecepto linear quadrático cúbico â R
l 2.27 9.61 2.936 0.2568 1.39 75.3%

  (4.04) (4.08) (1.147) (0.0947)   
2 2.56 13.70 2.758 0.1978 2.46 91.6%

  (7.14) (7.20) (2.026) (0.1674)    
3 4.34 0.94 4.907 -0.5697 2.54 99.3%

  (7.38) (7.45) (2.094) (0.1730)    
4 28.04 -38.26 22.992 -2.2785 6.98 99.0%

  (20.26) (20.44) (5.750) l0.4749)    
5 49.27 -72.98 37.352 -3.5786 8.31 99.3%

  (24.14) l24.3õ) (6.849) (0.5657)    
6 56.09 -81.14 39.410 -3.6936 5.48 99.7%

  (15.90) l16.0õ) (4.513) (0.3728)    
7 32.19 -38.41 22.540 -2.1097 5.47 99.6%

  (15.89) (16.03) (4.509) (0.3724)    

dispostos na Figura 2.6, podendo-se notar uma forma sigmoidal das curvas 

correspondentes às últimas linhas (s = 3 a 7) . Isto sugere que elas podem 

ser modeladas por polinômios cúbicos. As estimativas dos coeficientes destes 

polinômios, ajustados a todas as linhas da matriz de dispersão amostral se 
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Tabela 2.5: Coeficientes dos polinômios cúbicos ajustados às 

linhas da matriz de dispersão amostral do Exemplo 1. Entre 

earênteses estão os desvios eadrões. 
Coeficientes 

Linha intecepto linear quadrático cúbico (J R'l 

1 2.27 9.61 -2.936 0 .2568 1.39 75.3% 

( 4.04) ( 4.08) (1.147) (0.0947) 

2 2.56 13.70 -2.758 0.1978 2.46 91.6% 
(7.14) (7.20) (2.026) (0.1674) 

3 4.34 0.94 4.907 - 0.5697 2.54 99.3% 

(7.38) (7.45) (2.094) (0.1730) 

4 28.04 - 38.26 22.992 -2.2785 6.98 99 .0% 

(20.26) (20.44) (5.750) (0.4749) 

5 49.27 -72.98 37.352 -3.5786 8.31 99.3% 
(24.14) (24.35) (6.849) (0.5657) 

6 56.09 -81.14 39.410 -3.6936 5.48 99.7% 
(15.90) (16.05) ( 4.513) (0.3728) 

7 32.19 -38.41 22.540 -2.1097 5.47 99.6% 
(15.89) (16.03) ( 4.509) (0.3724) 
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feita simultâneamente em todas as linhas, para que os modelos associados
tenham as mesmas variáveis explicativas.

Tabela 2.6: Coeficientes dos polinâmios cúbicos sem os
interceptos ajustados às linhas da matriz de dispersão amostral

do Exemplo 1. Entre parênteses estão os desvios padrões.
Coeficientes

linear quadrático
11.798 3.513
(1.104) (0.463)

Linha
l

cúbico
0.3016

(0.0463)

a'
1.27

2

3

4

5

6

7

16.163
(1.895)

3.408 0.2484 2.17
(0.796) (0.0794)

5.123
(2.026)

3.803 -0.4839 2.32
(0.850) (0.0849)

-11.250

(6.741)
15.863 1.7240 7.74
(2.830) (0.2826)

25.514
(9.696)

24.825 -2.6043 11.13
(4.070) (0.4065)

27.115
(9.376)

25.151 -2.5846 10.76
(3.936) (0.3931)

-7.404
(6.355)

14.356 -1.4732 7.29
(2.668) (0.2664)

Os coeficientes de graus maiores, em geral, são significativos, sendo os inter-
ceptor, em geral, não significativos, exceto na linha 6. Estes termos foram
retirados do modelo e os resultados da análise apresentados na Tabela 2.6.
Podemos notar que quase todos os coeficientes, com exceção de um coefi-
ciente cúbico (linha 6), tiveram seus desvios padrões estimados diminuídos.
O ajuste, medido através dos desvios padrões estimados dos erros, piorou
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significativamente apenas para a penúltima linha, resultado já esperado por
ser a única linha para a qual o intercepto (e todos os demais coeficientes) se
mostrara(m) significativamente diferente(s) de zero. O mo-delo identificado
para os efeitos aleatórios é portanto o mesmo das Seções anteriores.

2.5 Estimação e comparação entre modelos
Tabela 2.7: Modelos propostos para os dados do Ex!!!!!!!g.l.
Modelo Efeitos fixos Efeitos aleatórios

Õ' as estrutura de covariâncias livre
1 quadrático linear sem o intercepto
2 quadrático cúbico sem o intercepta
3 quadrático sem o intercepto cúbico sem o inte1lcepto

Nesta Seção , vamos ajustar o modelo identificado nas Seções anteriores
(Modelo 3 da Tabela 2.7) e compara-lo com o modelo identificado por Weiss
& Lazaro (1992) (Modelo l da Tabela 2.7). Para facilitar a comparação ,

propomos também estimar um modelo híbrido (Modelo 2 da Tabela 2.7),
em relação ao qual ambos os modelos citados ficam encaixados. Um modelo
de referência para todos os outros é aquele que tem a matriz de dispersão
amostral como estimativa da dispersão, ou seja o modelo de médias de case-
[as com estrutura de covariâncias livre (Modelo 0), en] re]ação ao qual todos
os modelos citados ficam encaixados. Como os parâmetros deste modelo já
foram utilizados neste Capítulo, vamos apenas compara-lo a outros mode-
los na Tabela 2.18. As estimativas dos parâmetros dos Modelos l a 3 se
encontram nas Tabelas 2.8 (efeitos fixos) e 2.9 (vetor 0).

Na Tabela 2.8, os desvios padrões assintóticos robustos (White, 1982;
Roya1], 1986) dos efeitos fixos, dados pelas raízes quadradas dos elementos
da diagonal da matriz de dispersão assintótica C (1.3.40), foram calculados
e apresentados juntamente com os desvios padrões assintóticos usuais, da-
dos pelas raízes quadradas dos elementos da diagonal de Var(/3) (1.3.10).
A discrepância entre os dois tipos de desvios padrões assintóticos é uma in-
dicação de falta de ajuste do modelo utilizado. Nos Modelos l e 2, notam-se
diferenças, mas em sentidos opostos, entre os desvios padrões assintóticos
usuais e robustos, no primeiro, devido a uma possível falha na especificação
dos efeitos aleatórios, e no segundo, devido a un] excesso presumível na
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significativamente apenas para a penúltima linha, resultado já esperado por 

ser a única linha para a qual o intercepto ( e todos os demais coeficientes) se 

mostrara(m) significativamente diferente(s) de zero. O mo-delo identificado 

para os efeitos aleatórios é portanto o mesmo das Seções anteriores. 

2.5 Estimação e comparação entre modelos 

Tabela 2. 7: Modelos propostos para os dados do Exemplo 1. 

Modelo Efeitos fixos Efeitos aleatórios 

O médias das caselas estrutura de covariâncias livre 

1 quadrático linear sem o intercepto 

2 quadrático cúbico sem o intercepto 

3 quadrático sem o intercepto cúbico sem o intercepto 

Nesta Seção , vamos ajustar o modelo identificado nas Seções anteriores 

(Modelo 3 da Tabela 2. 7) e compará-lo com o modelo identificado por Weiss 

& Lazaro (1992) (Modelo 1 da Tabela 2.7). Para facilitar a comparação , 

propomos também estimar um modelo híbrido (Modelo 2 da Tabela 2. 7), 

em relação ao qual ambos os modelos citados ficam encaixados . Um modelo 

de referência para todos os outros é aquele que tem a matriz de dispersão 

amostral como estimativa da dispersão, ou seja o modelo de médias de case

las com estrutura de covariâncias livre (Modelo O), em relação ao qual todos 

os modelos citados ficam encaixados. Como os parâmetros deste modelo já 

foram utilizados neste Capítulo, vamos apenas compará-lo a outros mode

los na Tabela 2.18. As estimativas dos parâmetros dos Modelos 1 a 3 se 

encontram nas Tabelas 2.8 (efeitos fixos) e 2.9 (vetor 9) . 
Na Tabela 2.8, os desvios padrões assintóticos robustos (White, 1982; 

Royall, 1986) dos efeitos fixos, dados pelas raízes quadradas dos elementos 

da diagonal da matriz de dispersão assintótica C (1.3.40), foram calculados 

e apresentados juntamente com os desvios padrões assintóticos usuais, da

dos pelas raízes quadradas dos elementos da diagonal de Var(/3) (1.3.10) . 

A discrepância entre os dois tipos de desvios padrões assintóticos é uma in

dicação de falta de ajuste do modelo utilizado. Nos Modelos 1 e 2, notam-se 

diferenças, mas em sentidos opostos, entre os desvios padrões assintóticos 

usuais e robustos, no primeiro, devido a uma possível falha na especificação 

dos efeitos aleatórios, e no segundo, devido a um excesso presumível na 
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parametrização dos efeitos fixos. Esta discrepância deixa de existir no Modelo
3, que, em relação aos Modelos l e 2, apresenta sensível melhora na precisão
das estimativas dos efeitos fixos.

Tabela 2.8: Parâmetros fixos estimados no ajuste de modelos
quadráticos no efeito fixo, com intercepto (modelos l e 2) ou .sem
(modelo 3). Entre parênteses estão os desvios padrões assintóticos

(d.p.), tradicionais e robustos.

Do Modelo l para os Modelos 2 e 3, pode-se notar uma sensível melhora
no ajuste das observações individuais, medido pela variância estimada do
erro condicional, õ-2 (Tabela 2.9). O Modelo 3 pode ainda ser melhorado
eliminando-se uma possível redundância representada pelo parâmetro a32,
cujo valor estimado aponta para a parametrização

a., = (aÍaáy/'

Os valores estimados para cada lado da expressão acima diferem apenas na
terceira casa decimal. Isto indica que, mesmo sob a nova parametrização , os
valores estimados não se alterariam sensivelmente, razão pe]a qual evitamos
o ajuste do novo modelo. A estimativa da matriz de dispersão assintótica
do estimados de 0 do novo modelo pode ser obtida a partir da estimativa
da matriz de dispersão assintótica do Modelo 3 (Tabela 2.10). Como as
estimativas das covariâncias assInE(éticas do estimador de a32 com os demais
parâmetros são nulas, basta eliminar a linha e a coluna correspondentes a
a32 para se obter a nova matriz de dispersão assintótica.
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Parâmetros Modelo l Modelo 2 Modelo 3

intercepta 0.63367 -0.29439  
(d.P.)

(d.p. robusto)
(1.64563)
(2.16557)

(].65121)
(1.06462)  

linear 22.02925 21.80078 21.61852

(d.P.)
(d.p. robusto)

(1.07688)
(1.59174)

l1.22733)
(0.91492)

l0.67918)
(0.67842)

quadrático
(d.P.)

(d.p. robusto)

-1.21412
(0.11522)
(0.14546)

-1.19474
(0.12268)
(0.10129)

1.17774
(0.07719)
(0.07497)

parametrização dos efeitos fixos. Esta discrepância deixa de existir no Modelo 

3, que, em relação aos Modelos 1 e 2, apresenta sensível melhora na precisão 

das estimativas dos efeitos fixos. 

Tabela 2.8: Parâmetros fixos estimados no ajuste de modelos 

quadráticos no efeito fixo, com intercepto (modelos 1 e 2) ou sem 

(modelo 3). Entre parênteses estão os desvios padrões assintóticos 

(d.p.), tradicionais e robustos. 

Parâmetros Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 

intercepto -0.63367 -0.29439 

(d .p.) (1.64563) (1.65121) 

(d .p. robusto) (2.16557) (1.06462) 

linear 22.02925 21.80078 

(d.p.) (1.07688) (1.22733) 

(d.p . robusto) (1.59174) (0.91492) 

quadrático -1.21412 -1.19474 

(d.p.) (0.11522) (0.12268) 

(d.p. robusto) (0.14546) (0.10129) 

21.61852 
(0.67918) 
(0.67842) 
-1.17774 
(0.07719) 
(0.07497) 

Do Modelo 1 para os Modelos 2 e 3, pode-se notar uma sensível melhora 

no ajuste das observações individuais, medido pela variância estimada do 

erro condicional, ô- 2 (Tabela 2.9). O Modelo 3 pode ainda ser melhorado 

eliminando-se uma possível redundância representada pelo parâmetro a 32 , 

cujo valor estimado aponta para a parametrização 

,,.,. _ (,,.,.2,,.,.2)1 /2 
v32 - v2 v 3 • 

Os valores estimados para cada lado da expressão acima diferem apenas na 

terceira casa decimal. Isto indica que, mesmo sob a nova parametrização , os 

valores estimados não se alterariam sensivelmente, razão pela qual evitamos 

o ajuste do novo modelo. A estimativa da matriz de dispersão assintótica 

do estimador de 0 do novo modelo pode ser obtida a partir da estimativa 

da matriz de dispersão assintótica do Modelo 3 (Tabela 2.10) . Como as 

estimativas das covariâncias assintóticas do estimador de a 32 com os demais 

parâmetros são nulas, basta eliminar a linha e a coluna correspondentes a 

a 32 para se obter a nova matriz de dispersão assintótica. 
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Tabela Estimativa dos elementos do vetor 0. Entre parênteses
estão os desvios padrões assintéJllçg!:

Parâmetros Modelo i Modelo 2 Modelo 3
a.' 3.78351 2]..1494 21.1912

(1.47228) (6.0064) (6.0119)

a21 9.7149 -9.7387
(1.7154) (1.7172)

5.5449 5.5585
(0.1949) (0.1952)

a31 0.9291
(0.1449)

-0.5513
(4.1815)

0.9315
(0.1451)

0.5527

(4.1725)
a32

a2

0.0554
(0.0019)

5.9247
(1.1175)

0.0556
(0.0020)

5.9246
(1.1175)

15.6114
(2.4089)

Tabela 2.10 Dispersão assintótica da estimativa do vetou 0 do
Modelo 3.

a31par
aÍ
a21

a31

a32

a2

36.1426
-9.8556

0.8557
0.7944
o.oooo

-0.0081
-0.4227

2.9489
0.2695
0.2440
o.oooo
0.0027
0.0915

0.0381
0.0199
o.oooo
.0.0004
.0.0024

0.0210
0.0000 17.4100
.0.0002 0.0000
.0.0071 0.0000

o.oooo
.0.0000 1.2489
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Tabela 2.9: Estimativa dos elementos do vetor 0. Entre parênteses 

estão os desvios padrões assintóticos. 

Tabela 2.10: 

par. CT1 

(j2 
1 36.1426 

CT21 -9.8556 
(j2 

2 0.8557 

CT31 0.7944 

CT32 0.0000 
(j2 

3 -0.0081 
(j2 -0.4227 

Parâmetros Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 

cr; 3.78351 21.1494 21.1912 

(j2 
2 

(j2 
3 

(1.47228) (6.0064) (6.0119) 

-9.7149 -9.7387 

(1. 7154) (1.7172) 

5.5449 5.5585 
(0.1949) (0.1952) 

0.9291 0.9315 

(0.1449) (0.1451) 

-0.5513 -0.5527 

(4.1815) ( 4.1725) 

0.0554 0.0556 

(0.0019) (0.0020) 

15 .6114 5.9247 5 .9246 

(2.4089) (1.1175) (1.1175) 

Dispersão assintótica da estimativa do vetor 0 do 

Modelo 3. 
CT21 

(j2 
2 CT31 CT32 

(j2 
3 

(j2 

2.9489 
-0.2695 0.0381 
-0.2440 0.0199 0.021 O 

0.0000 0.0000 0.0000 17.4100 

0.0027 -0.0004 -0.0002 0.0000 0.0000 

0.0915 - 0.0024 -0.0071 0.0000 -0.0000 1.2489 
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Com esta providência, foram calculadas as corieções de Kackar & Harville
(1984) e de Kass & Steffey (1989) para os desvios padrões assintóticos dos

efeitos fixos (Tabela 2.11). A correção de Kackar & Harville (1984) difere da
correção de Kass & Steffey (1989) pois a primeira envolve a estimativa da
matriz de dispersão do erro marginal médio y -- X.P, induzida.pelo modelo,
e a segunda utiliza sua matriz de dispersão residual (y -- X/3)(y -- X/3y
A discrepância entre as duas correções pode indicar uma falta de ajuste do
Modelo 3.

Tabela 2.11: Correção de Kackar & Harville (1984) (KH) e de
Kass & SteH'ey (1989) (KS) para as variâncias assíntóticas dos

efeitos fixos do Modelam,
Correção para a var. assintótica

Parâmetro '
linear 3.287 1U'' 0.200 10'

quadrático 4.257 10'4 0.258 10'4

As matrizes de dispersão marginal induzidas pelos Modelos l a 3 estão
respectivamente nas Tabe]as 2.12 a 2.]4. Enquanto as duas últimas são
quase iguais, a primeira difere das duas, elemento por elemento, devido à
diferença no modelo de efeitos aleatórios. As respectivas matrizes de dis-
persão residual estão nas Tabelas 2.15 a 2.17. Todas as três matrizes sao
semelhantes à matriz de dispersão amostral (Tabela 2.4), indicando que as
esperanças marginais estão igualmente bem estimadas. A diferença entre a
dispersão marginal induzida e a dispersão residual devido a um n)odeio é uma
indicação da falta de ajuste do modelo para a dispersão marginal, quando o
modelo para a esperança marginal está correio. Estas comparações sao mais
facilmente feitas através das variâncias generalizadas apresentadas na Tabela
2.18, junto com as medidas de ajuste dos modelos. O Modelo l é pior que os
outros modelos propostos em relação a todas as medidas de ajuste. L.r e l,«
acompanham respectivamente a variação da magnitude de AIC e de log(L)
mas enquanto Z,/ não varia muito entre os Modelos polinomiais, L, muda de
patamar quando passa do Modelo l para os Modelos 2 e 3, e destes para o
Modelo 0. O valor crítico para L/ com a ' 0.10 é de 12.427 (1 1.352) para o
modelo de efeitos fixos com 2 (3) parâmetros - Modelo(s) 3 (1 e 2) - sugerindo
que os modelos de efeitos fixos propostos são aceitáveis.
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Com esta providência, foram calculadas as correções de Kackar & Harville 

(1984) e de Kass & Steffey (1989) para os desvios padrões assintóticos dos 

efeitos fixos (Tabela 2.11). A correção de Kackar & Harvrne ( 1984) difere da 

correção de Kass & Steffey (1989) pois a primeira envolve a estimativa da 

matriz de dispersão do erro marginal médio y - X(3, induzida pelo modelo, 

e a segunda utiliza sua matriz de dispersão residual (Y - X/3)(Y - X/3)l. 
A discrepância entre as duas correções pode indicar uma falta de ajuste do 

Modelo 3. 

Tabela 2.11: Correção de Kackar & Harville (1984) (KH) e de 

Kass & Steffey (1989) (KS ) para as variâncias assintóticas dos 

efeitos fixos do Modelo 3. 
Correção para a var. assintótica 

Parâmetro KH KS 

linear 3.287 10-2 0.200 10-2 

quadrático 4.257 10-4 0.258 10- 4 

As matrizes de dispersão marginal induzidas pelos Modelos 1 a 3 estão 

respectivamente nas Tabelas 2.12 a 2.14. Enquanto as duas últimas são 

quase iguais, a primeira difere das duas, elemento por elemento, devido à 

diferença no modelo de efeitos aleatórios. As respectivas matrizes de dis

persão residual estão nas Tabelas 2.15 a 2.17. Todas as três matrizes são 

semelhantes à matriz de dispersão amostral (Tabela 2.4), indicando que as 

esperanças marginais estão igualmente bem estimadas. A diferença entre a 

dispersão marginal induzida e a dispersão residual devido a um modelo é uma 

indicação da falta ele ajuste do modelo para a dispersão marginal, quando o 

modelo para a esperança marginal está correto. Estas comparações sã.o mais 

facilmente feitas através das variâncias generalizadas apresentadas na Tabela 

2.18, junto com as medidas de ajuste dos modelos. O Modelo 1 é pior que os 

outros modelos propostos em relação a todas as medidas de ajuste . L f e Lv 

acompanham respectivamente a variação da magnitude de AIC e de log(L) 

mas enquanto L1 não varia muito entre os Modelos polinomiais, Lv muda de 

patamar quando passa do Modelo 1 para os Modelos 2 e 3, e destes para o 

Modelo O. O valor crítico para L1 com a= 0.10 é de 12.427 (11.352) para o 

modelo de efeitos fixos com 2 (3) parâmetros - Modelo(s) 3 (1 e 2) - sugerindo 

que os modelos ele efeitos fixos propostos são aceitáveis . 
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Tabela 2.12 Estimativa da dispersão marginal induzida pelo
Modelo l.

'5idade
l
2

3
4

5

6
7

l
19.395
7.567

11.350
15.134
18.917
22.701
26.485

30.745
22.701
30.268
37.835
45.402
52.969

49.663
45.402
56.753
68.103
79.454

76.147
75.670 110.199
90.804 113.505 151.818

105.942 132.423 158.907 201.003

Tabela 2.13 Estimativa da dispersão marginal induzida pelo
Modelo 2.'f''idade

l
2

3

4
5

6
7

l
14.000
9.308
6.296
1.640

-2.061
2.208
3.799

21.798
20.274
23.091
24.903
26.287
27.824

43.794
55.016
67.648
71.701
63.108

94.001
112.934 153.441
120.25] 158.153 177.548
100.689 131.601 146.880 143.485

Tabela 2.14: Estimativa da dispersão marginal induzida pelo
Modelo 3.
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idade l 2 3 4 5 6 7

l 14.010            
2 9.311 21.799          
3 6.284 20.227 43.809        
4 1.611 23.081 55.052 94.090      
5 2.103 24.888 67.700 113.062 153.625    
6 -2 .251 26.272 71.754 120.383 158.344 177.748  
7 3.774 27.815 63.141 100.770 131.719 147.007 143.577

Tabela 2.12: Estimativa da dispersão marginal induzida pelo 

Modelo 1. 
idade 1 2 3 4 5 6 7 

1 19.395 
2 7.567 30.745 
3 11.350 22.701 49.663 
4 15.134 30.268 45.402 76.147 

5 18.917 37.835 56.753 75.670 110.199 

6 22. 701 45.402 68.103 90.804 113.505 151.818 

7 26.485 52.969 79.454 105.942 132.423 158.907 201.003 

Tabela 2.13: Estimativa da dispersão marginal induzida pelo 

Modelo 2. 
idade 1 2 3 4 5 6 7 

1 14.000 
2 9.308 21. 798 
3 6.296 20.274 43.794 

4 1.640 23 .091 55.016 94.001 

5 -2.061 24.903 67.648 112.934 153.441 

6 -2.208 26.287 71. 701 120.251 158.153 177.548 

7 3.799 27.824 63.108 100.689 131.601 146.880 143.485 

Tabela 2.14: Estimativa da dispersão marginal induzida pelo 

Modelo 3. 
idade 1 2 3 4 5 6 7 

1 14.010 
2 9.311 21. 799 

3 6.284 20.227 43.809 

4 1.611 23.081 55.052 94.090 

5 -2.103 24.888 67.700 113.062 153.625 

6 -2.251 26.272 71.754 120.383 158.344 177.748 

7 3.774 27.815 63.141 100. 770 131.719 14 7.007 143.577 
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Tabela 2. 15
idade

1 8.430
2 11.782
3 9.127
4 10.406
5 8.993
6 8.155
7 13.027

l
Dispersão dos resíd

f
21.871
19.961
23.987
25.753
26.086
28.845

31.577
47.959
57.976
56.338
52.864

97.763
118.516 167.090
119.205 161.418 176.831

99.826 133.631 141.212 135.408

Tabela 2.16
idade

l
2
3

4

5

6

l
Dispersão dos rç

g
8.331

11.908
9.183

l0.442
8.962
8.442

13.067

21.803
19.817
23.781
25.527
25.751
28.603

31.602
48.065
58.200
56.152
52.990

98.029
118.986 167.836
119.049 ]61.419 176.014
100.142 134.187 141.034 135.783

Tabela 2.17:
idade l

1 8.266
2 12.017
3 9.181
4 10.390
5 8.827
6 8.613
7 12.997

Dispersão dos resídy
f'''''''''Í 4 5 6 7

21.799
19.735
23.647
25.370
25.593
28.481

31.644
48.170
58.382
56.095
53.]04

98.262
119.355 168.383
119.027 161.501 175.653
100.384 134.559 141.047 136.031

O intercepto nulo ilo conjunto de efeitos fixos pode ser testado pela razão de
verossimilhança entre os Modelos 2 e 3, não havendo diferença significativa
com p = 0.20. Comi relação aos modelos para os efeitos aleatórios, nota-se
uma diferença significativa (p = 0.001) entre os Modelos l e 2. A razão de
verossimilhaiiça entre o Modelo 0 e qualquer um dos outros é significativa
com p = 0.001, sugerindo haver falta de ajuste do modelo para a dispersão
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Tabela 2.15: Dispersão dos resíduos marginais do Modelo 1. 

idade 1 2 3 4 5 6 7 

1 8.430 
2 11. 782 21.871 

3 9.127 19.961 31.577 

4 10.406 23.987 47.959 97.763 

5 8.993 25.753 57.976 118.516 167.090 

6 8.155 26.086 56.338 119.205 161.418 176.831 

7 13.027 28.845 52.864 99.826 133.631 141.212 135.408 

Tabela 2.16: Dispersão dos resíduos marginais do Modelo 2. 

idade 1 2 3 4 5 6 7 

1 8.331 
2 11.908 21.803 

3 9.183 19.817 31.602 

4 10.442 23.781 48.065 98.029 

5 8.962 25 .527 58.200 118.986 167.836 

6 8.442 25. 751 56.152 119.049 161.419 176.014 

7 13 .067 28.603 52.990 100.142 134.187 141.034 135.783 

Tabela 2.17: Dispersão dos resíduos marginais do Modelo 3. 

idade 1 2 3 4 5 6 7 

1 8.266 
2 12.017 21.799 

3 9.181 19. 735 31.644 

4 10.390 23.647 48.170 98.262 

5 8.827 25.370 58 .382 119.355 168.383 

6 8.613 25.593 56.095 119.027 161.501 175.653 

7 12.997 28.481 53.104 100.384 134.559 141.04 7 136.031 

O intercepto nulo no conjunto de efeitos fixos pode ser testado pela razão de 

verossimilhança entre os Modelos 2 e 3, não havendo diferença significativa 

com p = 0.20. Com relação aos modelos para os efeitos aleatórios, nota-se 

uma diferença significativa (p = 0.001) entre os Modelos 1 e 2. A razão de 

verossimilhança entre o Modelo O e qualquer um dos outros é significativa 

com p = 0.001, sugerindo haver falta de ajuste do modelo para a dispersão 
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marginal devido ao modelo de efeitos aleatói'ios com independência conde
cional.

Tabela 2.18: Medidas de ajuste e logaritmo das variâncias
generalizadas das matrizes de dispersão marginal estimadas e

Figura 2.7: Diagramas paralelos
dispersão das curvas individuais e média estimadas

120

de
3).

100

Peso (g)

l 2 3 4 5
Idade

6 7

Isto mostra que o intercepta fixo pode ser retirado, sem perda no grau de
ajuste, como havia sido diagnosticado através dos desvios padrões robustos
(Tabela 2.8), mas mesmo o Modelo 3 ainda tem um ajuste que deixa a
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residuais dos Modelos O, 1, 2 e 3 (reparametrizado).
Medidas de ajuste Modelo 0 Modelo l Modelo 2 Modelo 3

log IVI 16.401 22.789 19.916 19.918

log IG 16.401 17.897 17.772 17.664

L/ 0 1.496 1.371 1.263
L, 0 4.892 2.144 2.254

log(Z) --253.866 298.581 -277.664 -277.680
AIC -288.866 303.58] 287.664 285.680

marginal devido ao modelo de efeitos aleatórios com independência condi

cional. 

Tabela 2.18: Medidas de ajuste e logaritmo das variâncias 

generalizadas das matrizes de dispersão marginal estimadas e 

residuais dos Modelos O, 1, 2 e 3 (reparametrizado). 

Medidas de ajuste Modelo O Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 

log IVI 16.401 22. 789 19.916 19.918 

logjGj 16.401 17.897 17.772 17.664 

L1 O 1.496 1.371 1.263 
Lv O 4.892 2.144 2.254 

log(L) -253.866 -298.581 -277.664 -277.680 

AIC -288.866 -303.581 -287.664 -285.680 

Figura 2. 7: Diagramas paralelos de 

dispersão das curvas individuais e média estimadas (Modelo 3) . 

120 .--.-------r---r---i------r::=::===i 

100 

80 
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Isto mostra que o intercepto fixo pode ser retirado, sem perda no grau de 

ajuste, como havia sido diagnost icado através dos desvios padrões robustos 

(Tabela 2.8), mas mesmo o Modelo 3 ainda tem um ajuste que deixa a 
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desejar quando comparado ao Modelo 0, fato sugerido pela diferença entre
as correções KH e KS das variâncias assintóticas dos efeitos fixos. Quando
se associa o critério de ajuste ao da parcimónia no número de parâmetros do
modelo, como no AIC, o Modelo 3 pode ser considerado melhor que os demais.
Os diagramas paralelos de dispersão das respostas individuais estimadas sob
o Modelo 3 se encontram na Figura 2.7.

2.6 Conclusão e discussão
Quando os dados são balanceados com r(:llgêo ao tempo, completos ou
MCAR, e o modelo parametrizado por médias de
caselas e com matriz de dispersão não estruturada (Modelo 0), em relação ao
qual outros modelos propostos devem ser comparados, quando a estimação
é feita por MV

Um modelo misto de efeitos aleatórios com erros condicionalmente inde-
pendentes pode ser identificado a partir dos parâmetros estimados do N'modelo

0. O diagrama dc dispersão das médias das cadelas pode sugerir uma outra
parametrização para os efeitos fixos. Um ITlodelo para os efeitos aleatórios
pode ser identificado a partir da matriz de dispersão amostrar. A identificação
de um modelo para os efeitos aleatórios pode, alternativamente, ser feita a
partir de um modelo de análise de covariância, parametrizado por médias de
cadelas (ou por algum outro modelo identificado ou conhecido para os efeitos
fixos) e com covariáveis comuns às unidades amostrais (termos polínomiais,
por exemplo). Os coeficientes relativos a estas covariáveis podem sugerir um
modelo pala os efeitos aleatórios. Testes de normalidade com os coeficientes
estimados podem confirmar o modelo gaussiano para os efeitos aleatórios.

Quando os dados não são balanceadas cop !gjq$ão ao tempo, eles podem
ser modelados apenas pelo primeiro Éliiágio (1.2.4) do modelo de efeitos
aleatórios, em que todos os parâmetros são considerados fixos. Após uma
reparametrização necessária para eliminar os termos redundantes, a estimação
é feita por regressão ordinária. Testes sobre os parâmetros podcnl indicar
possíveis modelos para os efeitos 6lxos e efeitos aleatórios, e a normalidade
dos últimos. No Capítulo 4 utilizamos esta metodologia para identificar os
efeitos fixos e aleatórios de um modelo nõ linear ajustado aos dados apre-
sentados no Exemplo 3. Trata-se de um n)étodo alternativo tan)bém para
os dados balanceados com relação ao tempo, mas neste caso os métodos
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desejar quando comparado ao Modelo O, fato sugerido pela diferença entre 

as correções KH e KS das variâncias assintóticas dos efeitos fixos. Quando 

se associa o critério de ajuste ao da parcimônia no número de parâmetros do 

modelo, como no AIC, o Modelo 3 pode ser considerado melhor que os demais . 

Os diagramas paralelos de dispersão das respostas individuais estimadas sob 

o Modelo 3 se encontram na Figura 2. 7. 
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efeitos fixos e aleatórios de um modelo nõ linear ajustado aos dados apre

sentados no Exemplo 3. Trata-se de um método alternativo também para 

os dados balanceados com relação ao tempo, mas neste caso os métodos 
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anteriores são mais simples.
Após o ajuste do modelo ideiltiâcado, deve-se proceder à análise dos

resíduos marginais, avaliando a normalidade dos efeitos aleatórios e dos
resíduos condicionais para verificar o ajuste do modelo, o que deixamos de
apresentar, por fugir ao problema central, que é a identificação do modelo
para os efeitos aleatórios. A seleção de modelos pode ser baseada nos testes
da razão de verossimilhança, no AIC e na comparação entre as dispersões
assintóticas tradicionais e robustas. Os dois primeiros métodos devem ser
preferidos quando for possível ajustar o Modelo 0. Caso contrário, o último
método pode mostrar sua utilidade para diagnosticar não só o modelo para os
efeitos fixos, como foi proposto por Rutter & ElashoH (1992), como também
o modelo para a dispersão marginal, quando complementado por inferências
sobre os parâmetros 0.

Se a seleção resultar num modelo misto de efeitos aleatórios, deve-se pro'
ceder ao cálculo das correções l<H e KS pala as variâncias assintóticas dos
efeitos fixos. A diferença entre as suas ordens de grandeza pode sugerir
possível falta de ajuste do modelo utilizado.

Tanto o diagnóstico de um modelo com base na comparação entre as
variâncias assintóticas tradicionais e robustas, ou com base na comparação
entre KH e KS, quanto a comparação entre modelos baseada no teste da
razão de verossimilhança ou AIC, envolvem a dispersão residual (G) e a
dispersão induzida pelo modelo (V). A comparação entre dois modelos com
estrutura de dispersão livre resulta na estatística A de Wilks, dada pela
razão entre as variâncias generalizadas das dispersões residuais. Propomos
considerar a mesma estatística para comparar os modelos de efeitos 6lxos,
pois se seus estimadores são não viciados, as dispersões residuais deveitl estai
próximas da dispersão marginal. Para diagnosticar o modelo para.a dispersão
marginal, é intuitivo que se faça uma comparação entre G e V, nla.s não
existem testes desenvolvidos para esta finalidade, podendo-se sugeria o estudo
da distribuição de estatísticas como L,.

O modelo com estrutura livre para a dispersão marginal se ajusta ntelllor
qtle o modelo polinomial de efeitos aleatórios para os claclos do Exemplo l,
como vimos ila seção 2.5. Creditamos este fato à limitação da aproximação
da trajetória de um processo estocástico por um n)odeio polinomial com
independência condicional. Um polinõnlio, obviamente, pode se aproximar
razoavelmente de qualquer curva, Dias não se pode exigir, por exemplo, que os
erros condicionais associados à aproximação poliilomial sejam independentes.
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Torna-se necessário o conhecimento teórico das possíveis está'usuras de dis-
persão que possam ser utilizadas na identificação da dispersão nlaiginal. No
caso do modelo de efeitos aleatórios, trata-se da identificação simultânea dos
efeitos aleatórios e da estrutura de dispersão condicional, tópico que abor-
damos no Capítulo 3. O ideal seria poder adorar um modelo mecanístico,
como na análise dos dados do Exemplo 3 que apresentamos no Clapítulo 4,
mas nem sempre esta opção é viável, devido em geral à falta de conhecimento
sobre o processo observado.
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Capítulo 3

Identificação da estrutura de dispersão
condicional

3.1 Introdução
Neste Capítulo, estudamos o comportamento das linhas das matrizes de dis-
persão (].3.11) e de correlação correspondente com a finalidade de possibi-
litar a identificação deste modelo num determinado conjunto de dados. Em
particular, nos restringimos a um modelo com dois efeitos aleatórios cor-
respondentes aos coeficientes de uma rega e com uma dispersão entra-individu-
al R = (#.«) bem especificada. Nesse caso, a matriz (1.3.11), aqui denotado
V = (K.) sem a identificação da unidade amostrar é dada por:

)l llttl*.'«
+ aol(tl} + lrt') + a?tt: + a'R

onde t = (tl , t2, . . . , {ry é um vetar cujos elementos correspondem) aos suces-
sivos instantes de observação , ag e a? são as variâncias respectivamente do
coeficiente linear e do coeficiente angular e o-ol é a covariância entre os dois
coeficientes. O elemento 1/,. é dado pela função

y(Z,, t.)(t, + t.) + a?t,Z. + a'R,..
A vaiiâncía marginal no instante Z é dada por

(3.1.1)

}''(t, {) = y(t) (3.1.2)

e para í, fixo, qualquer elemento da linha s da matriz V é denotado por

K(t) = v(t,, t) (3.1.3)
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3.1 Introdução 

Neste Capítulo, estudamos o comportamento das linhas das matrizes de dis

persão (1.3.11) e de correlação correspondente com a finalidade de possibi

litar a identificação deste modelo num determinado conjunto de dados. Em 

particular, nos restringimos a um modelo com dois efeitos aleatórios cor

respondentes aos coeficientes de uma reta e com uma dispersão intra-individu

al R = (Rsu) bem especificada. Nesse caso, a matriz (1.3.11), aqui denotada 

V= (Vsu ) sem a identificação da unidade amostral é dada por: 

V ( Ir t ) ( ;
0
~ :º/ ) ( ~f ) + a 2

R 

a61rl~ + o-01(tl~ + lrt1
) + a-;tt1 + o-2R 

onde t = (t 1 , i 2 , ••• , ir )1 é um vetor cujos elementos correspondem aos suces

sivos instantes de observação , aJ e a; são as variâncias respectivamente do 

coeficiente linear e do coeficiente angular e o-01 é a covariância entre os dois 

coeficientes. O elemento Vau é dado pela função 

V(ts, iu) = (í6 + 0-01 (ts + iu) + a-;isiu + 0-
2 Rsu• 

A variância marginal no instante i é dada por 

V(i, i) = V(i) 

(3 .1.1) 

(3.1.2) 

e para is fixo , qualquer elemento da linha s da matriz V é denotado por 

V,(i) = V(is,i) 
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fazendo í = Z., u = 1,. . . ,T. Quando t varia continuamente numa região
da rota, y(Z) e K(Z) são funções reais contínuas, que denominamos funções
geradoras respectivamente das variâncias marginais e da linha s da matriz
V. Consequentemente, pode-se dizer que os elementos da linha s da matriz
de correlações marginais são geradas pela função

!

V

p,(t) K(t)/J}'(í,)v(t). (3.1.4)

com t, fixo. Sua derivada é dada por

P,(t) «}'({) - t'(t)K(t)/2v(V(t))'l/V}'(z,)(3.i.S)
onde K(t) e t'(Z) são respectivamente as derivadas de y. e de V avaliadas em
Z. Pata efeito de estudo dos sinais desta função , basta considerar os sinais
do segundo membro de

v(t,)(v'(t))'»,({) = }'(z)Ü(z) - K(t)t'(z)/2. (3.i.õ)
Nas duas Seções seguintes, especificamos a matriz R com a finalidade

de avaliam o comportamento de y(t), de K(Z) e de p,(Z). Na Seção 3.2
consideramos o modelo IC pala o qual

",. - :..««) - l i ::!'m«;.á.:. 0.:.n
e na Seção 3.3 consideramos o modelo com dispersão entra-individual dada
por um MB para o qual R,. = min(Z,,{«). Os dados do Exemplo 2, com
a idade expressa en] semestres adicionais à idade de 8 anos, são utilizados
na Seção 3.4, com a finalidade de identihcação de un] dos modelos acima
especificados através da análise das linhas e da diagonal principal da matriz
de dispersão amostral. Os mesmos dados também são utilizados na Seção
3.5, onde ajustalnos os modelos considerados neste capítulo, que são colll-
parados entre si e ao modelo com estrutura livre na matriz de covariâncias,
segundo critérios apresentados no Capítulo 2, pata averiguar a capacidade de
identificação do método proposto. Estes dados (ver diagramas paralelos de
dispersão na Figura 3.1 ) foram analisados por diversos autores, sempre cona a
utilização de modelos coiro dois efeitos fixos correspondentes aos coeficientes
de uma neta. Componentes aleatórios, também corrrespondentes aos mesmos
coeficientes, foram uti]izados por E]ston & Grizz]e (]962) e Fearn (1975), o
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Figura 3.1 Diagramas paralelos de dispersão Exemplo 2

comp.

do
osso

Ramus

(««)

0 l 2
idade

3

primeiro com uma restrição de independência entre os efeitos aleatórios, e
ambos com IC. Na Seção 3.6, mencionamos as conclusões deste capítulo e
apresentamos sugestões para pesquisas futuras.

3.2 Modelo de efeitos aleatórios com ande.
pendência condicional

O objetivo desta Seção é caracterizar a matriz de dispersão induzida pelo
modelo de regas com coeficientes aleatórios e IC através de K(t), y(í) e
p,(t), com a finalidade de identificação deste modelo pela inspeção da matriz
de dispersão amostral e/ou da matriz de correlações amostrais. A função
U.(f) para o modelo com ]C é dada por

K(t) - ag./a? + a?({, + ao-/a?)(t+ ao-/a?) + a']..(í). (3.2.1)

Trata-se de uma equação de rega para Z, fixo, com uma descontinuidade em
Z = Z,, quando seu valor representa a variância marginal y(Z). Esta por sua
vez, é unia parábola com valores positivos, com mínimo em t = --aoi/al.
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primeiro com uma restrição de independência entre os efeitos a leatórios, e 

ambos com IC. Na Seção 3.6, mencionamos as conclusões deste capítulo e 

apresentamos sugestões para pesquisas futuras. 

3.2 Modelo de efeitos aleatórios com inde

pendência condicional 

O objetivo desta Seção é caracterizar a matriz de dispersão induzida pelo 

modelo de retas com coeficientes aleatórios e IC através de V,(i), V(t) e 

Ps(t) , com a finalidade de identificação deste modelo pela inspeção da matriz 

de dispersão amostral e/ou da matriz de correlações amostrais. A função 

Vs(i) para o modelo com IC é dada por 

(3.2.1) 

Trata-se de uma equação de reta para is fixo, com uma descontinuidade em 

i = is, quando seu valor representa a variância marginal V(i). Esta por sua 

vez, é uma parábola com valores positivos, com mínimo em t = -a0 if a-f. 
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Figura K(Z) e }''(t), sob o modelo com IC

Para este valor do argumento, o valor de }/, é igual a o2 -- a2./o2 qualquer
que seja o índice s, o que significa que (--ooi/a?, alÍ -- ag./a?) é o ponto de
concorrência das regas K(t),s = 1,. . . ,T. Quando t, # --aoi/aÍ, K(t) muda
de sinal em

Í- (.g + ao-í,)/(a?Z, + ao-)

Caso contrário, ou seja, para t, - --ool/o?, H.(Z) se mantém constantemente
igual a a2 -- a2:/a2, sendo representada na Figura 3.2 pela rega V. . As netas
Us: e Vs, para os quais Z,. e ís, são equidistantes de --aol/a2 são simétricas
em relação à rega Z = --aoi/a2.

A função (3.1.4) é dada por

P,({) .g + ao-(t, + í) + a?Z,t
'y(Z,)(ag + a' + 2ao,í + .?Z')

(3.2.2)

que converge para

:L('?Í, + a.)/('- v}'(t,))(3.2.3)
quando Z --} :Eoo. As funções p,. e p,: , com t,. e t,, equidistantes de --aoi/a2,
são simétricas em torno de Z = --ooi/a? (ver Figura 3.3).

60

Figura 3.2: V,(i) e V(i), sob o modelo com IC. 

_:V(i) 

Para este valor do argumento, o valor de Vs é igual a 0'6 - 0"51 / O'; qualquer 

que seja o índices, o que significa que (-0"0i/ O';, 0"5 - 0"51/ O";) é o ponto de 

concorrência das retas V,(i), s = 1, . .. , T. Quando is-/- -O"oi/O";, V,(t) muda 

de sinal em 

Caso contrário, ou seja, para is= -O"oi/O";, Vs(i) se mantém constantemente 

igual a 0"6 - 0"61/0"f, sendo representada na Figura 3.2 pela reta \/33 , As retas 

Vs 1 e Vs 2 para os quais i 31 e is2 são equidistantes de -0"0i/ O'; são simétricas 

em relação à reta t = -0"01 /O';. 
A função (3.1.4) é dada por 

( ) 0"5 + 0"01 (is + i) + O'f isi 
Psi=-;============ 

✓v(is)( <Jõ + 0'
2 + 20"01 i + O'ii 2

) 

(3.2.2) 

que converge para 

(3.2.3) 

quando i - ±oo. As funções Psi e Ps2 , com i 31 e i 32 equidistantes de -O"oi/ <Jf, 
são simétricas em torno dei= -O"oi/<J; (ver Figura 3.3). 
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Figura P,(t) , sob 0 modelo com IC

P,(t)

í«. t,. -'# t. *",
t

Como

Ü(t)
Ç'(t)/2 = ao: + a?t

segue que o segundo membro de (3.1.6) é

«'... + (.'.f + 'gaÍ - .g.)z, - (aga? - 'g.)t,
que é uma função linear decrescente em Z para t, fixo, cuja raiz,

;:$:1k-(t, + '.-/.'?),
corresponde ao ponto de máximo de p,(t). Sua posição em relação a {,
depende apenas do sinal de {, -- aol/a? (na Figura 3.3 os máximos de p,. (t) e
de p.(t) ocorrem ]'espectivamente em t«. e {m,). Trata-se de máximo local,
já que o n)áximo g]oba] (= 1) ocorre quando Z = {,. O máximo local pode
coincidir com o global quando {, = --crOI/o?.

A existência de um máximo local ao longo de uma linha da matriz de
correlações marginais de um conjunto de dados longitudinais não foi notifi-
cada por nenllum dos autores pesquisados neste trabalho, havendo citações

(3.2.4)

{,+
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de Ps2 (i) ocorrem respectivamente em im 1 e im2 ) . Trata-se de máximo local, 

já que o máximo global ( = 1) ocorre quando i = is. O máximo local pode 

coincidir com o global quando is = -o-0i/ o-l. 
A existência de um máximo local ao longo de uma linha da matriz de 

correlações marginais de um conjunto de dados longitudinais não foi notifi

cada por nenhum dos autores pesquisados neste trabalho, havendo citações 
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(Elston & Grizzle, 1962 e Kenward, 1987) de que as correlações observadas,
em geral, diminuem à medida em que Z se distancia de Z,. Isto pode ser
uma indicação de que o modelo de efeitos aleatórios com IC, que é o modelo
corrente na prática, não seja adequado à maioria dos conjuntos de dados
longitudinais, colocando em dúvida a hipótese subjacente simples de que as
observações sejam condicionalmente independentes. A hipótese alternativa
é composta por outros modelos de processos estocásticos que possam gerar
observações condicionalmente dependentes, sendo o MB um caso particular.

3.3 Modelo de efeitos aleatórios com Movi.
mento Browniano

Nesta Seção vamos caracterizar a matriz de dispersão induzida por un] mo-
delo de rotas com coeficientes aleatórios e com a matriz de dispei'são intra-
individua] dada por um MB com origem igual a zei'o no eixo dos tempos
K(1) pode então ser especificada por

Í a?lt, + (ao- + a')/a?)l(t + ao-/a?), t $ Z,
K(t) -ao-(ao,+a')/aÍ+<

l a?jí + (ao- + .')/a?)l(t, + ao-/a?), t > t,
(3.3.1)

Para Z, fixo, trata-se de uma função descrita por duas ratas, uma passando
por

(-..-/.?, .g «.-('.. .')/.?),
c outra por

(-(ao- + a')/af, ag aol ( o'01 «')/.Í)

(estes pontos estão indicados na Figura 3.4 por e) que são concorrentes
quando Z = {,, situação em que seu valor representa a variância marginal
y({). Esta é unia parábola com mínimo em

Í- (2ao- + a')/(2a?)
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(Elston & Grizzle, 1962 e Kenward, 1987) de que as correlações observadas, 

em geral, diminuem à medida em que t se distancia de t 8 • Isto pode ser 

uma indicação de que o modelo de efeitos aleatórios com IC, que é o modelo 

corrente na prática, não seja adequado à maioria dos conjuntos de dados 

longitudinais, colocando em dúvida a hipótese subjacente simples de que as 

observações sejam condicionalmente independentes. A hipótese alternativa 

é composta por outros modelos de processos estocásticos que possam gerar 

observações condicjonalmente dependentes, sendo o MB um caso particular. 

3.3 Modelo de efeitos aleatórios com Movi

mento Browniano 

Nesta Seção vamos caracterizar a matriz de dispersão induzida por um mo

delo de retas com coeficientes aleatórios e com a matriz de dispersão intra

individual dada por um MB com origem igual a zero no eixo dos tempos. 

V,(t) pode então ser especificada por 

{ 

o-;[ts + (0'01 + 0'2)/o'i)](t + O"oi/O"i), t :S is 
V, ( i) = O'i-0-01 ( 0-01 +0'

2
) /o}+ 

O'nt + (0-01 + 0'
2)/o-i)](ts + O"oi/O"i), t > is 

(3.3.1) 

Para is fixo, trata-se de uma função descrita por duas retas, uma passando 

por 

e outra por 

( estes pontos estão indicados na Figura 3.4 por •) que são concorrentes 

quando t = is, situação em que seu valor representa a variânci a marginal 

V(i). Esta é uma parábola com mínimo em 

62 



Figura y(t) e K(Z), sob o modelo com MB

Os valores de Z correspondentes a --(ao] + o')/af, a --(2ool + o')/(2a?) e a

--aol/a? estão assinalados na Figura 3.4. K(t) < 0 quando

t < -(«g + ao-Z,)/(ao- + a?t, + «') e Z, > m-ÍZ, -(ao- + a')/a?}
ou

í > -(ag + (ao- + a')Z,)/(ao- + aÍt,) e t, < minÍ{, -ao./aÍ}.

Caso contrário, K(t) > 0. Caso o domínio da função se restrinja a valores
não negativos, l,/a só pode ser negativo se t, > --ag/aoi com aoi < 0.

Pala ilustração , as curvas da Figura 3.4 foram construídas com ag = 8,
a? :: 1 :: a2, aol :: --2 , Z,. := 0.5, Z,, :: 2.5 e t,, :; 4.5. As funções Vs. e l,/s,
para as quais Z,. e t. são equidistantes de --(2aol + o2)/(2a2), são simétricas
em relação à neta í = --(2aol + a')/(2aÍ).

A função (3.1.4) é dada por

.r.\.
''~'' iQ:lll;ã+(''''+2'.-)z+'''?t') ~ '

que converge pala o valor com sinal positivo cnl (3.2.3) quando Z ---} oo. A
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  ; - . . . . . '""-----:b

t,. t,: t,;
/

Figura 3.4: V(t) e ½(t), sob o modelo com MB. 

t 

Os valores de t correspondentes a -(cr01 + cr2 )/cr;, a -(2a01 + a 2 )/(2crn e a 

-cr0i/cr; estão assinalados na Figura 3.4. Vs(t) < O quando 

ou 

t > -(cr6 + (cro1 + cr 2 )ts)/(ao1 + afts) e is< min{t, -croi/a;}. 

Caso contrário, ½(t) > O. Caso o domínio da função se restrinja a valores 

não negativos, ½ só pode ser negativo se is> -a6/cr01 com a01 < O. 
Para ilustração , as curvas da Figura 3.4 foram construídas com cr5 = 8, 

cr; = 1 = cr2, CT01 = -2 ' ta1 = 0.5, ls2 = 2.5 e ts3 = 4.5. As funções VSJ e Vs2 
para as quais l 91 e t.,2 são equidistantes de -(2cr01 + cr 2 )/(2crf}, são simétricas 

em relação à reta t = -(2a01 + cr 2 )/(2cr;). 
A função (3.1.4) é dada por 

( ) 
a5 + CT01 (ts + t) + cr;tst + cr 2min(ts, t) 

Ps t = ------;:============e---
/V(t s)( a5 + (cr2 + 2cro1)t + a;t 2

) 

(3.3.2) 

que converge para o valor com sinal positivo em (3.2.3) quando t ~ oo. A 
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Figura 3.5 P,(í) sob o modelo com IhiIB) com ao] < 0

P,(z)

Figura 3.5 mostra as curvas p,. ({), correspondentes às curvas K. (f) da Figura
3.4, sendo as funções ps. e ps, simétricas em relação a

t .(2ao: + a')/(2aÍ)
Como

K(í)

}''(z)
..--- .:', l "'
2(.o- + a?t) + .''

se Z < t,
caso contraário

temos que o segundo membro dc(3.1.6) é

H(ao-, t,) + B(ao- , t,)t (3.3.3)
onde

À(ao- , Z,)
aga' + «(ao-)í, se Z < t,
-agc,' - Z,(aoi)t, caso contrário

IZ,('o-) + a'.?Z,l se Z < t,
-l«(ao-) + a'a?{,l caso co«ErárioB(ao- , Z,)
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  /. . . . ':T:p.

:,. -*: F ',, ',,

Figura 3.5: Ps(i) sob o modelo com MB, com o-01 < O. 

1 P..,..._,-.-------:7'~::::::::---::::::::===-r--=====:::J 

Ps(t) 

t 

Figura 3. 5 mostra as curvas p s; ( i), correspondentes às curvas Vs; ( t) da Figura 

3.4, sendo as funções Psi e p82 simétricas em relação a 

Como 

{ 

a-2 

0-01 + a-;t s + O 

2( 0-01 + a-Jt) + a-
2 

temos que o segundo membro de (3.1.6) é 

onde 

o-5a-2 + a( 0"01 )ts 

se t < is 
caso contraário 

se t < is 
A(o-01, is) { -0-50-2 

- b(a-01)ts caso contrário 

B( 0-01, is) { [b( a-01) + a- 2a-;is] se t < i s 
-[a(O"o1) + a- 20-;is] caso contrário 
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com

«(..- )

b(ao-)

2(.ãaÍ - .g.) - .'.o-
.'' + 3.'..«' - 2(.'g.'? - .'g.)

podendo-se avaliar o comportamento de p,(t) (Z 2 0) em relação à variação
de t, (? 0) e de aol com os parâmetros positivos ao, a. e a2 fixos. A função
a(ao]) é quadrático, tendo apenas uma das raízes,

(V'l;i -i i6aga? o'')/4,

satisfazendo jaoil 5; aoo]. Assim, quando

.'.: $ (v';í-iiÉll;Él;? a')/4,

temos

(ã) Á> 0 set $ Z,
(i{) B < 0 caso co«Erário

Caso contrário, temos

(iãã)

(Í«)

(«)
(«{)

,4 > 0

,4 < 0

B >0
B <0

se Z $ t, < ag.'/la'ao- - 2(ag.? - ag.)l

se t, > m-ÍZ, ag«'/la'ao- - 2(.ga? - ag.)l}
se Z, < mÍnlí, la'ao: - 2(aga? - «g.)l/(a?a')}
se Z > t, > la'ao- - 2(ag'? - .g:)l/(afa').

A função Z,(aol) também é quadrático c com apenas uma raiz viável,

(V'l;i -i iêl;Él;? 3a')/4,

sob a condição de que a2 < 3aoai. Assim, quando

a.. $ (vl;i + 16agaf 3a')/4,
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com 

podendo-se avaliar o comportamento de Ps(t) (i 2 O) em relação à variação 

de ts (2 O) e de o-01 com os parâmetros positivos o-0 , o-1 e o-2 fixos. A função 

a( o-01 ) é quadrática, tendo apenas uma das raízes, 

satisfazendo lo-o1 1 ~ o-oo-1 • Assim, quando 

temos 

(i) A > O se t ~ is 

( ii) B < O caso contrário. 

Caso contrário, temos 

( iii) A > O se i ~ is < 0-50-2 /[o-2 0-01 - 2( a-Jo-; - 0-51 )] 

(iv) A< O se is> max{i, 0-50- 2 /[o-20-01 - 2(0-50-f- 0-61)]} 

(v) B > O se is< min{t, [a- 20-01 - 2(0-50-f - 0-51)]/(a-;a-2
)} 

(vi) B < O se t >is> [o- 2 0-01 - 2(0-50-f - 0-61)]/(o-fo-2
). 

A função b(o-01 ) também é quadrática e com apenas uma raiz viável, 

sob a condição de que o- 2 < 3o-0 o-1• Assim, quando 
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temos

(«ii)
(«{ii)

(i«)
(«)

B <0
B >0
,4 < 0

,4 > 0

se t $ t. < 12(aga? - ag:) - 3a'ao- - a'l/(a'a?)
se Z, > m««{{, l2(agaÍ - «g.) - 3a'«o- - a'l/(a'a?)}
se Z, < mÍnl{, a2ag/l2(a2a2 -- a2:) -- 3o2aol -- a4j}

se í > t, > a2ag/l2(a2a2 -- ao2i) -- 3a2aoi -- o41.

Caso contrário, temos

(#i) B > 0 se Z $ t,
(:«iá) Á < 0 se í > t,

Quando .4 e Z? são ambos positivos (negativos) pode-se afirmar que p,(Z) é
(de)crescente. Q«ando

ao- $ (v;'+ 16da? -3a')/4
(ao: ? («a'+ lõ.g.? -«')/4),

e

t $ Z, < 12(aga? - ag.) - 3.'ao- - .'l/(a'a?)
(f, > ,n'«{z, ag«'/la'ao- - 2(aga? - aã:)l})

ou

Z ? í, > a2ao2/l2(aoa2 -- a2,) -- 3o2aol -- a41

(t, < minl{, lao-a' - 2(aãa? - 'g.)l/(a:a?)})

verifica-se que ,4 > (<) 0 e B < (>) 0, indicando que p,(t) pode apresentar
um ponto de máxin)o (mínimo) quando Z = --.4/B. Mas ocorre que

« * «',l : :

quando t < t,
quando t > t,

(3.3.4)

66

temos 

( vii) 

( viii) 

( ix) 

(x) 

B < O 

B > O 

A< O 

A>O 

se t:::; is< [2(0-50} - crc31) - 30-20-01 - a-4]/(a-2a-i) 

se is > max { t, [2( a-5crf - cr51) - 3a-2 cro1 - cr4
] / ( a-2 a-i)} 

se is< min{t, a-2a-6/[2(cr5crf - 0-51) - 3a-2 cro1 - a-4
]} 

se t >is> a-20-5/[2(cr50} - 0-51) - 3cr2cro1 - a-4
] . 

Caso contrário, temos 

( xi) B > O se t :::; ts 

(xii) A < O sei> i 3 • 

Quando A e B são ambos positivos (negativos) pode-se afirmar que Ps(i) é 
( de )crescente. Quando 

e 

ou 

cro1 < (Ja- 4 +16cr5cr;-3a-2 )/4 

(a-01 > ( Ja- 4 + l60-5cr; - cr2 )/4), 

i < is < [2(cr6cri - 0-61) - 3cr2ao1 - a-4]/(a2a;) 

(is > m.ax{i, ª6ª 2 /[a-2 0-01 - 2(a-6af - 0"61)]}) 

i > is> cr 2a6/[2(a-6ai - o-61 ) - 3a-2 a-01 - o-
4

] 

(is < min{i, [ao1a 2 -2(a5crf-a51)]/(a2a;)}) 

verifica-se que A > (<)O e B < (>) O, indicando que Ps(t) pode apresentar 

um ponto de máximo (mínimo) quando t = -A/ B. Mas ocorre que 

A Bt { > O quando t < ts 
+ s < O quando i > ts 
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pois ambas as desigualdades são equivalentes a

ag + (2ao: + .')t, + a?t: > 0. (3.3.5)

Quando aol ? (va4 + 16agal! -- a')/4, esta inequação é satisfeita pois basta
aol > 0. O discriminante desta função quadrático em t,,

A 4ag] + 4ool a2 + aa (3.3.6)

é negativo quando aoi c (--oooi, («a4 + 16aga? -- 3o2)/4), pois suas raízes
estão fora deste intervalo, confirmando as desigualdades (3.3.5) e (3.3.4), o
que impede a ocorrência de máximo local.

Em resumo (ver Figura 3.6), p,(t) cresce monotonamente até {, e depois
decresce monotonamente com valores positivos, exceto quando:

(1) í, < ao/a] e ao. > (v;' +. ]6agaf + 8a2a?{, -- a')/4, quando apresenta
um mínimo após Z,, ou

(11) í, < ao/a] e oo] < --a?í,, quando tem valores negativos para

t> laã +(a' + ao-)t.l/('o-+ a?{,), o«

(111) t, > ao/al e a.. > (vali+ 16aga? + 8a'ag/{,--o')/4, quando apresenta
um mínimo antes de t,, ou

(]V) t, > .o/a- e ao- < ag/{, , quando teirl valores negativos para

Z < -(ag + ao-{,)/(a'+ ao:+ a?Z,)

A Figura 3.7 mostra os possíveis comportamentos de p,(t) quando aoi >
0. Pala ilustração , as Figuras 3.6 e 3.7 focam construídas usando ag = 4,
a? :: ], croi :: ].5, a2 := 6, í,, :: 4 e Z,, :: 20.

Verifica-se assirrl que as correlações ao longo de uilla linha da matriz de
dispei'são teórica do modelo de netas cona os coeficientes aleatórios e erro
entra-individual dado por uln MB apresentam um único máximo que ocorre
sobre a diagonal principal, o que está de acordo com as observações de Elston
& Grizz[e(1962) e Kenward(]987).
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pois ambas as desigualdades são equivalentes a 

(3.3.5) 

Quando o-01 ~ ( Ja- 4 + 160-50} - cr2 )/4, esta inequação é satisfeita pois basta 

0-01 > O. O discriminante desta função quadrática em is, 

(3.3.6) 

é negativo quando o-01 é (-a-0a-1 , (Ja- 4 + l60'(30'f - 3a-2)/4), pois suas raízes 

estão fora deste intervalo, confirmando as desigualdades (3.3.5) e (3.3.4), o 

que impede a ocorrência de máximo local. 

Em resumo (ver Figura 3.6), Ps(i) cresce monàtonamente até is e depois 

decresce monàtonamente com valores positivos, exceto quando: 

(I) is < 0-0/0-1 e 0"01 > ( Ja- 4 + 160-50-; + 80-20-fis - a- 2)/4, quando apresenta 

um mínimo após is, ou 

(11) is < O"o/a-1 e a-01 < -a-fis, quando tem valores negativos para 

(III) is> 0-0/0-1 e 0"01 > ( Ja- 4 + 160-50-; + 8a-2 0-5/i 5 -cr2)/4 , quando apresenta 

um mínimo antes de is, ou 

(IV) is > o-o/ <71 e <7o1 < -a-6/is , quando tem valores negativos para 

A Figura 3.7 mostra os possíveis comportamentos <le Ps(i) quando cr01 > 
O. Para ilustração , as Figuras 3.6 e 3. 7 foram construídas usando <75 = 4, 

(7i = 1, <701 = 1.5, <7 2 = 6, iS] = 4 e is2 = 20 . 

Verifica-se assim que as correlações ao longo <le uma linha da matriz de 

dispersão teórica do modelo de retas com os coeficientes aleatórios e erro 

intra-individual dado por um MB apresentam um único máximo que ocorre 

sobre a diagonal principal, o que está de acordo com as observações de Elston 

& Grizzle (1962) e Kenward (1987). 

67 



Figura 3.6: Comportamento de p,(Z) em função de (aol,Z,)

o'oi 0

'' t.

Figura 3.7: p,(t) sob o modelo com MB, quando ao] > 0

P,(t)

},,(t

P,,(t
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exceto nas regiões demarcadas

 
 

Figura 3.6 : Comportamento de Ps(t) em função de (a01 , i s)• 

III 

em geral, Ps(t) (de)cresce até (após) is 

exceto nas regiões demarcadas 

ª01 0 -----------------------

11 

Figura 3.7: Ps(t) sob o modelo com MB, quando a 01 > O. 
1 ,-,-----rr-------------~.,....::::------. 

Ps(t) 

t 

o 
t 
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3.4 Identiâcação da dispersão condicional
Nesta Seção utilizaremos análises gráficas das linhas da matriz de dispersão
amostral para identificar um modelo de retas cona coeficientes aleatórios e
dispersão entra-individual com IC ou dada poi um MB. A Tabela 3.1 mostra
a matriz de dispersão amostral dos dados do Exemplo 2. A Figura 3.8 mostra
os elementos de cada linha desta matriz de dispersão amostrar em função da
idade. Os pontos que representam as variâncias estão unidos por segmentos
de rega, mostrando que y(Z) é crescente. O modelo com IC exige que os
pontos que representam as covariâncias de uma mesma linha da matriz de
dispersão estejam sobre uma mesma retal o ponto que representa a variância
deve "flutuar" acima dela a uma distância collstante em todas as netas. Na
Figura 3.8 não é difícil de se imaginar uma rega passando pelos tres pontos
que representam as covariâncias de uma mesma linha de V, lhas o ponto
que representa a variância respectiva nem sempre se situa acima desta rega.
Por outro lado, o modelo com MB exige que as covariâncias de uma mesma
[inha até o e]emento da diagona] (que é a variância) inclusive estejam sobre
uma mesma neta, e do elemento da diagonal (inclusive) em diante, sobre uma
outra rega. Esta conformação teórica parece mais aceitável neste conjunto
de dados.

Tabela 3.1: Dispersão amostral dos dados do Exemplo 2

Outra forma de identificar um tios dois modelos é através da análise dos
incrementos verificados em cada coluna da matriz de dispersão ainostral em
relação à co]una anterior (ver Tabc]a 3.2). A função V, (3.2.1 e 3.3.] ) com o
argumento Z« é linear em Z«, e sua derivada, sendo independente de í«, pode
ser vista como unia função só de Z,. Na prática, podem-se obter estimativas
dos incrementos médios de K(Z«) a partir das diferenças entre as colunas
adjacentes u e u -- l da matriz de dispersão amostial das observações . Sob
o modelo com IC,
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Idade 0 l 2 3

0 6.32997      
] 6.18908 6.44934    
2 5.77700 6.15342 6.91800  
3 5.54816 5.92342 6.9463] 7.46474

3.4 Identificação da dispersão condicional 

Nesta Seção utilizaremos análises gráficas das linhas da matriz de dispersão 

amostral para identificar um modelo de retas com coeficientes aleatórios e 

dispersão intra-individual com IC ou dada por um MB. A Tabela 3.1 mostra 

a matriz de dispersão amostral dos dados do Exemplo 2. A Figura 3.8 mostra 

os elementos de cada linha desta matriz de dispersão amostral em função da 

idade. Os pontos que representam as variâncias estão unidos por segmentos 

de reta, mostrando que V(t) é crescente. O modelo com IC exige que os 

pontos que representam as covariâncias de uma mesma linha da matriz de 

dispersão estejam sobre uma mesma reta; o ponto que representa a variância 
deve "flutuar" acima dela a uma distância constante em todas as retas. Na 
Figura 3.8 não é difícil de se imaginar uma reta passando pelos tres pontos 

que representam as covariâncias de uma mesma linha ele V, mas o ponto 

que representa a variância respectiva nem sempre se situa acima desta reta. 

Por outro lado, o modelo com MB exige que as covariâncias de uma mesma 

linha até o elemento da diagonal ( que é a variância.) inclusive estejam sobre 

uma mesma reta, e do elemento ela diagonal (inclusive) em diante, sobre uma 

outra reta. Esta conformação teórica parece mais aceitável neste conjunto 

de dados. 

Tabela 3.1: Dispersão amostral dos dados do Exemplo 2. 
3 Idade O 1 2 

O 6.32997 
1 6.18908 
2 5. 77700 
3 5.54816 

6.44934 
6.15342 
5.92342 

6.91800 
6.94631 7.46474 

Outra forma de ident ificar um cios dois modelos é através ela análi se dos 

incrementas verificados em cada colun a ela matriz de dispersão amostral em 
relação à coluna anterior (ver Tabela 3.2). A função Vs (3.2.1 e 3.3.1) com o 

argumento t 11 é linear em tu, e sua derivada, sendo independente de tu, pode 

ser vista como uma função só de t9 • Na prática, podem-se obter estimativas 

dos incrementas médios de V.(t 11 ) a partir das diferenças entre as colunas 

adjacentes u e u - l da matriz de dispersão amostral das observações . Sob 

o modelo com IC, 
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Covariâncias amostrais e empírico
6

4

2

7

8

6

4

2

6

8

6

4

.'3'1;'
s=2 +
s=3 0
s =4 x

P

+

D

â
X

+

0

idade t

AV. (z «)/z\t. (K(í«) - K(t.-:))/(z«
r +o

«o. + .'?Í, < +«'/AZ«
l -.''/AÍ«

Z«-i)
se « # . # « - l

se « 4. 1)
se u -- 1 = s

que são regas paralelas (três, no caso cle At« constante). Mas sob o modelo
com MB,

AKO.)/a.*« - «.. + .'í', +l ', se Z..i 2 t,
se t. $ í,

(3.4.2)

são apenas duas Tetas paralelas.
A Figura 3.9 mostra os incrementos calculados na Tabela 3.2 em função

da idade que aparece na entrada das linhas. O coeficiente angular das netas
correspondentes ao modelo cona IC(3.4.1) são pràticamente determinados pe-
los (i pontos represei)lados por ', correspondentes à primeira rega de (3.4.1).
Os pontos representados por e determinam a segunda rota de (3.4.1), e os
pontos representados por o a terceira. A separação esperada entre os ires
conjuntos de pontos, sob o modelo com IC, não é verificada. Por outro lado,
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Figura 3.8: Covariâncias amostrais e V(t) empírico. 
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que são retas paralelas ( tres, no caso de 6.iu constante). Mas sob o modelo 

com MB, 

( )/ 
2 { O se iu- 1 ~ is 

6.Ys iu 6.iu = 0-01 + 0'1is + 2 i < i 
a- se u - s 

(3.4.2) 

são apenas duas retas paralelas. 

A Figura 3.9 mostra os incrementas calculados na Tabela 3.2 em função 

da idade que aparece na en trada das linhas. O coeficiente angular das retas 

correspondentes ao modelo com IC (3.4.1) são pràticamente determinados pe

los 6 pontos representados por ·, correspondentes à primeira reta de (3.4.1 ). 

Os pontos representados por • determinam a segunda reta de (3.4.1 ), e os 

pontos representados por o a terceira. A separação esperada entre os tres 

conjuntos de pontos, sob o modelo com IC, não é verificada. Por outro lado, 
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sob o modelo com MB, os 6 pontos inferiores da Figura 3.10 representados
por o correspondem à primeira rata de (3.4.2), e os 6 pontos superiores repõe'
sentados por e à segunda rota, mostrando ser este modelo mais aceitável que
o primeiro. Assim, pelos dois critérios apresentados, o modelo identificado é
o modelo com MB.

Tabela 3.2: Incrementos observados em cada coluna da matriz de

Figura 3.9
1.2

Identificação de um modelo com IC

l

0.8
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0
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6.V(.,t

0.4

0.6

idade t,

As ires regas paralelas que se ajustariam aos pontos na Figura 3.9 são
mais inclinadas que as duas regas paralelas que se ajustariam aos pontos na
Figura 3.10. Mas o coeficiente angular teórico, em ambos os casos, é igual
a al!, de onde se conclui que sua estimativa sob o n)odeio com ]C deva ser
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Idade 1 2 3
õ -0.14088 0.41208 -0.22884
1 0.26025 -0.29592 -0.23000
2 0.37642 0.76458 0.02832
3 0.37526 1.02290 0.51842

sob o modelo com MB, os 6 pontos inferiores da Figura 3.10 representados 

por o correspondem à primeira reta de (3.4.2), e os 6 pontos superiores repre

sentados por • à segunda reta, mostrando ser este modelo mais aceitável que 

o primeiro. Assim, pelos dois critérios apresentados, o modelo identificado é 

o modelo com MB. 

Tabela 3.2: Incrementas observados em cada coluna da matriz de 

dispersão amostral do Exemplo 2. 

Idade 1 2 3 

o - 0.1 4088 -0.41208 -0.22884 

1 0.26025 -0.29592 -0.23000 

2 0.37642 0.76458 0.02832 

3 0.37526 1.02290 0.51842 

Figura 3.9: Identificação de um modelo com IC. 
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As tres retas paralelas que se ajustariam aos pontos na Figura 3.9 são 

mais inclinadas que as duas retas paralelas que se ajustariam aos pontos na 

Figura 3.10. Mas o coeficiente angu lar teórico, em ambos os casos, é igual 

a 1Ji, de onde se conclui que sua est im ativa sob o modelo com IC deva ser 
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Figura 3.10: Identificação de um modelo com MB

ÂV'' (, , t

maior que a estimativa sob o modelo com MB. Por outro lado, a distância
entre quaisquer duas Tetas paralelas adjacentes que se ajustarian] aos pontos
da Figura 3.9 é menor que a distância entre as duas netas paralelas que
se ajustariam aos pontos da Figura 3.10. Quando At« = 1 como neste
exemplo, os valores teóricos destas distâncias correspondem ao parâmetro a*
em ambos os lnoclelos, concluindo-se que a estimativa deste parâmetro sob
o modelo com IC deva ser menor que a estimativa sob o modelo com MB,
aquando de forma oposta à verificada com a?. isto mostra como os diferentes
modelos repartem de maneira diversa a dispersão total V entre a dispersão
enter-indivíduos, Z.rZt e a dispersão entra-individual a2R. Assim, (quando o
modelo da dispersão entra-individual é inadequado aos dados, a estimativa
de o? fica viciada.

3.5 Comparação entre os modelos
Nesta Seção vamos ajustar os dois modelos considerados neste Capítulo aos
dados do Exemplo 2, para verificam' a validade dos métodos dc identificação
propostos lla Seção anterior. Utilizamos o programa BMDP-5V cona a opção
de estimação por A4VR e constatamos (i) que o programa pião fornece os
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maior que a estimativa sob o modelo com MB. Por outro lado, a distância 
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se ajustariam aos pontos da Figura 3.10. Quando 6.tu = 1 como neste 

exemplo, os valores teóricos destas distâncias correspondem ao parâmetro o- 2 

em ambos os modelos, concluindo-se que a estimativa deste parâmetro sob 

o modelo com JC deva ser menor que a estimativa sob o modelo com MB, 

atuando de forma oposta à verificada com a-f. Isto mostra como os diferentes 

modelos repartem de maneira diversa a dispersão total V entre a dispersão 

inter-indivíduos, zrzt e a dispersão intra-individual o-2R. Assim, quando o 

modelo da dispersão intra-individual é inadequado aos dados, a estimativa 

ele o-? fica viciada. 

3.5 Comparação entre os modelos 

Nesta Seção vamos ajustar os dois modelos cons iderados neste Capítulo aos 

dados do Exemplo 2, para verificar a validade dos métodos de identificação 

propostos na Seção anterior. Utilizamos o programa BMDP-5V com a opção 

de estimação por MVR e constatamos (i) que o programa não fornece os 
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desvios padrões assintóticos dos parâmetros 0 = (ag, aol, a?, o'') e (ii) que a
matriz de dispersão residual é calculada com a divisão da soma dos quadra-
dos residuais por .N, sendo portanto viciada. Apresentamos aqui a dispersão
residual corrigida dividindo a soma dos quadrados por ]V -- 1. Consideramos
também um modelo com a mesma estrutura de efeitos fixos, mas com estru-
tura de covariâncias livre (modelo 0), em relação ao qual os outros modelos
ficam encaixados, como uma referência de comparação dos modelos no caso
de estimação por MVR. O AIC que apresentamos é o mesmo que é calculado
pelo BMDP-5V

Tabela 3.3 Parâmetros fixos estimados Entre parênteses os

As estimativas dos parâmetros fixos se encontram ila Tabela 3.3. Como
era de se esperar, não há diferença marcante entre as estimativas dos efeitos
fixos sob os ires modelos, pois sob a correra especificação dos seus valores es-
perados, os estimadores são não viciados. As estimativas dos desvios padrões
assintóticos usuais sob o modelo com IC são um pouco maiores que os ro-
bustos. mas sob os outros modelos elas são coincidentes. No modelo 0, isto
se deve à estimação da matriz de dispersão marginal pela dispersão residual,
mas no modelo cona MB isto sugere um bom ajuste do modelo aos dados do
Exemplo 2. O desvio padrão do coeficiente angular é, ilo entanto, menor sob
o modelo 0, sugerindo falta de eficiência na estimação deste parâmetro sob o
modelo cona MB, em relação ao modelo anterior.
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U t: D V l tJ D IJ a.\J l \J t; D+  
Modelo  

Parâmetro 0 1C MB

intercepto 48.6534 48.6755 48.6550
d.P. (0.5598) (0.5696) lo.õ626)

d.p. robusto (0.5598) (0.5552) lo.s62õ)
coef. angular 0.9308 0.9330 0.9317

d.P. (O.1045) (O.1303) (0.1224)
d.p. robusto (0.1045) (0.1270) (0.1224)

desvios padrões assintóticos dos parâmetros()= (c;J, 0"01 , CTi, c;2
) e (ii) que a 
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Parâmetro o IC MB 
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d.p. robusto (0.1045) (0.1270) (0 .1224) 

As estimativas dos parâmetros fixos se encontram na Tabela 3.3. Como 

era de se esperar, não há diferença marcante entre as estimativas dos efeitos 

fixos sob os tres modelos, pois sob a correta especificação dos seus valores es
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assintóticos usuais sob o modelo com IC são um pouco maiores que os ro

bustos, mas sob os outros modelos elas são coincidentes. No modelo O, isto 

se deve à estimação da matriz de dispersão marginal pela dispersão residual, 

mas no modelo com MB isto sugere um bom ajuste cio modelo aos dados do 

Exemplo 2. O desvio padrão do coeficiente angular é, no entanto, menor sob 

o modelo O, sugerindo falta de eficiência na estimação deste parâmetro sob o 

modelo com MB, em relação ao modelo anterior. 
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Tabela 3.4: Estimativas dos parâmetros dgf+jlpersão marginal
Parâmetros

Modelo ag ooi aÍ !]c 6.s53?9 -0.27144 0.30087 0.19345

MB 6.32997 0.26060 0.13248 0.50200

As estimativas dos parâmetros do vedor 0 se encontram na Tabela 3.4 para
os modelos com IC e MB. Como destacamos na Seção anterior, as estimativas
de a? e de a2 diferem bastante sob os dois modelos, enquanto aquelas dos
demais parâmetros são semelhantes.

As matrizes de dispersão marginal, estimada para o modelo 0, e induzidas
pelos outros modelos se encontram nas Tabelas 3.5 (moc]e]o 0), 3.6 (]C) e
3.7 (MB)l as matrizes de dispersão residual correspondentes nas Tabelas 3.8
(IC) e 3.9 (MB) e as medidas de comparação entre os modelos na Tabela

Tabela 3.5: Dispersão marginal estimada para o modelo O.

3.10

6.32998
6.18915 6.45110
5.77709 6.15578 6.92119
5.54816 5.92360 6.94656 7.46475

Tabela 3.6: Dispersão marginal induzida pelo modelo com IC

20 lIdade
0

l
2

3

3

Idade
0
l

2

3

0

6.54720
6.08235 6.30524
5.81092 6.14122
5.53948 6.17066

l 3

6.66498
6.80184 7.62646

Tabela 3.7 Dispersão marginal induzida pelo modelo com MB
Idade

0

l
2

3

0

6.32997
6.06937
5.80877
5.54816

l 2 3

6.44325
6.31512
6.18700

6.82148
6.82584 7.46467
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Tabela 3.4: Estimativas dos parâmetros da dispersão marginal. 

Modelo 
IC 

MB 

6.35379 

6.32997 

Parâmetros 

-0.27144 0.30087 

-0.26060 0.13248 

(T 

0.19345 

0.50200 

As estimativas dos parâmetros do vetor 8 se encontram na Tabela 3.4 para 

os modelos com IC e MB . Como destacamos na Seção anterior, as estimativas 

de crf e de cr2 diferem bastante sob os dois modelos, enquanto aquelas dos 

demais parâmetros são semelhantes . 

As matrizes de dispersão marginal, estimada para o modelo O, e induzidas 

pelos outros modelos se encontram nas Tabelas 3.5 (modelo O), 3.6 (IC) e 

3. 7 (MB ); as matrizes de dispersão residual correspondentes nas Tabelas 3.8 

(IC) e 3.9 (MB) e as medidas de comparação entre os modelos na Tabela 

3.10. 

Tabela 3.5: Dispersão marginal estimada para o modelo O. 

Idade o 1 2 3 

o 6.32998 
1 6.18915 6.45110 
2 5. 77709 6.15578 6.92119 

3 5.54816 5.92360 6.94656 7.46475 

Tabela 3.6: Dispersão marginal induzida pelo modelo com IC. 

Idade o 1 2 3 

o 6.54720 
1 6.08235 6.30524 

2 5.81092 6.14122 6.66498 

3 5.53948 6.17066 6.80184 7.62646 

Tabela 3.7: Dispersão marginal induzida pelo modelo com MB . 

Idade o 1 2 3 

o 6.32997 
1 6.06937 6.44325 
2 5.80877 6.31512 6.82148 

3 5.54816 6.18700 6.82584 7.46467 
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Tabela 3.8: Matriz de dispersão residual (IC)
Idade

0

l
2

3

0

6.33042
6.18872
5.77638
5.54869

1 2 3

6.44963
6.15392 6.91885
5.92300 6.94558 7.46537

Tabela 3.9: Matriz de dispersão residual (MB)
Idade

0
l
2

3

0

6.32997
6.18908
5.77700
5.54816

l 2 i

6.45089
6.15551
5.92342

6.92081
6.94632 7.46474

Tabela 3.10: Medidas de ajuste dos modelos
Modelo

lc
0.44978
0.07675
0.37303
117.801
123.801

Medida

logjVI
logjGI

L.
log(Z)
AIC

Õ

0.07662
0.07662

0

113.270
123.270

MB
0.32456
0.07663
0.24793
116.617
121.617

A variância generalizada dos resíduos marginais dos ires modelos têm
valores muito próximos em termos dos seus logaritmos, devido à já men-
cionada proximidade dos efeitos fixos estimados. Seus valores são também
comparáveis ao da variância aniostral (0.06611); o que sugere uma boa es-
colha do nlodejo de efeitos fixos para os dados do Exemplo 2. L, é menor
para o modelo com MB do que para o mode]o com ]C, sugerindo melhor
ajuste do primeiro, mas o teste da razão de verossimilhança entre o modelo
0 e qualquer um dos outros dois modelos leão é significativo (p > 0.10). Pelo
AICI, entretanto, o modelo cona MB é o mell)or dentre os ires.
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Tabela 3.8: Matriz de dispersão residual (IC). 

Idade o 2 3 

o 6.33042 
1 6.18872 6.44963 
2 5. 77638 6.15392 6.91885 

3 5.54869 5.92300 6.94558 7.46537 

Tabela 3.9: Matriz de dispersão residual (MB). 

Idade o 1 2 3 

o 6.32997 
1 6.18908 6.45089 
2 5. 77700 6.15551 6.92081 
3 5.54816 5.92342 6.94632 7.46474 

Tabela 3.10: Medidas de ajuste dos modelos. 

Modelo 

Medida o IC MB 

loglVI 0.07662 0.44978 0.32456 

Jog IGI 0.07662 0.07675 0.07663 

Lv o 0.37303 0.24793 

log( L) -113.270 -117.801 -116.617 

AIC -123.270 -123.801 -121.617 

A variância generalizada dos resíduos marginais dos tres modelos têm 

valores muito próximos em termos dos seus logar itmos, devido à já men

cionada proximidade dos efeitos fixos estimados. Seus valores são também 

comparáveis ao da variância amostral (0.06611 ); o que sugere uma boa es

colha do modelo de efeitos fixos para os dados do Exemplo 2. Lv é menor 

para o modelo com MB do que para o modelo com IC, sugerindo melhor 

ajuste do primeiro, mas o teste da razão de verossimilhança entre o modelo 

O e qualquer um dos outros dois modelos não é significativo (p > 0.10). Pelo 

AIC, entretanto, o modelo com MB é o melhor dentre os tres. 
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3.6 Conclusão e discussão
O modelo de efeitos aleatórios com independência condicional exibe um
máximo local fora da diagonal principal em cada linha da matriz de cor-
relação marginal, o que contradiz a observação usual de que a correlação
decresce à medida em que a distância entre os instantes de observações repeti-
das aumenta. Este padrão de comportamento, no entanto, pode ser obtido
através do modelo de efeitos aleatórios com MB. A independência condicional
pode ser uma hipótese demasiadamente simpliflcadora da realidade que difi-
cilmente seja comprovada na prática, ao contrário da dispersão condicional
descrita por meio de um processo estocástico.

Modelos diferentes para a dispersão entra-individual podem resultar em
estimativas diferentes da variância do coeficiente angular o2 podendo-se dizer
que um modelo incorreto produz vício na sua estimação

O conhecimento da dispersão marginal induzida por vários modelos de
efeitos aleatórios facilita a identificação de um modelo para um conjunto
de dados balanceados com relação ao tempo. Sugerimos, portanto, que se
pesquisem as dispersões marginais de modelos cona efeitos aleatórios com
outras dispersões entra-individuais, tanto analiticamente quanto através de
simulações nos modelos analiticamente intragáveis. Por outro lado, a for-
mulação de uma dispersão entra-individual adequada pode requerer conhe-
cimentos adicionais sobre modelos estocásticos.

As técnicas de identificação descritas neste Capítulo podem ser estendidas
para outros modelos. No Capítulo 4, examinámos a estrutura de covariâncias
induzidas por um modelo de efeitos aleatórios com erro condicional dado por
un) outro processo estocástico.
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3.6 Conclusão e discussão 

O modelo de efeitos aleatórios com independência condicional exibe um 

máximo local fora da diagonal principal em cada linha da matriz de cor
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simulações nos modelos analiticamente intratáveis. Por outro lado, a for

mulação de uma dispersão intra-individual adequada pode requerer conhe

cimentos adicionais sobre modelos estocásticos. 

As técnicas de identificação descritas neste Capítulo podem ser estendidas 

para outros modelos. No Capítulo 4, examinamos a estrutura de covar iâncias 

induzidas por um modelo de efeitos aleatórios com erro condicional dado por 

um outro processo estocástico. 
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Capítulo 4

Uma aplicação do modelo
normal truncado.

4.1 Introdução
Neste Capítulo, analisamos o conjunto de dados apresentado no Exemplo
3. Para efeito de comparação entre tratamentos, restringimo-nos a análise
dos valores médios (y) dos diâmetros das feridas dos dois olhos de cada
coelho, já que eles foram submetidos ao mesmo tratamento. Isto simplifica
a análise, pois torna o modelo univariado, mas introduz uma censura nas
observações finais em que se medem os tamanhos da ferida apenas de um
dos olhos, devido à recuperação total da outra ferida, cujo valor então é
arbitrado como sendo zero e mantido constante. Em vez de modelar esta
mudança de comportamento da curva de recuperação de um dos olhos, é
mais fácil considerar estas médias finais como sendo censuradas.

A Figura 4.1 mostra os diagramas paralelos de dispersão de y, podendo-se
notar que o processo de cicatrização medido pelo diâmetro da ferida é basica-
mente linear no tempo, com o coeficiente angular(velocidade de cicatrização)
variando entre as unidades amostrais. Como as medidas foram realizadas até
completa cicatrização das feridas, os dados se mostram truncadas no final do
processo, quando são realizadas as últimas medidas de g/, antes de se anu-
larem. A ligeira não linearidade em relação ao tempo, mostrada por algumas
ullidades amostrais no final do processo, pode ser uma conseqüência do trun-
camento. A velocidade parece ser menor no início do processo em algumas
unidades amostraís, sugerindo haver uma fase de aceleração

Na Seção 4.2 descrevemos.um modelo de efeitos aleatórios em três estágios
(Gamerman & Migon, 1993) identificado nas análises apresentadas nas Seções
4.3 e 4.4. Na Seção 4.3 utilizamos os métodos apresentados nos Capítulos
anteriores pata identificar uma mistura de realizações de processos de OU
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(Gamerman & Migon, 1993) identificado nas análises apresentadas nas Seções 

4.3 e 4.4. Na Seção 4.3 utilizamos os métodos apresentados nos Capítulos 

anteriores para identificar uma mistura de realizações de processos de OU 
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Figura Diagramas paralelos de dispersão Exemplo 3

lYat. l
'l'rat. 2
'lYat. 3
'lYat. 4

y

0 20 40 60 80
Tempo (h)

100 120

integrado ou de posição descrito por(1.2.12) a(1.2.14) com realizações de MB
(caso particular do processo anterior quando À --, 0) com efeitos aleatórios
gaussianos nos parâmetros lineares. A mistura destes processos é modelada
no terceiro estágio através de unl efeito aleatório dícotõmico no parâmetro
não linear À do modelo de OU integrado. A necessidade de se considerar uma
distribuição normal multivariada truncada (as observações em cada instante
são estritamente positivas) torna a estimação deste n)odeio algebricamente
intratável. Consideramos então um modelo simplificado com a estrutura de
erros condicionais descrito apenas por um MB. Análises individuais com base
neste modelo são apresentadas na Seção 4.4, onde cons-matamos a mistura
dos dois modelos. Outro aspecto que exploramos é a possibilidade de se
identificar uma reparametrização do modelo para estabilizar as variâncias das
estimativas individuais dos desvios padrões das observações. Em particular,
a reparametrização ]ogaj mostrou ser útil para cletectai diferenças entre
tratamentos. Pata estimar os parâmetros populacionais do modelo de efeitos
aleatórios descrito acima, utilizamos na Seção 4.5 a mesma metodologia de
Hui & Berger(1983)(ver Seção ].3), que consiste en] modelar as estimativas
obtidas nas análises individuais.

78
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4.2 Descrição do modelo
O modelo que consideramos neste Capítulo tem o seu primeiro estágio des-
crito por (1.2.12), conhecidos os parâmetros yo, P e À = exp(--cr). Para a
unidade amostrar .j, estes parâmetros são correspondentes a #oj, Pij (que
compõem o vetar P.j) e Àj. Dados estes parâmetros, o vedor de observações
yj é modelado no primeiro estágio por

yjI(.X.Í, Pj) '', .N(XJÀ,Pj, Var(HJÀ,))
onde o valor esperado tem a matriz de especificação dada por

(4.2.1)

Xj*, -xj*,)

com xjÀj = tj+(] -- Àj})/ ]og À} em que À}' é uma coluna onde cada elemento
é dado pela potenciação de Àj pelo elemento correspondente de tj, e KJÀ, é
o vetar de ecos condicionais, cujo elemento correspondente ao instante t é
descrito por (1.2.13) com exp(--a) substituído pelo valor individual corre-
spondente, Àj. Consequentemente, Var(KJX,) tem os elementos dados por
(1.2.14) quando Àj = À. Quando Àj --' 0 (4.2.1) unia equação de neta com
os erros condicionais dados por um MB, em que #lj representa a velocidade
de cicatrização constante. Para finalidade de comparação entre tratamentos,
consideramos a velocidade média /3lj = Poj/Zoj para as unidades amostrais
com Àj # 0, onde toj é obtido de Elyjto, l(/3j, Àj)l = 0, com y.Ít., sendo o valor
correspondente ao instante {oj da unidade amostrar .j, resultando que

Zoj = ©oj/P-J -(] - À;")/ log Àj.(4.2.2)
Notando que #ij = Pij quando Àj = 0 e definindo /3j = (Poj,Play,

consideramos no segundo estágio que

PjlÀj -., /v (?, .r.) (4.2.3)

onde /3 = (Po,P.y depende do tratamento e .ro é comum aos tratamentos,
sendo as variâncias denotadas por ao2 e ai e a covariância por aol, o que
determina a distribuição cle Pj = (Po.i, /3i.Íy condicionada a Àj.

Assim.

Ojl(,XJ = 0) '"' JV (P, .ro). (4.2.4)
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Mas quando Àj = À, a normalidade de /3ij implica a não normalidade de
Pijl(Àj = À) definido por

Pljl(Àj = .X) = Po.Í/it.j +(l - ,X''')/log ,XI,(4.2.S)
a partir de (4.2.2). Denotamos seu valor esperado por Pi. Utilizando o
Método Delta, temos (ver Apêndice B)

a01 0o«(Poj, #-jl.Xj = ,X) 3
{.glt.À'' +(l - ,X'')/ log .Xl+ ao-tã(l À'')}/IÍo + (l À'')/log ÀI'

(4.2. 6)

}''a,(P-jlÀj = .X) =
{ag[!o,X''+(] - .X'')/ log À]' + a?t:(l - À'')' +

2ao-lt.À'' +(l - À'')/log Alta(i - À'')}lZo+(l À:')/log ÀI'
(4.2. 7)

onde Zo = /3o/Pi depende do tratamento, resultando na dispersão .FÀ de
P.l(Àj = ,x).

Assim, a dispersão dos valores observados condicionados apenas a À.f re-
sulta em

Xj»,-r,,X$*, + Va-("j*.)

onde -rÀ, é a dispersão de /3jlÀj e Var(KJÀJ) depende de Àj
Ao convidei'ar o terceiro estágio do modelo dado por

,Xj - À B"«o«//i(P), (4.2.8)

onde p é a proporção de casos com ÀJ # 0, a distribuição marginal de yj
resulta na distribuição da mistura de dois processos, com o valor esperado
dado por pXJÀ/3 + (] -- p)Xjo© onde P = EI/3jl(Àj = À)l e a matriz de
dispersão por

EJVar(XjlÀj)l+ Varie(yjjÀj)l (4.2.9)

onde
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Erva-(yj l,XÍ)l plXJÀ-rÀX;* + Var(njX)} +
(l - p){Xjo-r.X}. + Va-(Kjo)} (4.2. 10)

Varie(yjjÀj)l - p)(XJÀ© - XjoP)(Xjx/3 - XjoPy(4.2. 1 1)

(ver detalhes no Apêndice C).

4.3 Identificação do modelo
Apesar de haver pequenas diferenças nos tempos de medida, eles estão razoa-
velmente próximos em cada sessão de avaliação das feridas, fazendo sentido
considera-los comuns para se calcularem as médias e dispersões amostrais
entre os valores iniciais antes de se observarem os truncamentos. A Tabela 4.1
mostra os valores médios de y por tratamento em função dos tempos médios.
Inspeção detalhada das Tabelas 1.3, a 1.6 mostra que a quinta avaliação
parece ter sido realizada em duas sessões, tendo havido um intervalo médio

Tabela 4.1: Valores médios de y em função dos tempos médios
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Tempo   Tratamento  
médio (h) l 2 3 4

o.ooo 46.34] 45.356 46.032 48.851
11.862 40.743 39.198 39.251 41.189
19.206 36.108 33.431 33.421 34.277
28.645 30.511 25.674 28.362 29.049
34.823   24.082 22.474
37.165 25.757 20.976 21.767  
41.419 22.008 [5.936 18.988 17.096
47.399 18.625 11.82] 13.96] 11.757
54.957 14.955 7.598 -  
59.434 1].386    
66.872 8.305    

p{Xj,\I',\X),\ + Var(Kj,\)} + 
(1 - p){XjoI'oXjo + Var(Kjo)} (4.2 . 10) 

(ver detalhes no Apêndice C). 
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Tempo Tratamento 

médio (h) 1 2 3 4 
0.000 46.341 45.356 46.032 48.851 
11.862 40.743 39.198 39.251 41.189 
19.206 36.108 33.431 33.421 34.277 
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de 2.34 horas entre elas, adiantando-se as avaliações das unidades amostrais
do tratamento 4 e de uma parte (5 animais) do tratamento 3 em relação às
outras. Os valores sublinhados indicam a existência de pelo menos um valor
de y censurado, como foi explicado no Exemplo 3 e no início da Seção 4.1. A
Figura 4.2 mostra os diagramas paralelos de dispersão dos valores médios de
y por tratamento, onde podemos notar um comportamento linear, com uma
pequena curvatura no início do processo.

Figura 4.2: Diagramas paralelos de dis-
persão de y médio por tratamento em função dos tempos médios
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O valor médio inicial da ferida do tratamento 4 difere dos valores dos
outros tratamentos. A distribuição dos valores individuais das feridas iniciais
yoj é explorada na Figura 4.3 que mostra o diagrama de dispersão em função
dos encores normais padrão, sugerindo uma mistura de duas normais com
mesma variância, dado que o diagrama poderia ser sintetizado através de
duas netas paralelas. Como a distribuição com a média maior representa
basicamente as observações do tratamento 4, este gráfico é refeito na Figura
4.4 separadamente para as observações do tratamento 4 e as dos demais
tratamentos, onde o paralelismo observado anteriormente fica menos evidente
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Figura Gráfico em papel de probabilidade normal de 3/0j
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mas ainda é aceitável. A observação 19, que aparenta ser um "ozzf/{er" em
relação a outras observações do tratamento 3, parece ficar menos discrepante
em relação a outras observações dos tratamentos l a 3. Estas constatações
serão relevadas na formulação do modelo para o efeito aleatório na Seção 4.5.

Tabela 4.2: Matriz de dispersão amostral das observações iniciais
de y.

Figura 4.5: Diagramas paralelos de dispersão das
triz de dispersão amostral
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A Tabela 4.2 mostra a matriz de dispersão anlostral das sete primeiras ob-
servações , cona exceção da quinta. As médias en] cada instante de avaliação
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tempo médio oo.ooo 11.862 19.206 28.645 41.419 47.399

oo.ooo 3.4789          
11.862 3.1650 4.3402        
19.206 3.1231 5.3360 8.9834      
28.645 2.3714 5.4622 9.9532 13.3871    
41.419 1.9088 5.0753 l0.4691 L4.6259 19.5836  
47.399 1.1016 4.3120 9.8483 14.3584 20.0576 21.7723
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foram calculadas por tratamento, exceto no instante inicial, em que foi cal-
culada uma única média para os trem primeiros grupos, e uma outra para
o grupo 4. Os diagramas paralelos de dispersão correspondentes às suas !u-
nhas estão na Figura 4.5. Os pontos correspondentes às variâncias parecem
ser pontos de continuidade das curvas, que também não são netas concor-
rentes num mesmo ponto, descartando-se o modelo de efeitos aleatórios com
IC. As curvas são ligeiramente sigmoidais até os pontos correspondentes às
variâncias, e depois são razoavelmente lineares e até possivelmente concor-
rentes num ponto à esquerda do gráfico. As variâncias parecem se comportar
de acordo com uma parábola com mínimo entre as duas avaliações iniciais.
Com exceção da curvatura inicial, estas características apontam para um
modelo de efeitos aleatórios cona MB conforme a discussão apresentada no
Capítulo 3.

A Tabela 4.3 mostra os incrementos por unidade de tempo das linhas da
matriz de dispersão amostral da Tabela 4.2, cujos valores estão dispostos em
função do tempo nas Figuras 4.6 e 4.7, a primeira para tentar identificar um
modelo com IC e a segunda um modelo cona MB. Na Figura4.6, o modelo com
IC se caracteriza por uma disposição dos pontos sugerindo uma curva média
(pelos pontos representados por '), curvas paralelas acima passarldo pelos
pontos representados por e e curvas paralelas abaixo passando pelos pontos
representados por o- Esta disposição não se confirma, pois apesar de os
pontos correspondentes às curvas superiores se encontrarem em sua maioria
acima dos pontos correspondentes às curvas inferiores, a maioria daqueles
correspondentes à curva média está mais espalhada que os anteriores. Por
outro lado, o modelo com MB pode ser identificado na Figura 4.7, em que
existem dois grupos separados de ])oitos que poderiam ser modelados por
duas curvas paralelas.

Tabela 4.3: Incrementos por unidade de tempo observados em
cada coluna da matriz de dispersão amostral de y.

Tempomédio 11.862 19.206 28.645 41.419 47.399

85

oo.ooo 0.0265 0.0057 0.0796 0.0362 0.1350

11.862 0.0786 0.1038 0.0407 0.0117 -0.0146
19.206 0.1749 0.4958 0.1508 0.0908 0.0457

28.645 0.2673 0.6373 0.4566 0.1545 0.1089

41.419 0.2880 0.7749 0.5427 0.4695 0.216]
47.399 0.3102 0.8240 0.5827 0.5197 0.3957

foram calculadas por tratamento, exceto no instante ini cial, em que foi cal

culada uma única média para os tres primeiros grupos, e uma outra para 

o grupo 4. Os diagramas paralelos de dispersão correspondentes às suas li

nhas estão na Figura 4.5. Os pontos correspondentes às variâncias parecem 

ser pontos de continuidade das curvas, que também não são retas concor

rentes num mesmo ponto, descartando-se o modelo de efeitos aleatórios com 

IC. As curvas são ligeiramente sigmoidais até os pontos correspondentes às 

variâncias, e depois são razoàvelmente lineares e até posslvelmente concor

rentes num ponto à esquerda do gráfico. As variâncias parecem se comportar 

de acordo com uma parábola com mínimo entre as duas avaliações iniciais . 

Com exceção da curvatura inicial, estas características apontam para um 

modelo de efeitos aleatórios com MB conforme a discussão apresentada no 

Capítulo 3. 
A Tabela 4.3 mostra os incrementas por unidade de tempo das linhas da 

matriz de dispersão amostral da Tabela 4.2, cujos valores estão dispostos em 

função do tempo nas Figuras 4.6 e 4. 7, a primeira para tentar identificar um 

modelo com IC e a segunda um modelo com MB. Na Figura 4.6, o modelo com 

IC se caracteriza por uma disposição dos pontos sugerindo uma curva média 

(pelos pontos representados por · ), curvas paralelas acima passando pelos 

pontos representados por • e curvas paralelas abaixo passando pelos pontos 

representados por o. Esta disposição não se confirma, pois apesar de os 

pontos correspondentes às curvas superiores se encontrarem em sua maioria 

acima dos pontos correspondentes às curvas inferiores, a maioria daqueles 

correspondentes à curva média está mais espalhada que os anteriores. Por 

outro lado, o modelo com MB pode ser identificado na Figura 4.7, em que 

existem dois grupos separados de pontos que poderiam ser modelados por 

duas curvas paralelas . 

Tabela 4.3: Incrementos por unidade de tempo observados em 

cada coluna da matriz de dispersão amostral de y. 

Tempo médio 11.862 19.206 28.645 41.419 47.399 

00.000 -0.0265 -0.0057 -0.0796 -0.0362 -0.1350 

11.862 0.0786 0.1038 0.0407 0.0117 -0.0146 

19.206 0.1749 0.4958 0.1508 0.0908 0.0457 

28 .645 0.2673 0.6373 0.4566 0.1545 0.1089 

41.419 0.2880 0.7749 0.5427 0.4695 0.2161 

4 7.399 0.3102 0.8240 0.5827 0.5197 0.3957 
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Figura 4.6: Incrementos
em função de t,.

por unidade de tempo verificados
Identificação do modelo com IC.
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Figura 4.6: lncrementos por unidade de tempo verificados 
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O modelo de efeitos aleatórios com erros condicionais OU integrado é
capaz dc explicam a curvatura inicial apresentada tanto pelas curvas médias
na Figura 4.2 quanto pelas linhas da matriz de dispersão amostral, como
mostramos a seguir. A dispersão marginal resultante do modelo em ires
estágios (4.2.1, 4.2.3 e 4.2.8) para yJ é dada por 4.2.9. Ao fixar o valor t,
correspondente à linha s desta matriz de dispersão te(trica obtemos a função
geradora da s-ésima linha (no espírito da discussão apresentada na Seção
2.4), definida para Z ? 0 por (ver detalhes no Apêndice C)

K(t) = «, + Z,,{ + c,(l À')/ log À + K'(t) (4.3.1)
onde

(Z.s

b,
ag - pao- it, +(] - .X'')/ ]og .XI -(l - P)ao-Z,

paÍlí, +(] - ,X'')/].g ÀI - b«o- +(] - P)ao-l+(] - P)a?t, +

P(l - P)(P- - ?.)l(#- - ?-){, + P-(l - À'')/log ÀI

pa?lt, +(l - À'')/ log .XI - pao:+ P:p(l - p)l(P- - #-)t, +

P-(l - À'')/ log ÀI

e

K'({)(t,,Í) -P(2,X'+ 2À', - 2 - .XI'-',l - À'''''')/(21og.X)l(4.3.2)
é a dispersão da mistura do processo OU integrado com MB. A parcela
a, + Z,,t + c,( ] -- À')/ log À se assemelha ao valor esperado do modelo(4.2.1) e

a2mân(Z,,Z) introduz uma mudança na direção da curva quando t = Z,. K(t)
se aproxima de uma função linear quando Z cresce, pois À', Àlt-t,l e Àt+t, se
aproximam de 0. Eito particular, quando {, = 0,

Uo(t) = ag - bao- + (] - p)ao-lí - pao- (l - .X')/ log ÀI

é decrescente para paoi + (l -- p)aol > 0 e quando t = t, a função que

descreve a variância se aproxima de uma função quadrático quando Z cresce.
A primeira derivada

Ü(t) - ',À' + Ü'(z) (4.3.3)
onde

c,2l2À' -- p(2 -- À'')À'' -- pÀt,l/2À' pala t < t,

(4.3.4)
pa2À'-''(l -- À'')'/2 para t > Z.
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O modelo de efeitos aleatórios com erros colldicionais OU integrado é 

capaz de explicar a curvatura inicial apresentada tanto pelas curvas médias 

na Figura 4 .2 quanto pelas linhas da matriz de dispersão amostral, como 

mostramos a seguir. A dispersão marginal resultante do modelo em tres 

estágios ( 4.2.1, 4.2.3 e 4.2.8) para yj é dada por 4.2.9. Ao fixar o valor is 

correspondente à linhas desta matriz de dispersão teórica obtemos a função 

geradora da s-ésima linha (no espírito da discussão apresentada na Seção 

2.4), definida para t ~Opor (ver detalhes no Apêndice C) 

(4.3.1) 

onde 

as cr5 - pcrot[ts + (1 - À
1
')/ log À] - (1 - p)o'01ls 

bs pcrf[ts + (1 -Àt')/logÀ]-[pcro1 + (1 - p)o'oi] + (1 -p)o=;ts + 
p(l - P)(/31 - fi1)[(/31 - fi1)ls + /31(1 - À

1
')/ log À] 

e 

Cs pcr;[ts + (1 - Àt' )/ log À] - pcro1 + /31p(l - p)[(/31 - /11)is + 
/31(1 -Àt')/logÀ] 

é a dispersão da mistura do processo OU integrado com MB. A parcela 

a3 + bsi + c3 (l -Àt)/ log À se assemelha ao valor esperado do modelo (4.2.1) e 

cr 2min(i.,, t) introduz uma mudança na direção da curva quando i = i s. Vs(t) 

se aproxima de uma função linear quando i cresce, pois Àt, Àlt-t , I e Àt+t, se 

aproximam de O. Em particular, quando is= O, 

Vo(i) = cr5 - [pcro1 + (1 - p)o'oi]i - pcro1 (1 - Àt)/ log À] 

é decrescente para pcr01 + (1 - p)o'o1 > O e quando i = is a função que 

descreve a variância se aproxima de uma função quadrática quando i cresce. 

A primeira derivada 
( 4.3.3) 

onde 

parai < is 
(4 .3.4) 

para t > is 
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cresce com {,. K'(t) > 0, obviamente para Z > t,, e quando Z < t,, as raízes
da função quadrático em Àt no numerador,

'i -- 2P'À'' + P2À2t,l/b(2 À'')l

são tais que a menor está aquém de Àt, e a maior está além de 1, fazendo
com que o valor da derivada para 0 $ Z < Z, seja positivo, pois o coefi-
ciente do termo quadrático é negativo. Assim, temos K({) > 0 e para t,
suficientemente grande, c, > 0 pois #] > ai Nestas condições , a derivada
segunda

para t > Z,
(4.3.5)

é negativa para t, suficientemente grande e í > Z, (fazendo com que o cresci-
mento de K(Z) seja amortecido) e é quadrático em À' quando t < t, com uma
única raiz positiva

Í -- ]og Àll2c, + (2 -- À'')pa'lÀ'' -- pa2Àt,}/2À' para t < t,
K(z)

l -À' i.gÀI., pa'(l - À''y/2À'' l

Xt' = paXt.I' l\J'Z.c -\ Ç2 À'')pa' < l

pois ,X'' $ 1 $ 2 -- À', fazendo com que K(t) seja positiva para 0 $ t < to e
negativa caso contrário. Neste caso, o crescimento de V,(t) é sigmoidal.

O incremento por unidade de tempo entre dois elementos adjacentes na
linha s da lllatriz de dispersão induzida por este modelo é dado por

AK(t.)/A{« IK(t.) Us (t.- - )l/(Í« Í«-:) Ó, + c,#(Z«--, At.) +

r PÊ(Z.-],AZ.)(2 -- À'' + À''-'«-'«-')/2+ 1 para í« $ t,
l Pt(Í«-l, A{«)(2 -- À'' -- À-'') pa'a Z, $ Z«--

onde Ã(í«-l, a.Z.) = À'"-'(l --Àa'«)/(AZ«log À). Qua:-do vistas colho funçõ"

de t,, as duas cuidas exibem um componente linear comum através de b,,
separadas por a'll + pk(Z«-l,AZ.)(2À''' + À''-'"-'«- )/21. Para At« fixo,
k(t«-i , zX{.) tende a ser mais variável quanto menor for t«-i, devido ao mesmo
comportamento de Àt.-l . Este comportamento também pode ser notado na
Figura 4.7 onde os pontos e correspondentes a t« $ ts estão mais espall)idos
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cresce com is, V/(i) > O, obviamente parai > is, e quando t < is, as raízes 

da função quadrática em >. 1 no numerador, 

são tais que a menor está aquém de >. 1
• e a maior está além de 1, fazendo 

com que o valor da derivada para O ::; t < ts seja po~itivo, pois o coefi

ciente do termo quadrático é negativo. Assim, temos Vs(i) > O e para is 

suficientemente grande, Cs > O pois /31 > /31 . Nestas condições , a derivada 

segunda 

.. { - log). { [2cs + (2 _ ). t, )pa-2]>. 21 _ p0"2 ).1,} / 2>. t 

½(i) = 
->.t log >.[cs - p0"2(l - ).1,)2 /2).1• ] 

para t < is 

para t > is 
(4.3 .5) 

é negativa para is suficientemente grande e i > is (fazendo com que o cresci

mento de ½(i) seja amortecido) e é quadrática em À1 quando t < is com uma 

única raiz positiva 

). lo = pO"). t,/2 j / 2cs + (2 _ ). t, )p0"2 < l 

pois >. 1
• ::; 1 ::; 2 - À1

' fazendo com que V,(t) seja positiva para O ::; t < t0 e 

negativa caso contrário. Neste caso, o crescimento de Vs(t) é sigmoidal. 

O incremento por unidade de tempo entre dois elementos adjacentes na 

linha s da matriz de dispersão induzida por este modelo é dado por 

{ 

pk(iu-1, 6t 11 )(2 - À1
' + ).l,-lu-tu- l )/ 2 + 1 para iu ::; is 

0"
2 (4.3 . 6) 

pk(iu-1, 6iu)(2 - À1
' - ,x-i,) para is ::; iu-1 

onde k(t 1,_ 1 , 6iu) = >. 1
u- 1 (1 -Àt:,. 1u) / (6iu log >.). Quando vistas como funções 

de is, as duas curvas exibem um componente linear comum através de bs, 

separadas por <J 2 [1 + pk(iu-1, 6iu)(2>.- 1
• + ,xt,-tu-lu-i )/ 2]. Para 6iu fixo, 

k(tu-l, 6iu) tende a ser mais variáve l quanto menor for iu-l, devido ao mesmo 

comportamento de >. 1
u-

1
• Este comportamento também pode ser notado na 

Figura 4. 7 onde os pontos • correspondentes a iu ::; is estão mais espalhados 
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que os outros pontos para t, fixo. Assim, a matriz de dispersão amostrar dos
dados do Exemplo 3 (ver Figura 4.5) possui todas as características citadas
para a dispersão do modelo de efeitos aleatórios com erro condicional OU
integrado.

4.4 Análises individuais
Nesta Seção apresentamos as análises individuais utilizando todos os dados
disponíveis para. yj,j = 1, . . . ,.N. Dada a discussão apresentada na Seção
1 .5, isto implica a necessidade de considerar o modelo (4.2.1) frui)cada, o que
torna a estimação algebricamente intratável. Para torna-la viável, simplifl-
camos o inodejo para o erro condicional, considerando um MB, pois sob este
n)odeio, os incrementos

6-Vj« - yj« - yju--l, u 1 ,

definidos através da aplicação do operador zX a yj. que é a u-ésima observação
da unidade amostrar j, correspondente ao instante tj«, são considerados in-
dependentes. Simplificação na especificação da estrutura da dispersão das
observações , en] geral, não introduz nenhum vício na estimação , influen
dando apenas a dispersão dos estimadores. O modelo simplificado elimina
dos elementos da matriz de dispersão do modelo original apenas unia pai'cela
com variação limitada, a saber

--a2(2À'"+ 2À'' -- 2 -- ÀI'«-t,l À'«+'')/(21og À),

constituindo uma aproximação linear de y.'(t).
Também consideramos censura de mj observações finais, onde m.f valia de

acordo cona a unidade amostrar, podendo ser igual a zelo quando não llouver
dado censurado. Vamos, também, coi]siderai inicialmente 0 $ Àj < 1, a se]
estimado. Assim, a verossimilhança individual é

Lj = ll {Ó(A,j«)/la
u=l

'6.tj«'>(,j«- )l} 1111
k=l

'} (A ,j«, +k) l (4.4.] )

onde é e © são respectivamente as funções de densidade e de distr buição
acumulada de uilla normal padrão, AzJ« = (A3/j« -- #iJAzjX,.)/('«AZj«) e
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que os outros pontos para ts fixo. Assim, a matriz de dispersão amostral dos 

dados do Exemplo 3 (ver Figura 4.5) possui todas as características citadas 

para a dispersão do modelo de efeitos aleatórios com erro condicional OU 

integrado . 

4.4 Análises individuais 

Nesta Seção apresentamos as análises individuais utilizando todos os dados 

disponíveis para Yi,J = 1, ... , N. Dada a discussão apresentada na Seção 

1.5, isto implica a necessidade de considerar o modelo ( 4.2.1) truncado, o que 

torna a estimação algebricamente intratável. Para torná- la viável, simplifi

camos o modelo para o erro condicional, considerando um MB, pois sob este 

modelo, os incrementas 

definidos através da aplicação do operador b. a Yiu que é a u-ésima observação 

da unidade amostral j, correspondente ao instante tju, são considerados in

dependentes. Simpl ificação na especificação da estrutura da dispersão das 

observações , em geral, não introduz nenhum vício na estimação , influen

ciando apenas a dispersão dos estimadores. O modelo simplificado elimina 

dos elementos da matriz de dispersão do modelo original apenas uma parcela 

com variação limitada, a saber 

constituindo uma aproximação linear de \//(t). 
Também consideramos censura de mj observações finais, onde mj varia de 

acordo com a unidade amostral, podendo ser igual a zero quando não houver 

dado censurado. Vamos, também, considerar inicialmente O ~ Àj < 1, a ser 

estimado. Assim, a verossimilhança individual é 

~ ~ 

Lj = II { </>(b.Zju) /[o-~iP( Zju-1 )]} II [1 - if>(b.ZjnJ+k)] (4.4.1) 
u=l k=l 

onde q> e <I> são respectivamente as funções de densidade e de distribuição 

acumulada de uma normal padrão, b.Zju = (b.Yju - /31jb.Xj>.Ju) /(o-~) e 
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'ú.7u--l \..y.7u--J /"'J.7'-'"''.7'çlu./

dado por

E
u=1 k=l

(4.4.2)
onde /{j é uma constante conhecida. As derivadas primeiras de lj são dadas
por

/j = Ãj - nj log a - }:l(a,j«)'/2 + 1'g 'D('j«-- )l + logll - 'D(A,j«,+k)l

vcrossimilhança élogaritmo da0/(. 111rosIT]r

aZj/ÕP j ,j«),j« + }l: :«j«P(A'j«--) + >1: "j«,+k@('j«--)
u=1 u=1 k=l

a/j/ÕÀj #:jl 1: a,j,.ãj. + )il: 9(A,j«--)Éj« +
u=1 u=l

}: @(A,j«, +t)áj«, +kl

n.j n'.l

a/j/aa lE:(A,j«y + >ll: 9(,j«--)'j«--
u=1 u=l

}l: @(A,j«,+k)A;J«,+k - njl/a (4.4- 3)
k:l

onde zj« = a«jÀ,./lava;=1, 9(,) = @(')/'}('), 'P(') - Ó(')/(l -- 'D(')) '
áj. = a#.Í«/aÀj. As derivadas segundas são dadas por

a'/j/aPL l,j«--p('j«-- ) + v'('j«--)' - il +

}: '3«,...kd,(A'.j«,+.) la'j«,+* -- d,('X'j«,+k)l

{E: «j«{p(,j«--)l;j«--('j«-- + p('j«--)) - il -
u=l

2Azj.} + >:ÍZ\'j«,+klA;j«,+x; - d,(A;j«,+j;)l - l }}
k=l

+

J J

Zju-1 = (Yju-1 - /31jClXj>.
1
u)/(o-~) - O logaritmo da verossimilhança é 

dado por 

nj mj 

lj = l{j - nj logo- - L)(!:lzju)2 /2 + log <l>(Zju-1)] + L log[l - <l>(Clzjni+k)] 
u=l k=l 

( 4.4.2) 

onde Kj é uma constante conhecida. As derivadas primeiras de li são dadas 

por 

~ ~ ~ 

fJlj /0/31j = Í:(ClZju)Xju + L Xju<p(ClZju-1) + L Xjn1
+kVJ(Zju-1) 

u=l u=l k=l 

n1 nj 

fJlj/ OÀj = /31j[L ClZjuXju + L <p(ClZju-i)Xju + 
u=l u=l 

ml 

L 'l/J(ClZjn1 +k)Xjnj+k] 
k=l 

nj n1 

8/j/Oo- = [Í:(ClZju) 2 + L<p(Zju-1)Zju-l + 
ffij 

L 'l/J(ClZjn1 +k)Clzjn1+k - nj ]/o- ( 4.4. 3) 
k=l 

onde Xju = ClXj>.iu/[o-~],_ <p(z) = </>(z) /<I>( z), 'l/J(z) = </>(z) /( 1 - <I>(z)) e 

Xju = OXju/OÀj. As derivadas segundas são dadas por 

nl 

82 lj /fJ/3Jj = L X]u[Zju-1<p(Zju-i) + <p(Zju-d 2 
- l] + 

ml 

L X]n
1
+k'l/J(ClZjn1 +k) [Clzjn1+k - 'l/J(ClZjn1+k)] 

k=l 
nl 

fJ 2 lj / fJ/31jOO- = {L Xju {<p(Zju-i) [zju- 1(Zju-1 + <p(Zju-d) - 1) -
u=l 

ml 

2ClZju} + L { ClZj 111 +k[ClZjnj+k - 1p(ClZjn
1
+k)J - 1}} 

k=1 
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=i«,.tK$Ç&zi« ,.+k ) la

>l:lzj«-i9(zj«-l)lzj«-i(zj«-l + 9(zj«-i)) -- 21
u=l

#'lilõa'

--3AZj.,} + >:IAZj«,+É(AZj«,+A -- V,(AZj«j+J;)) -- 21
k=l

a' 'j«, +kV, (A ;j«, +k)}/a'
mJ

}: áj«d,(A'j«,+k){l + P-j«j«,+kl ,j«,+k -- @(A;j«.+k)l}
k=l

+ >1:1A,j«+ p('j«--)ll + P-j«j«('j«-- + p('j«--))l -
u=l

/3ljaj«} àj"

{E: ãj«ip(zj«-] )(zj«-l(zj«-l + P(zj«-i)) -- ]) -- 2Azj.l

+ }: V,(A,j«,+k) IA,.f«,+k(A'j«J+k -- @(A'j«j+k)) -- ll
k=]

i; j«,.}* \ l3«il.
m{

{E: d,(A,j«,+k)l8j.,+t + #-jã}«,+k(A'j«,+A 'k:l

n

a' t3 IÕi3\ iÕX j

a'fila.axi

#'tila4

V,(A,j«,+*))l + >1: ãj«la,j« + p('j«-- )l + P-j }l: á'«

l9(zj«--)(,j«-, + 9(,j«-:)) - ill#-j (4.4. 4)

onde ãj. :: a2zj,,/aÀ2
A maximização da verossimilllança foi feita através do método de Newton-

Raphson. Em seis casos não llouve convergência (animais 2,3,5,17,22 e 25),
e em seis outros o parâmetro Àj não foi significativo (animais ]O,]6, 20,21,26
e 28), indicando a possibilidade de superparametrização . Assim, para estes
casos, os parâmetros foram reestiniados com Àj = 0 fixo, tornando (4.2.1)
um modelo linear em /3 com a média dada por unia neta e a estrutura de
dispersão por um MB, o (lue fica de acordo com a estrutura adorada nesta
Seção. Para averiguar a possibilidade de superparanletrização pala os ca-
sos onde não houve convergência, analisamos seus diagramas de dispersão
mostrados na Figura 4.11 (pg. 108), verificando-se a inexistência de cur-

]lU
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tij 

{nj - L{Zju-1'P(Zju-i)[zju-1(Zju-J + cp(-zju-1))- 2) 

ffij 

-3l:i.Zju} + L[l:i.Zjni+k(l:i.Zjni+k - VJ(l:i. Zjni+k )) - 2) 
k=1 

l:i.Zjnj+kVJ(l:i.Zjnj+k)} /<72 

m j 

L XjuVJ(l:i.Zjnj+k){l + ,81jXjn1 +k[l:i.Zjnj+k - VJ(l:i.Zjnj+k)]} 
k=1 

nJ 

+ L {l:i. Zju + cp(Zju-i)[l + ,81jXju(Zju-1 + cp(Zju-1))] -
u=l 

,81jXju }Xju 
nj 

{L Xju [cp( Zju-1)(zju-1(Zju-1 + cp(Zju-i)) - 1) - 2.6.Zju] 

m j 

+ L VJ(l:i. Zjni+k)[.6.Zjn1+k(l:i.Zjnj+k - VJ(l:i.Zjnj+k)) - 1] 
k=1 

x inj+k} ,81j / e7 

m j 

{L VJ(l:i.Zjn1 +k) [Xjni+k + ,81jXjni+k(l:i.Zjni+k -
k=l 

n 1 
n1 

1j;(.6.Zjn1+k))] + L Xju[l:i.Zju + cp(Zju-i)] + .B1j L x'Ju 
tt=l u=l 

( 4.4. 4) 

onde xi 11 = 82 xi,, /8>-} 
A maximização da verossimilhança foi feita através do método de Newton

Raphson. Em seis casos não houve convergência (animais 2,3,5,17,22 e 25), 

e em seis outros o parâmetro Àj não foi sign ificativo (animais 10,16, 20,21,26 

e 28), indicando a possibilidade de superparametrização . Assim, para estes 

casos, os parâmetros foram reestimados com Àj = O fixo, tornando ( 4.2 .1 ) 

um modelo linear em /3 com a média dada por uma reta e a estrutura de 

dispersão por um MB, o que fica de acordo com a estrutura adotada nesta 

Seção. Para averiguar a possibilidade de superparametrização para os ca

sos onde não houve convergência, analisamos seus diagramas de dispersão 

mostrados na Figura 4.11 (pg. 108), verificando-se a inexistência de cur-
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vatura no início do processo. Com a eliminação de À do modelo, não houve
problema de convergência. As Tabelas 4.4 a 4.7 mostram as estimativas
obtidas para cada tratamento e a dispersão assintótica dos parâmetros esti-
mados dada pelos valores numéricos assumidos por (4.4.4), substituindo os
parâmetros desconhecidos por suas estimativas, e em forma matricial, com
os desvios padrões na diagonal principal e as correlações nas outras posições

Foram também calculadas as médias ponderadas dos parâmetros para cada
tratamento (no caso de À as médias foram calculadas apenas entre os valores
não nulos), com os pesos iguais aos inversos das variâncias estimadas, em
relação às quais os parâmetros indivi-duais foram comparados, sendo sub-
linhados quando apresentaram diferença significativa, o que pode ser consid-
erado como uma indicação de um valor discrepante ou de efeito aleatório.
A estimativa de À da unidade amostral 19 é discrepante em relação às de-
mais unidades amostrais, mas uma inspcção da dispersão assintótica indica
um desvio padrão estimado pequeno para À e grande para @l), em relação a
outras unidades amostraisl além disso, o coeficiente de correlação é próximo
de 1. indicando haver mal condicionamento dos dados para estimar estes
parâmetros. Esta unidade amostral mostrou ser influente para estimar o À
médio. sendo excluída do cálculo de sua estimativa. Muitos valores estima-
dos de PI são significativamente diferentes da média, sugerindo haver efeito
aleatório. Em relação a a não se constatou nenhum valor significativamente
diferente da média de cada tratamento.

A média global (entre todos os tratamentos) de À foi estimada en] 0.801
(com eno padrão de 0.034) e de o em 0.480 (erro padrão de 0.023). Com
relação à última, alguns tratamentos se mostratan) significativamente dife-
rentes(médias sublinhadas). Assim, o parâmetro À, quando diferente de zero,
deve ser considerado fixo, mesn]o que tenha un] valor distinto para o animal
19. Globalmente, ele deve ser considerado dicotõi)fico, assumindo valor zero
com probabilidade estimada de 12/28 = 0.43. A incidência observada de
casos com À = 0 diferiu entre os tratamentos, mas não significativamente,
pois com n. = 7 um intervalo de confiança com coeficiente de confiança de
aproximadatnente 85.5% é dado por j1;41, o que inclui todas as incidências
observadas.
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vatura no início do processo. Com a eliminação de À do modelo, não houve 

problema de convergência. As Tabelas 4.4 a 4.7 mostram as estimativas 

obtidas para cada tratamento e a dispersão assintótica dos parâmetros esti

mados dada pelos valores numéricos assumidos por ( 4.4.4), substituindo os 

parâmetros desconhecidos por suas estimativas, e em forma matricial, com 

os desvios padrões na diagonal principal e as correlações nas outras posições 

. Foram também calculadas as médias ponderadas dos parâmetros para cada 

tratamento (no caso de À as médias foram calculadas apenas entre os valores 

não nulos), com os pesos iguais aos inversos das variâncias estimadas, em 

relação às quais os parâmetros indivi-duais foram comparados, sendo sub

linhados quando apresentaram diferença significativa, o que pode ser consid

erado como uma indicação de um valor discrepante ou de efeito aleatório. 

A estimativa de À da unidade amostral 19 é discrepante em relação às de

mais unidades amostrais, mas uma inspeção ela dispersão assintótica indica 

um desvio padrão estimado pequeno para .>. e grande para ~1 ), em relação a 

outras unidades amostrais; além disso, o coeficiente ele correlação é próximo 

de 1, indicando haver mal condicionamento dos dados para estimar estes 

parâmetros. Esta unidade amostral mostrou ser influente para estimar o À 

médio, sendo excluída do cálculo de sua estimativa. Muitos valores estima

dos de {31 são significativamente diferentes da média, sugerindo haver efeito 

aleatório. Em relação a a não se constatou nenhum valor significativamente 

diferente da média de cada tratamento. 

A média global (entre todos os tratamentos) de À foi estimada em 0.801 

(com erro padrão de 0.034) e de a em 0.480 (erro padrão de 0.023). Com 

relação à última, alguns tratamentos se mostraram significativamente dife

rentes (médias sublinhadas). Assim, o parâmetro À, quando diferente ele zero, 

deve ser considerado fixo, mesmo que tenha um valor distinto para o animal 

19. Globalmente, ele deve ser considerado dicotômico, assumindo valor zero 

com probabilidade estimada de 12/28 = 0.43. A incidência observada de 

casos com À = O diferiu entre os tratamentos, mas não significativamente, 

pois com n = 7 um intervalo de confiança com coeficiente de confiança de 

aproximadamente 85.5% é dado por [1; 4], o que inclui todas as incidências 

observadas. 
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Tabela 4.4:

Unidade
amostrar

Estimativas dos parâmetros do modelo individual
Ttat amento l .

Parâmetro
0'

Dispersão dos
T estimadores

(0.083)
0.784 (0.078)
o.ooo o.ooo

l 0.893 0.678 0.368
(0.082)

2 0 0.438 0.516 (0.052)
0.066 (0.101)

3 0 0.480 0.446 (0.047)
0.005 (0.097)

(0.148)
0.379 (0.056)
0.023 0.061

4 0.714 0.790 0.375
(0.104)

5 0 0.497 0.510 (0.056)
0.096 (0.112)

(0.071)
0.415
0.008

6 0.801 0.791 0.317 lo.048)
0.0203 (0.078)

l0.276)
0.299 (0.060)
0.036 0.12]

7

Média
D.p.

0.717 0.498 0.496

0.417
(0.036)

lo.i02)
0.822 0.592

(0.050) (0.021)
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Tabela 4.4: Estimativas dos parâmetros do modelo individual -

Tratamento 1. 
Unidade Parâmetro Dispersão dos 

amostral ,\ /31 (j estimadores 
(0.083) 

1 0.893 0.678 0.368 0.784 (0.078) 
0.000 O.DOO (0.082) 

2 o 0.438 0.516 (0.052) 
0.066 (0 .101) 

3 o 0.480 0.446 (0.047) 
0.005 (0.097) 

(0.148) 

4 0.714 0.790 0.375 0.379 (0.056) 
0.023 0.061 (0.104) 

5 o 0.497 0.510 (0.056) 
0.096 (0.112) 

(0 .071) 

6 0.801 o. 791 0.317 0.415 (0 .048) 
0.008 0.0203 (0.078) 

(0 .276) 

7 0.717 0.498 0.496 0.299 (0.060) 
0.036 0.121 (0.102) 

Média 0.822 0.592 0.417 

D.p. (0 .050) (0.021) (0.036) 
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Tabela 4.5:

Unidade
amostrar

Estimativas dos parâmetros do modelo individual
'l.Yatamento 2.

Parâmetro Dispersão dos
estlmadores

(0.168)
0.375 (0.075)
0.000 0.121

8 0.729 0.772 0.489
(0.131)

(0.130)
0.390 (0.079)
0.033 0.085

9 0.757 0.833 0.489
(0.134)

10 0 0.611 0.413 (0.049)
0.001 (0.093)

(0.127)
0.387 (0.077)
0.014 0.037

1 1 0.788 0.751 0.517
(0.128)

(0.206)
0.618
0.058

12 0.857 0.681 0.875 (0.155)
0.094 (0.209)

(0.139)
0.507 (0.094)
0.034 0.068

13 0.845 0.680 0.630
(0.152)

(0.125)
0.411
0.029

14

Média
D.p.

0.768 0.891 0.507

0.510
(0.049)

(0.082)
0.071 (0.139)

0.786 0.725

lo.os8) (o.029)
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Tabela 4.5: Estimativas dos parâmetros do modelo individual -

Tratamento 2. 
Unidade Parâmetro Dispersão dos 

amostral ,\ /31 a estimadores 
(0.168) 

8 0.729 0.772 0.489 0.375 (0 .075) 
0.000 0.121 (0.131) 

(0.130) 

9 0.757 0.833 0.489 0.390 (0.079) 
0.033 0.085 (0.134) 

10 o 0.611 0.413 (0.049) 
0.001 (0.093) 

(0.127) 

11 0.788 0.751 0.517 0.387 (0.077) 
0.014 0.037 (0.128) 

(0.206) 

12 0.857 0.681 0.875 0.618 (0.155) 
0.058 0.094 (0.209) 

(0.139) 

13 0.845 0.680 0.630 0.507 (0.094) 
0.034 0.068 (0.152) 

(0.125) 

14 0.768 0.891 0.507 0.411 (0.082) 
0.029 0.071 (0.139) 

Média 0.786 0.725 0.510 
D.p. (0.058) (0.029) (0.049) 
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Tabela

Unidade
amostral

Estimativas dos parâmetros do modelo individual
TI'atamento 3.

Parâmetro Dispersão dos
a' ÇD b 1 111 af\i LJI ç;D

(0.200)
0.624
0.082

15 0.814 0.765 0.579 (0.106)
0.132 (0.155)

16 0 0.661 0.602 (0.076)
0.061 (0.144)

17 0 0.547 0.463 (0.054)
0.06] (0.097)

(0.223)
0.354 (0.055)
0.006 0.017

18 0.713 0.604 0.415

(0.092)

(0.036)
0.939 (0.342)
0.085 0.099

19 0.954 1.114 0.653
(0.161)

20 0 0.725 0.412 (0.054)
0.000 (0.103)

21 0 0.823 0.459 (0.067)
0.000 (0.133)

Nlédia 0.769 0.670 0.479

D.P. (O.149) (0.026) (0.045)
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Tabela 4.6: Estimativas dos parâmetros do modelo individual -

Tratamento 3. 
Unidade Parâmetro Dispersão dos 

amostral ,\ /31 a estimadores 

(0 .200) 

15 0.814 0.765 0.579 0.624 (0.106) 
0.082 0.132 (0.155) 

16 o 0.661 0.602 (0 .076) 
0.061 (0.144) 

17 o 0.547 0.463 (0.054) 
0.061 (0 .097) 

(0.223) 

18 0.713 0.604 0.415 0.354 (0.055) 

0.006 O.OI 7 (0.092) 

(0 .036) 

19 0.954 1.114 0.653 0.939 (0 .342) 
0.085 0.099 (0.161) 

20 o 0.725 0.412 (0.054) 
0.000 (0.103) 

21 o 0.823 0.459 (0.067) 
0.000 (0 .133) 

Média 0.769 0.670 0.479 

D.p . (0.149) (0.026) (0.045) 
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Tabela 4.7: Estimativas dos parâmetros do modelo individual
'l.tatainento 4.

Unidade Parâmetro Dispersão dos
amostrar À P] a estimadores

22 0 0.573 0.633 (0.072)
0.109 (0.134)

(0.167)
0.465
o.ooo

23 0.771 0.962 0.687 (0.122)
0.000 (0.198)

(0.156)
0.356 (0.066)
0.016 0.045

24

25

26

0.768

0

0

0.684

0.817

0.831

0.492
(0.120)

0.916 (0.126)
0.147 (0.221)

0.733 (0.097)
0.059 (0.206)

(0.157)
0.504
0.054

27

28

0.806

0

0.957

0.832

0.764

0.509

(0.135)
0.107 (0.207)

(0.067)
0.05] (0.141)

Média 0.782 0.758 0.620
D.P (0.092) (0.033) (0.061)

A velocidade média de cicatrização pode ser aproximada por Pij ' yjo/Zoj
onde to.j é o tempo esperado para a recuperação total da ferida, estimado
através de (4.2.2) iterativamente, com 3/jo no lugar de /3oj e as estio)ativas
individuais substituindo os respectivos parâmetros. A variância do estiillador
{oj calculada através do Método Delta (ver detalhes no Apêndice D) é
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Tabela 4.7: Estimativas dos parâmetros do modelo individual -
Tratamento 4. 

Unidade Parâmetro Dispersão dos 

amostral À fJ1 a estimadores 

22 o 0.573 0.633 (0.072) 
0.109 (0.134) 

(0.167) 
23 0.771 0.962 0.687 0.465 (0.122) 

0.000 0.000 (0.198) 

(0.156) 
24 0.768 0.684 0.492 0.356 (0.066) 

0.016 0.045 (0 .120) 

25 o 0.817 0.916 (0.126) 
0.147 (0 .221) 

26 o 0.831 0.733 (0.097) 
0.059 (0.206) 

(0.157) 
27 0.806 0.957 0.764 0.504 (0 .135) 

0.054 0.107 (0 .207) 

28 o 0.832 0.509 (0.067) 
0.051 (0.141) 

Média 0.782 0.758 0.620 
D.p. (0.092) (0.033) (0 .061) 

A velocidade média de cicatrização pode ser aproximada por 7]11 = y1o/ io1 
onde io1 é o tempo esperado para a recuperação total da fer ida, estimado 

através de ( 4.2.2) iterativamente, com YiD no lugar de (301 e as estimativas 
individuais substituindo os respectivos parâmetros. A variância do estimador 

loj calculada através do Método Delta ( ver detalhes no Apêndice D) é 
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y«({oj) = {ZojÀ}''''/l]og Àj(] - ÀI'')i+ l/IÀj(log Àj)'ll'V-(Âj)
+lyjo/IPL(l - Àl")ll'V',(Õ-j) - 2Íyjo/IPL(l - À;'')l}

{t.j,à;'J''/llog Àj(l - À;" )l + l/IÀj(log ÀjylJC'«(.ij, Ó-j).

5)

Conseqüentenlente, ainda pelo Método Delta (ver Apêndice D) optem-se

r'«(#-j) = ??jl'«({oj)/yjo' (4.4 6)
Com a finalidade de estabilizar a variância de õ uma. outra transformação é
sugerida através da análise do diagrama de dispersão dos seus desvios padrões
estimados en] função das estimativas (Figura 4.8). A Figura 4.9 mostra que
-- ]og â dá maior estabilidade aos seus desvios padrões estimados. As Tabelas
4.8 e 4.9 mostram) os valores transformados dos parân)ettos estimados e os
desvios padronizados das estimativas em relação à média de cada grupo (es
tatísticas í). As velocidades médias estimadas são sempre menores que as ve
mocidades assilltóticas estimadas (ver Tabelas 4.4 a 4.7), e a unidade amostral
19 não mais se apresenta discrepante. Os parâmetros transformados indicam
mais unidades amostrais significativamente diferentes das médias dos grupos
de tratamento do que os parâmetros originais, indicando maior sensibilidade
aos testes realizados. No caso de /7. os valores adicionais disciepantes são das
unidades anlostrais 7, 18 e 24, reforçando a ideia de efeito aleatório, enquanto
para -- Ioga a unidade amostral 12 se mostra discrepallte. As médias e os
desvios padronizados (indicados por Z' nas Tabelas 4.8 e 4.9) foram recalcula-
dos sem este últin)o valor. Os desvios padronizados das médias dos grupos de
tratamento eil] relação à média global indicam haver diferença significativa
entre os tratamentos.

Para verificar a norma]idade do efeito aleatório, a Figura 4.] 0 relaciona os
desvios em relação à média dos valores estimados de /7i em função dos encores
normais padrão, que exibem um coeficiente de correlação linear de 0.966 (p <
0.10), não se podendo refutar sua normalidade. Estes vitlores estão sujeitos
também aos erros de estimação , o que, a rigor, os torna hetei'ocedásticos,
mas covil nleilor importância devido à presença de efeito aleatório, o que
justifica o uso deste gráfico.
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Var(t0j} ~ { iojÀ?1
-

1 
/[log Àj(I - À?i)] + 1/[Àj(log Àj )2]} 2 Var(,XJ 

+{Yio/[,B{j(l - Àt)]} 2 Var(,81J - 2{Yio/[,B{j(l - >-t)]} 

{ iojÀ?i-1 
/[log Àj(l - À?J )] + 1/[Àj(log Àj )2]}Cov(\, ,81j), 

(4.4. 5) 

Conseqüentemente, ainda pelo Método Delta (ver Apêndice D) obtem-se 

( 4.4 .6) 

Com a finalidade de estabi lizar a variância de ô- uma. outra transformação é 

sugerida através da análise do diagrama de dispersão dos seus desvios padrões 

estimados em função das estimat ivas (Figura 4.8). A Figura 4.9 mostra que 

- log ô- dá maior estabil idade aos seus desvios padrões estimados . As Tabelas 

4.8 e 4.9 mostram os valores transformados dos parâmetros estimados e os 

desvios padronizados das estimativas em relação à média de cada grupo ( es

tatísticas t). As velocidades médias estimadas são sempre menores que as ve

locidades assintóticas estimadas (ver Tabelas 4.4 a 4. 7), e a unidade amostral 

19 não mais se apresenta discrepante. Os parâmetros transformados indicam 

mais unidades amostrais significativamente diferentes das médias dos grupos 

de tratamento do que os parâmetros originais, indicando maior sensibilidade 

aos testes realizados. No caso de lJ1 os valores adicionais discrepantes são das 

unidades amostrais 7, 18 e 24, reforçando a idéia de efeito aleatório, enquanto 

para - log a a unidade amostral 12 se mostra discrepante. As médias e os 

desvios padronizados (indicados por t* nas Tabelas 4.8 e 4.9) foram recalcula

dos sem este último valor. Os desvios padronizados das médias dos grupos de 

tratamento em relação à média global indicam haver diferença significat iva 

entre os tratamentos. 
Para verificar a normalidade do efeito aleatório, a Figura 4.10 relaciona os 

desvios em relação à média cios valores estimados de f]1 em função dos escores 

normais padrão, que exibem um coeficiente de correlação linear de 0.966 (p < 
0.10), não se podendo refutar sua normalidade. Estes valores estão sujeitos 

também aos erros de estimação , o que, a rigor, os torna heterocedásticos, 

mas com menor importância devido à presença de efeito aleatório, o que 

justifica o uso deste gráfico. 

97 



Figura Desvio padrão estimado em função da estimativa de cr
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Figura 4.8 : Desvio padrão estimado em função da estimativa de cr. 
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Figura 4.9: Desvio padrão estimado em função da estimativa de 
log a. 
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Tabela 4.9: Estimativa de /j 1 , de - log a- e os 
valores padronizados em relação à média de cada grupo (continua). 

Trata- unidade /J1 - log a-

menta amostral -P1 d.p. t - log ô- · d .p. t t * 

1 0.600 (0.039) 0.203 1.001 (0.224) 0.845 
2 0.438 (0.052) -3.127 0.661 (0.196) - 0.933 
3 0.480 (0.047) -2.577 0.807 (0.218) -0.094 

1 4 0.751 (0.047) 3.664 0.981 (0.276) 0.589 
5 0.497 (0.056) -1.820 0.673 (0.219) - 0.758 
6 0.737 (0 .038) 4.244 1.149 (0.247) 1.394 
7 0.481 (0 .054) -2.179 0.700 (0.206) -0.666 

média 0.593 (0.017) -4.702 0.826 (0 .084) -2.329 
8 0.731 (0 .063) 0.560 0.716 (0.268) 0.451 0.105 
9 0.780 (0.064) 1.370 0.715 (0.274) 0.438 0.100 
10 0.611 (0.049) -2.063 0.883 (0.224) 1.382 0.973 

2 11 0.702 (0.062) 0.042 0.659 (0.24 7) 0.248 -0.136 
12 0.617 (0 .101) -0.837 0.1 34 (0.239) -2.134 -2.575 
13 0.624 (0.069) -1.154 0.462 (0 .241) - 0.637 -1.048 
14 0.834 (0.065) 2.224 0.680 (0.275) 0.299 -0.038 

média 0.699 (0.024) 2.014 0.600 (0.095) - 0.601 
s/ o 12 - 0.690 (0.103) -0.227 

15 0.705 (0.071) 0.472 0.546 (0.267) -0.585 
16 0.661 (0.076) -0.172 0.507 (0.239) -0.840 
17 0.547 (0 .054) -2.554 0.770 (0.210) 0.409 

3 18 0.582 (0.047) -2.173 0.880 (0.221) 0.929 
19 0.771 (0 .060) 1.766 0.426 (0.246) -1. 168 
20 0.725 (0.054) 1.060 0.887 (0.250) 0.836 
21 0.823 (0.067) 2.387 0.779 (0 .289) 0.314 

média 0.673 (0.022) 0.888 0.693 (0.092) -0.304 
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Tabela 4.9: Estinaativa de Pi, de -- logo e os valores padronizados
em relação à média de cada grupo (continuaçêq)==

A Tabela 4.10 mostra as estatísticas Z relativas às diferenças entre os
tratamentos com relação a a e -- log o. Enquanto llá sugestão de diferença
significativa (p < 0.05) apenas entre os tratamentos l e 4 relativamente a a,
a consideração do parâmetro transformado sugere uma diferença significativa
do tratamento 4 com todos os outros tratamentos (p < 0.05 em relação aos
tratamentos l e 3 e p < 0.10 em relação ao tratamento 2).

Tabela 4.10: Estatísticas í para as diferenças em a e -- log o entre

A análise das estimativas individuais dos parâmetros do modelo com er-
ros truncados e censura das últimas observações n)ostrou que À deve ser
considerado dicotâmico, cona valor 0.801 ou 0 (caso ei]] que a resposta sem
truncamento é linear), tendo-se constatado um valor discrepante (0.954) para
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Tratamento
c, --log a

2 3 4 2 3 4

 
1.542 1.104 2.856

0.466 1.374

1.839

1.063 1.117 3.277

0.022 1.958

2.107

Trata- unidade   P.     --loa o'  
mento amostral P. d.p. f --log Õ' d.p. í  

22 0.573 (0.072) -2.612 0.458 (0.212) 0.232  
23 0.893 (0.093) 1.691 0.376 (0.289) -0.14]  
24 0.647 lo.os6) -2.055 0.709 (0.243) 1.319  

4 25 0.817 lo.i24) 0.60] 0.088 (0.241) -1.475  
26 0.831 (0.097) 0.935 0.310 (0.281) 0.394  
27 0.879 (0.099) 1.424 0.269 (0.271) 0.572  
28 0.832 (0.067) 1.446 0.676 (0.277) 1.005  

média 0.745 (0.030) 3.200 0.414 (o.096) 3:Q©  
média global 0.655 lo.oii)   0.650 (0.046) -  

sem o 12       0.670 (0.047)  

Tabela 4 .9: Estimativa de /31 , de - log (í e os valores padronizados 

em relação à média de cada grupo (continuação). 

Trata- unidade /31 - log (í 

mento amostral /31 d.p. t - log & d.p. t t * 

22 0.573 (0.072) -2.612 0.458 (0.212) 0.232 

23 0.893 (0.093) 1.691 0.376 (0.289) -0.141 

24 0.647 (0.056) -2.055 0.709 (0.243) 1.319 

4 25 0.817 (0.124) 0.601 0.088 (0.241) -1.475 

26 0.831 (0.097) 0.935 0.310 (0.281) -0.394 

27 0.879 (0.099) 1.424 0.269 (0.271) -0.572 

28 0.832 (0.067) 1.446 0.676 (0.277) 1.005 

média. 0.745 (0.030) 3.200 0.414 (0.096) 3.040 

média global 0.655 (0.011) 0.650 (0.046) 

sem o 12 0.670 (0.04 7) 

A Tabela 4.10 mostra as estatísticas t relativas às diferenças entre os 

tratamentos com relação a /j e - log (í. Enquanto há sugestão de diferença 

significativa (p < 0.05) apenas entre os tratamentos 1 e 4 relativamente a <7, 

a consideração do parâmetro transformado sugere urna diferença significativa 

do tratamento 4 com todos os outros tratamentos (p < 0.05 em relação aos 

tratamentos 1 e 3 e p < 0.10 em relação ao tratamento 2). 

Tabela 4.10: Estatísticas t para as diferenças em /j e - log <7 entre 

os tratamentos. 
(í - log<7 

Tratamento 2 3 4 2 3 4 

1.542 1.104 2.856 1.063 1.117 3.277 

2 -0.466 1.374 -0.022 1.958 

3 1.839 2.107 

A análi se das estimat ivas individuais dos parâmetros do modelo com er

ros truncados e censura das últimas observações mostrou que ). deve ser 

considerado dicotômico, com valor 0.801 ou O ( caso em que a resposta sem 

truncamento é linear), tendo-se constatado um valor discrepante (0.954) para 
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Figura 4.10: Gráfico em papel
de probabilidade normal dos desvios em relação às médias de PI'

0.25

0.20

0.15

0.10

0.05

0.00

0.05

0.10

0.]5
0.20

2.50 .2.00 1.50 1.00 -0.50 0.00 0.50 1.00
Escores normais padrão
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a unidade amostra1 19. O parâmetro a mostrou ser sensível ao tratamento,
com valor 0.475 para os três primeiros grupos de tratamento e 0.661 para
o último, tendo-se constatado uln valor discrepante (0.875) para a unidade
amostra1 12. O parâmetro ?. pode ser coi)siderado aleatório, não havendo
evidência de violação da suposição de normalidade. Na Seção 4.5 damos
prosseguimento à análise, modelando as estimativas das velocidades médias
obtidas nesta Seção através de um modelo de efeitos aleatórios, obteiTlos no-
vas estimativas sob este modelo e ao final verificamos a qualidade dc ajuste
do modelo resultante às observações originais.

4.5 Estimação dos parâmetros do modelo pa
ra efeitos aleatórios (4.2.3)

No espírito de flui & Berger (1983), vamos considerar nesta Seção um modelo
de efeitos aleatórios para o vedor bij = (yofj,Piijy onde o índice í = 1, . . . ,4

se infere ao tratamento, sendo yoíj o valor inicial do diâmetro da ferida e /3lfj,
a velocidade média de cicatrização estimada iia análise individual, lembrando
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hatamento l <>
Tratamento 2 +
'ltatamento 3 e
'ltatamento 4 X

l l l l

Figura 4.10: Gráfico em papel 

de probabilidade normal dos desvios em relação às médias de /31 • 
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a unidade amostral 19. O parâmetro O" mostrou ser sensível ao tratamento, 

com valor 0.475 para os três primeiros grupos de tratamento e 0.661 para 

o último, tendo-se constatado um valor discrepante (0.875) para a unidade 

amostral 12. O parâmetro /31 pode ser considerado aleatório, não havendo 

evidência. de violação da suposição de normalidade. Na Seção 4.5 damos 

prosseguimento à análise, modelando as estimativas das velocidades médias 

obtidas nesta Seção através de um modelo de efeitos a leatórios, obtemos no

vas estimativas sob este modelo e ao final verificamos a qualidade de ajuste 

do modelo resultante às observações originais. 

4.5 Estimação dos parâmetros do modelo pa

ra efeitos aleatórios ( 4.2.3) 

No espírito de Hui & Berger (1983), vamos co~siderar nesta Seção um modelo 

de efeitos aleatórios para o vetor bij = (Yoij, /31;1 )
1 onde o índice i = 1,. ·:, 4 

se refere ao tratamento, sendo Yoij o valor inicial do diâmetro da ferida e /31;1, 

a velocidade média de cicatrização estimada na anál ise individual, lembrando 
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que nas Seções anteriores já verificamos a noi'malidade destes termos.
No primeiro estágio do modelo de efeitos aleatórios para bij consideramos

um modelo com erro de n)edida apenas no segundo termo, cuja variância,
supostamente conhecida, é dada pela variância estimada de /3i;j que vamos
denotar por a8, resultando em

bij IPii - .V(B.j, O{.g(0, a$)).(4.5-1)
onde Pij = (Pois,Plij) é o valor esperado condicional de bij. O segundo
estágio do modelo é dado por

P.j - .v (x:P, .r.) (4.s.2)
o«de X- =(e,,e,y, X, =(e-,e.y, X3 =(e-,e-y, X. =(e;,'6y e 'f é

um vedor de zelos, exceto na posição i en] que o elemento correspondente
vale 1, cona a mesma dome--são de P =(/3oi,P:.,?.,,Z.,, Po.,?..y, e -ro está
definido em (4.2.3), resultando na distribuição marginal de blj dada por

bfj - .W(X.P, Vij) (4.õ.3)

o«de Vfj = -ro + Z)á«g(0, a8).
Consequentemente, o logaritmo da verossimilllança da unidade amostrar J
do tratamento { é dado por

/f.f = -- ]og 2n' log IVíj l/2 (b:j XiPrVÕ' (bfj x.0) (4.5.4)

e o estinlador de MV de /3 é o estiiJlador de Aitken(1935)

p xlvÕ'x.)'' EExjvã'b.j.(a.s-õ)
i=1 .j=i {=1.j=l

Pai'a estimar 0 = (ag,aoi ,©''y cujos elementos são os elenleiltos dista«tos
de .ro, utilizamos o método do escore de Fishcr. A primeira derivada de /íj
em relação a O é dada por

7474
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que nas Seções anteriores já verificamos a normalidade destes termos. 

No primeiro estágio do modelo de efeitos aleatórios para b;j consideramos 

um modelo com erro de medida apenas no segundo termo, ;uja variância, 

supostamente conhecida, é dada pela variância estimada de 7Jtij que vamos 

denotar por CT[1, resultando em 

(4.5.1) 

onde (3ij (/3oij, 7]1;j) é o valor esperado condicional de bij• O segundo 

estágio do modelo é dado por 

(3ij ~ N (X.-(3, I'o) ( 4.5.2) 

onde X1 = (e1,e2)t, X 2 = (e1,e3)\ X3 = (e1,e4)\ X 4 = (e5,e6/ e e; é 

um vetor de zeros, exceto na posição i em que o elemento correspondente 

vale 1, com a mesma dimensão de (3 = (/301,7J11 ,7J12 ,7J13 ,/304,7J14 )1, e I'o está 

definido em ( 4.2.3), resultando na distribuição marginal de b;j dada por 

( 4.5.3) 

onde V;j = I'0 + Diag(O, o}j). 
Conseqüentemente, o logaritmo da verossimilhança da unidade amostral j 

do tratamento i é dado por 

( 4.5.4) 

e o estimador de MV de /3 é o estimador de Aitken ( 1935) 

A 4 7 4 7 

f3 = L(Lx:v;:;1x.-t1 I:I:x~v0
1

bij• (4.5.5) 
i=I j=l i=I j=t 

Para estimar 0 = ( CT6, a0 1, CT 1
2 )1 cujos elementos são os elementos distintos 

de I' 0 , utilizamos o método do escore de Fisher. A primeira derivada de lij 

em relação a 0 é dada por 
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(b:.j - X.PFVÕ'a-r./aagT'ã:(b:j - X;P) - (a? + aã)/(2jV'jl)

(bij -- XíPrVÜ'a.ro/aaoi V'ã' (bij - XiP) + ao]/IVÍj

(bij - XíPFV8'a.r./aa?\'3' (bij - X{P) - ag/(2jVÍjl)

cuja soma em relação a { e J resulta na derivada da verossímilhança total
que denotamos por ?7 e a informação de Fisher denotado por J é dada por

(4.5.6)

(a? + aBy/(2lUj I')

ao- (a? + a$)/1U.ÍI' l«g(a? + a8) + aã-l/IU.íl'

-2ag./l Kj I' -agao-/IUj I' ag/(2lUj I')
(4.5.7)

Tabela 4.11: Estimativas dos parâmetros populacionais.
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Parâmetro estimativa d.p. d.p. robusto

P'- 45.9095 0.4070 0.4347

P-. 0.5685 0.0367 0.0446

P-, 0.7075 0.0407 0.0307

P-. 0.6804 0.0394 0.0359

ê'. 48.8512 0.7050 0.5362

  0.7676 0.0457 0.0466

  3.4789 0.9887  
a01 0.0456 0.0407  

  0.0076 0.0033  

(b;j - X;(3/V;-/ôI'0/ ô<75V;/(b;j - X;/3) - (o'i + <7[j) /(2JV;jJ) 

(bij - X;/3)lV;/ôI'o / âo'o1 v;/(b;j - X;/3) + o'oi/lV;jl 

(b;j - X;/3 )1V 0
1ôI'o/âo'iV;/ (b; j - X;/3) - <76 /( 2JV;j l) 

(4.5.6) 

cuj a soma em relação a i e j resulta na derivada da verossimilhança total 

que denotamos por 1J e a inform ação de Fisher denotada por J é dada por 

(4.5.7) 

Tabela 4 .11: Estimativas dos parâmetros populacionais. 

Parâmetro est im ativa d.p. d.p. robusto 

/301 45.9095 0.4070 0.4347 

fi11 0.5685 0.0367 0.0446 

fi12 0.7075 0.0407 0.0307 

fi13 0.6804 0.0394 0.0359 

/Jo-1 48.8,5 12 0.7050 0.5362 

fi14 0.7676 0.0457 0.0466 

(72 
o 3.4 789 0.9887 

o'o1 0.0456 0.0407 

-2 (71 0.0076 0.0033 
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Partindo dos valores iniciais 0o = (3.43, 0.042, 0.008Sy e utilizando o
método do encore de Fisher (incremento < 0.001) obtêm-se as estimativas
de MV dos parâmetros. As estimativas finais encontram-se na Tabela 4.11.
Apenas o parâmetro aol não é significativamente diferente de zero. O desvio
padrão robusto não coincide com o desvio padrão assintótico usual, o que
pode denotar falta de ajuste do modelo proposto (o que será discutido na
Seção 5), razão pela qual deixamos de calcular as correções das variâncias
assintóticas.

A diferença entre aol e P04 é de --2.9417 com erro padrão de 0.8140 usando
o d.p. assintótico usual ou de 0.6903 usando o d.p. assintótico robusto, o
que é significativo (p < 0.001). As diferenças entre as velocidades médias
de cicatrização se encontram na Tabela 4.12, com ambos os desvios padrões,
mostrando llaver diferenças significativas entre o tratamento l e os demais
tratamentos relativamente a essas velocidades.

Uti[izando as equações (4.].5) a (4.1.7) obtêm-se as estimativas de /Ji,
ool e af, relativas às unidades alnostrais com À # 0, apresentadas na Tabela
4.13

]04

2: Diferenças entre tratamentos relativamente a al
2 3 4

e Li'aLa.iiieiiLUD ic

-0.1390 0.1 1 19 -0.] 99]
l0.0SÓ3 o« 0.0534)(0.0533 ou 0.0568)(0.0586 o« 0.0645)

0.0271 0.0601

l0.0S62 o« 0.0471)(0.0612 o« 0.0558)

-0.0872
(0.0604 o-- 0.0589)

Tratamento

 

Partindo dos valores iniciais 00 = (3.43, 0.042, 0.0085r e utilizando o 

método do escore de Fisher (incremento < 0.001) obtêm-se as estimativas 

de MV dos parâmetros. As estimativas finais encontram-se na Tabela 4.11. 

Apenas o parâmetro o'01 não é significativamente diferente de zero. O desvio 

padrão robusto não coincide com o desvio padrão assintótico usual, o que 

pode denotar falta de ajuste do modelo proposto ( o que será discutido na 

Seção 5), razão pela qual deixamos de calcular as correções das variâncias 

assintóticas. 
A diferença entre /301 e /304 é de -2.9417 com erro padrão de 0.8140 usando 

o d.p. assintótico usual ou de 0.6903 usando o d .p. assintótico robusto, o 

que é significativo (p < 0.001 ). As diferenças entre as velocidades médias 

de cicatrização se encontram na Tabela 4.1 2, com ambos os desvios padrões, 

mostrando haver diferenças significativas entre o tratamento 1 e os demais 

tratamentos relativamente a essas velocidades. 

Utilizando as equações (4.1.5) a (4.1.7) obtêm-se as estimativas de /31 , 

ao1 e o}, relativas às unidades amostrais com >. =J O, apresentadas na Tabela 

4.13. 

Tabela 4.12: Diferenças entre tratamentos relativamente a /31 • 

Tratamento 2 3 4 

1 

2 

3 

-0.1390 
(0.0,54 3 ou 0.0534) 

-0.1119 
(0.0533 ou 0.0568) 

-0.1991 
(0.0586 ou 0.0645) 

0.0271 -0.0601 

(0.0562 ou 0.0471) (0.0612 ou 0.0558) 
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-0.0872 
(0.0604 ou 0.0589) 



Tabela 4.13: Estimativas de PI, ool e al!

Utilizando as estimativas apresentadas nas Tabelas 4.11 e 4.13, pode-
se calcular a matriz de dispersão induzida pelo modelo estimado para cada
tratamento, colll proporções diferentes de casos cona À # 0 e com parâmetros
diferenciados para as unidades amostrais 12 e 19 e para o tratamento 4.
A matriz de dispersão média entre os quatro tratamentos é api'eselltada ila
Tabela 4.14, podendo-se notar que seus valores, com exceção da primeira co-
luna, são sempre maiores que os verificados na matriz de dispersão amostral
(Tabela 4.2), o que pode ser creditado ao truncameilto que neste cálculo
não foi relevado. Mesmo assim, pode-se notar que o erro relativo, que de-
veria crescer dos valores da esquerda para os da direita, devido ao crescente
truncamento, é demasiadamente grande para os valores da segunda coluna,
sugerindo l)aves possibilidade de melhorar o modelo.

Tabela 4.14: Matriz de dispersão média ind!!gj1+4
41.41928.64519.20611.862tempo l 00.000

oo.ooo 1 3.4789
1].862 1 3.0226 7.5700

l0.659019.206 1 2.6670 8.0957
15.598628.645 l 2.1992 8.2006 11.6476
17.7770 24.792512.30314].419 1 1.5573 8.01c]
18.5869 26.749947.399 l 1.25s3 7.8655 12,5202

elo modelo
47.399

30.3467

As estimativas de Pi j resultantes do modelo de efeitos aleatórios se en-
contram na terceira coluna da Tabela 4.15, e na última coluna estão as esti-
mativas coiiespondentes de #ij obtidas através da equação (4.2.5). Nas duas
primeiras colunas se encontraiTI as estimativas correspondentes obtidas dos
modelos individuais(Seção 4.3).
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Para-   Tratamento   Animal
metro l 2 3 4 19

  0.6022 0.7604 0.7292 0.8262 1.0950

a01 0.0512 0.0527 0.0524 0.0529 0.0940

  0.0095 0.0101 0.0100 0.0101 0.0416

Tabela 4.13 : Estimativas de fJ1, 0"01 
2 e 0"1. 

Parâ- Tratamento Animal 

metro 1 2 3 4 19 

fJ1 i 0.6022 0.7604 0.7292 0.8262 1.0950 

0"01 0.0512 0.0527 0.0524 0.0529 0.0940 

(72 
1 0.0095 0.0101 0.0100 0.0101 0.0416 

Utilizando as estimativas apresentadas nas Tabelas 4.11 e 4.13, pode

se calcular a matriz de dispersão induzida pelo modelo estimado para cada 

tratamento, com proporções diferentes de casos com À -=/ O e com parâmetros 

diferenciados para as unidades amostrais 12 e 19 e para o tratamento 4. 

A matriz de dispersão média entre os quatro tratamentos é apresentada na 

Tabela 4.14, podendo-se notar que seus valores, com exceção da primeira co

luna, são sempre maiores que os verificados na matriz de dispersão amostral 

(Tabela 4.2), o que pode ser creditado ao truncamento que neste cálculo 

não foi relevado. Mesmo assim, pode-se notar que o erro relativo, que de

veria crescer dos valores da esquerda para os da direita, devido ao crescente 

truncamento, é demasiadamente grande para os valores da segunda coluna, 

sugerindo haver possibilidade de melhorar o modelo. 

Tabela 4.14: Matriz de dispersão média induzida pelo modelo. 

tempo 00 .000 11.862 19.206 28.645 41.419 47.399 

00.000 
11.862 
19.206 
28.645 
41.419 
47.399 

3.4789 
3.0226 
2.6679 
2.1992 
1.5573 
1.2553 

7.5700 
8.0957 
8.2006 
8.0161 
7.8655 

10.6590 
11.6476 15.5986 
12.3031 17. 7770 24.7925 
12.5202 18.5869 26.7499 30.3467 

As estimativas de 7J1j resultantes do modelo de efeitos aleatórios se en

contram na terceira coluna da Tabela 4.15, e na última coluna estão as esti

mativas correspondentes de f) 1j obtidas através da equação ( 4.2.5). Nas duas 

primeiras colunas se encontram as estimativas correspondentes obtidas dos 

modelos individuais (Seção 4.3). 
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Tabela 4.15: Estimativa do coeficiente angular (médio) sob o
modelo individual e sob o modelo hierárquico.

l
2

3

4
5
6

7

8

9

10

11

12
13

14

15
16

17
18

19

20
21

22
23
24
25
26
27
28

Ó

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0
0

0

0
0
l
0

0

0

0

0

0

0

0
0.

.678

.438
480
790
497
791

498
772
833
61 1
751
681
680
891
765
661
547
604
114

725
823
573
962
684
817
831

957
832

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0

0

0
0

0

0

0

0

0

0
0
0

()

()

0

.600
438
480
751

497
737
481

731
780
611
702
617
624
834
705

661
547
582
771
725
823
573
893
647
817
831
879
832

0

0

0

0

0
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Para verificar a (dualidade de ajuste do tllodelo proposto aos dados do
Exemplo 3, calculamos as previsões um passo à frente de cada observação ,
dadas por
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  Modelo Modelo
Unidade individual hierárquico
amostrar    

Tabela 4.15: Estimativa do coeficiente angular (médio) sob o 
modelo individual e sob o modelo hierárquico. 

Modelo Modelo 
Unidade ind ividual hierárquico 
amostral /31 ~1 ~1 /31 

1 0.678 0.600 0.594 0.631 
2 0.438 0.438 0.485 0.485 
3 0.480 0.480 0.500 0.500 
4 0.790 0.751 0.709 0.761 

5 0.497 0.497 0.515 0.515 

6 0.791 0.737 0.714 0.765 

7 0.498 0.481 0.503 0.530 
8 0.772 0.731 0.712 0.769 

9 0.833 0.780 0.745 0.806 
10 0.611 0.611 0.640 0.640 
11 0.751 0.702 0.698 0.751 
12 0.681 0.617 0.647 0.694 

13 0.680 0.624 0.657 0.702 

14 0.891 0.834 0.804 0.867 

15 0.765 0.705 0.682 0.734 

16 0.661 0.661 0.664 0.664 
17 0.547 0.547 0.584 0.584 
18 0.604 0.582 0.610 0.648 
19 1.114 0.771 0.761 1.095 

20 0.725 0.72.5 0.712 0.712 
21 0.823 0.823 0.761 0.761 

22 0.573 0.573 0.662 0.662 
23 0.962 0.893 0.817 0.885 
24 0.684 0.647 0.673 0.720 

25 0.817 0.817 0.798 0.798 
26 0.831 0.831 0.797 0.797 

27 0.957 0.879 0.820 0.886 
28 0.832 0.832 0.807 0.807 

Para verificar a qualidade de ajuste do modelo proposto aos dados do 
Exemplo 3, calculamos as previsões um passo à frente el e cada observação , 
dadas por 
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.E(3/j«l - Ayj« < yj«-- ) = yj«-- - P-jA"jÀ,. + aV/Z\tj«p('J«-- ). (4.5.8)

As curvas individuais ajustadas encontram-se na Figura 4.1 1 juntamente
com os valores observados, podendo-se notar uma boa qualidade de ajuste. A
Figura 4.12 contém os resíduos condicionais, que se mostram menos variáveis
no início do processo (o que pode ser devido ao processo de OU integrado),
e com um aparente vício positivo no final devido ao truncamento nesta fase
do processo. Algumas unidades amostrais apresentam resíduos negativos de
grande magnitude em relação aos demais em alguns instantes entre 20 e 40
horas, o que poderia ser investigado posteriormente, assim como a aparente
tendência cíclica na metade final do processo.

4.6 (conclusão e sugestões para análises com
plementares

O conjunto de dados do Exemplo 3 é surpreendentenleilte rico eil] detalhes
cuja observação fundamentou os passos da análise, que enumerámos a seguir:

1)0 experimento é realizado identican)elite nos dois olhos de cada animal.
Para simplificar a análise, utilizamos o valor médio dos dois olhos e]]] cada
instante de avaliação

2)0 tamanllo cla ferida inicial não é homogêneo entre os animais, havendo
uma difereça entre os animais do tratamento 4 e os demais, o (lue sugere que
a aleatorização tenlla sido feita anl,es, e não após a indução da ferida inicial,
como seria desejável.

3)Apesar de os dados serem não balanceados com relação ao tempo, as ob-
servações iniciais (cona exceção da quinta) estão razoavelmente balanceadas,
o que permite avaliar tanto o conlportameiito médio em cada tratamento,
quanto a sua matriz de dispersão média entre os tratamentos. A análise
destas estatísticas leva à identificação do modelo de OU integrado.

4)As observações em cada unidade amostral são realizadas até completar
a cicatrização das duas feridas, o que nos leva a modelar o mecanismo de
não resposta através de uma distril)unção normal truncada, e a un] nlodejo
de censura, ao trabalharmos com a média entre os olhos de cada animal.
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Figura 4.11: Valores individuais observados e respectivas predições 

um passo à frente. 
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Figura 4.12: Resíduos condicionais
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Isto dificulta a estimação do il)odeio de OU integrado, devido à intratabili-
dade da matriz de dispersão de uma normal multivariada truncada, tendo-se
simplificado o modelo para um MB e a estimação para dois estágios.

5)No primeiro estágio da estimação , as análises individuais revelam dois
tipos de curvas, uma assintoticamente linear, e a outra linear, podendo a
primeira resultar de um processo de OU, e a segunda do seu caso limite,
MB. Para comparação entre as curvas propõe-se utilizar a velocidade média.
No segundo estágio de estimação ajustamos um modelo de efeitos aleatórios
ao vedor formado pelo tamanho da ferida inicial e pela velocidade média
estimada.

Do modelo proposto resulta uma distribuição não gaussiana para a veloci-
dade assintótica, dispersões diferentes entre os grupos de tratamento, devido
à diferença na composição da mistura dos dois tipos de curva entre os grupos,
e uma covariância não nula entre a primeira observação e as demais, que de-
cresce com o tempo, independentemente de haver covariância não nula entre
a primeira observação e a velocidade média.

As previsões uln passo à frente de cada observação individual mostram
um bom ajuste do modelo aos dados, mas a verificação do ajuste através da
comparação entre a dispersão observada e a dispersão induzida pelo modelo
não foi concretizada devido à dificuldade no cálculo. Mesmo sendo calculada
sem a hipótese de truncamento a comparação entre as duas matrizes indica
haver necessidade de melhoram o modelo para explicar melhor o comporta-
n)ento no início do processo.

Os desvios padrões robustos dos parâmetros populacionais iJlostraram ser
discrepantes eil] relação aos desvios padrões assintóticos tradicionais, o (lue
pode sugerir a existência de outro modelo mais adequado. Uma análise mais
detalhada dos resultados do primeiro estágio de estimação pode sugerir unia
diferença entre as velocidades médias dos dois tipos dc curvas, no prinleiio
grupo de tratamento com maior evidência que ilo segundo, mas não nos out-
ros. Levando eill conta este fato, o coeficiente de correlação entre o valor
estimado e o escore norn)al padrão aumenta para 0.982. 1vlas esta evidência
não é muito convincente, por envolver poucas unidades ainostrais e a com-
paração entre os tratamentos não ficou comprometida pelo tipo de desvio
padrão assintótico utilizado.

A análise das variâncias das estimativas individuais dos parâmetros fixos
pode sugerir uma transformação paramétrica que normalize o seu estimador.
No contexto de dados longitudinais, esta análise é bastante simples, po-
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dando ser feita através de diagramas de dispersão, não envolvendo cálculos
de estatísticas ou simulações . O que está por trás disto é a existência de
várias unidades amostrais com curvas descritas através de uma mesma família
paramétrica, o que substitui as simulações

E interessante notar que neste conjunto de dados, todas as formas de
identificação de um modelo de efeitos aleatórios, a saber, a análise das curvas
médias, a análise da matriz de dispersão e análise das estimativas individuais,
trouxeram contribuições à modelagem.

Para aperfeiçoamento do modelo, podem-se citar as seguintes sugestões:
l)considerar uln atraso no início do processo, o que deve contribuir para

melhorar o comportamento do modelo no início do processo;
2)repaiametrizat o modelo (4.2.1) explicitando a velocidade média /i.

através da equação (4.2.4)l
3)estimei o modelo de OU com truncamento, através de integração numé.

rica da verossimi]hança(] .3.22) ou da verossimilhança restrita(1.3.32);
4)estender o modelo proposto para as observações multivariadas originais,

através da consideração de um estágio inicial que descreva o comportamento
dos dois olhos, através de uma média comum igual a do modelo (4.2.1) mais
um outro efeito aleatório com sinais trocados entre os olhos, sendo o erro
bivariado modelado através de OU integrado bivariado (Taylor & Cumber-
land, 1991), MB bivariado, ou ainda cada olho com um modelo univariado
diferente, N4B ou OU integrado;

5)modelar o tempo decorrido em função do tamanho da ferida através da
distribuição gaussiaiia inversa, eliminei)do a necessidade de um n]odelo cona
truncameilto;

6)analisei o processo espacial de cicatrização , utilizando as informações
espaciais contidas no traballlo de Araújo (1987), em relação às quais o tama-
nho da ferida é apenas uma medida iesunlo, o que pode contribuir para
explicar os pontos que não ficaram esclarecidos na análise aqui apresentada.

l l l
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Capítulo 5

Conclusões e Sugestões

A identificação de um modelo de efeitos aleatórios para dados longitudinais
tem sido feita através da observação das curvas individuais como foi su-
gerido por Feain (1977). Weiss & Lazaro (1992) sugerem a utilização de

diagramas paralelos de dispersão enquanto Rutter & Elashoff (1992) sugerem
uma análise das curvas individuais por regressão ordinária seguida de uma
análise da distribuição amostial dos coeficientes individuais para se veriíical
a adequação do valor esperado do modelo condicional

z(yj l-rj ) 1 , ,N

Enquanto a n)etodologia de Weiss & Lazalo (1992) pode dai margem a dize
lentes interpretações subjetivas dos gráficos, o método proposto por Rutter
& ElashoR (1992) pode-se tornar mais objetivo através da utilização de es-
tatísticas adequadas para selecionar os efeitos fixos e aleatórios. Para esta
finalidade utilizamos estatísticas Z no Capítulo 2, mas pode-se sugerir o de-
senvolvimento de estatísticas r', como é usual em mode]os mistos de efeitos
aleatórios ])ara análise de variância. Um n)étodo gráfico alternativo se baseia
no fato de que a dispersão entre indivíduos ie])lesentada na dispersão do
modelo mat'final para dados completos

V Z.FZt + o'2R, .7 = 1, ,N

por Z-FZt tem as suas linl)as (descritas pela mesma forma funcional do efeito
aleatório Z7. Assim, prol)omos analisar os diagramas paralelos de dis-
persão das linhas da matriz de dispersão aillostral para identificam' os efeitos
aleatórios.

Todos os métodos acima ])ro])ossos ígnolam a modelagem dí dispersão
entra-individual o2R, considciaiido-a diagonal(modelo de índe])endência con-
dicional). Grady (1992) propõe atlalisai as linhas da matriz de correlação
anlostral pala identificar uma estrutura intia-individual AR(1 ). No Capítulo
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3 estudamos o comportamento das linhas da matriz de clispeisão marginal
induzida pelo modelo de neta com intercepto e coeficiente angular aleatórios
e com eixos condicionalmente independentes ou sob MB, e no Capítulo 4, do
modelo de rega assintótica com o intelcepto e o coeficiente angular assilltótico
aleatórios com erros OU integrado. Assim, uma análise dos diagramas parale-
los de dispersão das linhas da matriz de dispersão amostrar pode identificar
um destes modelos. O diagrama de dispersão dos incrementos unitários dos
elementos da matriz de dispersão amostal também é útil pala identificação
da dispersão entra-individual em modelos de regas aleatórias.

Na prática, a análise tanto das curvas individuais quanto das linllas da
matriz de dispersão amostral podem trazer informações complenlentai'es úteis
à modelagem dos dados observados. Nos dados do Exemplo 3, a análise das
linhas da matriz de dispersão amostial identificam um modelo de OU inte-
grado, enquanto a análise das cuidas individuais identificam o truncalllento
das observações finais e a mistura dos processos OU integrado e o MB.

O estudo da dispersão induzida pelo modelo de tetas aleatórias com oi-
ros condicionalmente independel)tes indica que cada linha da matriz de cor-
relações apresenta um máximo local fora da diagonal principal, o que pode
significar que este modelo l)ão é adequado para a maioria dos dados longitu-
dinais, un)a vez que nenhum autor consultado neste traballlo naenciona este
fato em suas análises. Por outro lado, o modelo de regas aleatórias com erros
sob MB exibe em cada linlla da matriz de correlações apenas um máximo
na diagonal principal, com os outros valor'es podendo decrescer à llledida
em que se afastam (]a diagonal principal, o que está de acordo cona algumas
descrições citadas (Elston & Giizzle, 19621 Kcnwaicl, 1987). Além disso,
ainda no Capítulo 3 mostramos que a utilização inadequada do modelo de
independência condicional poc]e levar a uin vício positivo na estin)ação da
variância do coeficiente angular.

A estimação separada das curvas individuais, além de úteis na identi-
ficação de um modelo pala os efeitos fixos e aleatórios, fornece os elementos
necessários ])aia a estimação cn] dois estágios do modelo de efeitos aleatórios
para dados longitudinais (Hui & Berger, 1983), onde no segundo estágio
de estimação utiliza-se adequadamente um modelo de efeitos aleatórios com
erro de medida (não necessàriamente com index)endência condicional nen]
llomocedástico) para os coeficientes individuais estimados. Apesar de não
utilizar todas as informações contidas nos dados, trata-se de un] método de
fácil ilnplenlentação inesnlo em casos problemáticos como no Exem])lo 3, po-
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relações apresenta um máximo local fora da diagonal principal, o que pode 

significar que este modelo não é adequado para a maioria cios dados longitu

dinais, uma vez que nenhum autor consultado neste trabalho menciona este 

fato em suas análises. Por outro lado, o modelo de retas aleatórias com erros 

sob MB exibe em cada linha da matriz de correlações apenas um máximo 

na diagonal principal, com os outros valores podendo decrescer à medida 

em que se afastam da diagonal principal, o que está ele acordo com algumas 

descrições cit,adas (Elston & Grizzle, 1962; Kenwarcl, 1987). Além disso, 

ainda no Capítulo 3 mostramos que a utilização inadequada do modelo de 

independência condicional pode levar a um vício positivo na estimação da 

variância do coeficiente angular. 
A estimação separada das curvas individuais, além de úteis na identi

ficação ele um modelo J)ara os efeitos fixos e aleatórios, fornece os elementos 

necessários para a estimação em dois estágios cio modelo de efeitos aleatórios 

para dados longitudinais (Hui & Berger, 1983), onde no segundo estágio 

de estimação utiliza-se adequaclamenl,e um modelo de efeit,os aleatórios com 

erro de medida (não necessàriamente com independência condicional nem 

homocedástico) para os coeficientes individuais estimados. Apesar de não 

utilizar todas as informações contidas nos dados , trata-se el e um método de 

fácil implementação mesmo em casos problemáticos como no Exemplo 3, po-
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dendo complementar as análises individuais fornecendo estimativas iniciais
para a maximização da velossimilliança. Além disso, a análise das variâllcias
das estimativas individuais dos parâmetros fixos podem sugerir uma trans-
formação paramétrica que normalize o seu estimador.

Para diagnóstico do modelo estimado, muitos autores sugerem analisar
os resíduos marginais (Waternaux et al., 19891 Rutter & Elashoíf, 19921

Weiss & Lazaro,1992 e Jones, 1993). O programa BMDP-5V (Scllluchtei,
1990) fornece para dados completos as matrizes de dispersão dos resíduos
marginais e induzida pelo modelo. A comparação entre a primeira e a matriz
de dispersão marginal fornece uma estatística l,.Í equivalente à estatística
A de Wilks, que serve para testar a adequação do modelo para os efeitos
fixos, enquanto a comparação entre as duas fornece uma estatística 1,, que
permite testam a adequação do modelo para a dispersão marginal. Outro
procedimento que nos pareceu útil para esta finalidade é compilar a matriz
de dispersão assintótica robusta (White, 1982 e Royal1, 1986) com a matriz
de dispersão assíntótica usual dos efeitos fixos. O mesmo procedimento para
os palâmetlos desconhecidos da matriz de dispersão marginal deve fornecer
mais elementos pala cliagl)óstico do modelo estimado.

Sugestões pai'a pes(guisa: estudei as matrizes de dispersões induzidas pol
modelos de efeitos aleatórios com outras estruturas de dispersão condicional;
estudei a distribuição de L.; estimar por maximização da veiossimilllança
os parâmetros do modelo de efeitos aleatórios com mistura de processos
OU integrado e MB cona distribuição truncada identificado nos dados do
Exemplo 3; estimei os parâmetros do modelo bivariado correspondente para
as observações dos dois olllos de cada animal; generalizar este modelo pala
uin modelo nlultivaiiadol desellvolvel a estatística r' sugerida no primeiro
parágrafo deste Ca])ítulol desenvolver metodologia para identificam a estru-
tura de dispei'são condicional quando os dados não são balanccados com
relação ao tempo.
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OU integrado e MB com distribuição truncada identificado nos dados do 
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Apêndice A
Processos de Ornstein-Uhlenbeck

A equação diferencial estocástica (1.2.7) pode ser escrita

detjdt -+ ae* = udB.jdt.
Multiplicando ambos os lados por exp (at) obtem-se

(o.o.l)

exp(aZ)d../dZ +aexp(aZ)..(at)d-B./dt.(0.0.2)
Notalldo que o lado esquerdo é a derivada de exp(aZ)ct, (1.2.7) pode ser
escrito

d(exp (aZ)..) (at)d.B*

Da integração entre Z -- AÍ e Z resulta

(0.0.3)

exp(a{)c, -- exp(a(Z -- AZ))c.-a. = «,/ -p(ar)dB,-

Isolando ct pode-se obter a forma autorregressiva

c: = ex],(--aAZ)c.-a.+ «.,/ exp(--a(Z -- ,-))dB,.

O último teimo tem a variância calculada por

l

(0.0.4)

(0.0.5)

«,'.EI / ex], (-a(í - ,))a.a..I'r=t -- 6. t

lÍ

u' / «P (-2a(Í - ,))d,I'= t -- a. t

g(l-"p(-2'-At)). (o.o õ)'

Quando c. = #- #.(0.0..5) resulta enl(1.2.10). Quando AÍ = Z
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Apêndice A 

Processos de Ornstein-Uhlenbeck 

A equação diferencial estocástica ( 1.2. 7) pode ser escrita 

dE-tf dt + aE- 1 = wdBtf dt. (0.0.1) 

Multiplicando ambos os lados por exp ( at) obtem-se 

exp ( at)dE-t/ dt + a exp ( at)E-t = w exp ( at)dBt/ dt. (0.0.2) 

Notando que o lado esquerdo é a derivada ele exp(at)E-t, (1.2.7) pode ser 
escrito 

cl(exp(at)E-1 ) = wexp(at)clB1• (0.0.3) 

Da integração entre t - 6.t e t resulta 

exp (ai)E-t - exp (a(t - 6.t))E-t-At = w j 1 

exp (ar)dB7 • 

t-At 

Isolando E-t pode-se obter a forma autorregressiva 

E-t = exp(-a6.t)E-1-At + w j 1 

exp (-a(t - r))dBr , 
t-At 

O último termo tem a variância calculada por 

Quando E- 1 = (3- /31 (0.0 .. 5) resulta em (1.2.10). Quando 6.t = t 
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P. - .,!,(-at)) + .«p(-at)Po + «, / exp(-a(Z - ,))d.B, (0.0.7)

onde Po é o valor inicial (quando Z = 0) de /7t. Sua covariância com /i, é dada
por

' ul .*p t-a(t - '.»dm.

C'o«(#,,P.) .81/ exp(-a(t - ,))d.B, / exp(-a(. - ,"))d.B,jr=0 ' '' JI'=0
minis.t)

co'/ ' 'exp(--a(t+s--2r))dr(0.0. 8)

resultando en] (1.2.11).
Se a. velocidade de um processo é descrita por --Pt, com ao = 0, sua

posição yf é dada por

t .Ç

07

yt = lyo -- l l3.dT

yo -P/(i - exp(-a,))d, +«,/ 1/ exp(-a(, - «))a.a«la,'0 JO JO

yo - Plt + ll - exp(-aí)l/a} + «, / 1 / exp(-a(', - «))a,'laB«

yo - P{Z + li - «P(-aZ)l/a} + =/ ll - «P(-a(Z - u))ld.B«a JO
(0.0. 9)

onde yO é a posição inicial. Sua covarlância cona ys, fazendo a2 :: u2/a2, é
dada por

0
tZ 7

Í t

C'o«(y, , y. ) a'E{ / li - exp (-a(1 - «))laB.
0

li - exp (-a(. - «))la.e«}

m{«(',')ll(--a(l -- u))jjl -- exp(--a(s -- u))ldu
0

., /mi"(',')jl - .XP (--a({ -- u)) -- exp (--a(s -- u))
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f

3

0

f3t = /3(1- exp(-at)) + exp(-at)/30 + w fot exp(-a(t -T))dBr (0.0.7) 

onde /30 é o valor inicial ( quando t = O) de f3t, Sua covariância com f3s é dada 
por 

Cov(f3s, f3t) 

resultando em (1.2.11). 
Se a. velocidade de um processo é descrita por -f3t, com (30 

posição y1 é dada por 

Yt Yo - lat f3rdT 

O, sua 

Yo - /3 fo\1 - exp(-aT))dT +w fo
1

rfoT exp(-a(T - u))dB11 ]dT 

= Yo-/J{t+[l - exp(-at)]/a}+w fotrltexp(-a(T-u))dT]dBtt 

= y0 - f3{t + [1 - exp(-at)] / a} + ~ /1 [1 - exp (-a(t - u))]dB11 
a lo 

(O.O. 9) 

onde Yo é a. posição inicial. Sua covariância com Ys, fazendo a-2 = w 2 
/ a 2

, é 
dada por 

a-2 E { fot [1 - exp ( -a(l - u) )]dB11 

fo
3

[l - exp (-a(s - u))]dB11 } 

r min(s,t) 
a-2 lo [l - exp (-a(t - u)) ][l - exp (-a(s - u)) ]du 

r min(s,t) 
a-2 lo [l - exp (-a(t - u)) - exp (-a(s - u)) 
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exp (-a(t + ' - 2u))ld«
a'lmin(s,í) - jexp(-a(í - min(t,'))) - exp(-at)
exp(-a(' - min(t,'))) - exp(-a')l/a
jexp(-a(t + ' - 2min(t,'))) - exp(-a(t+ '))l/(2a)}
a'lmÍn(s,{) -- l2 -- 2 exp(--aZ)+ 2 exp(--c*ls -- tl)

2 exp(--as) -- exp(--'«it -- sl) + exp(--a(t + s))l/(2a)}
.' {mjn(s, t) -- l2 -- 2 exp (--at) + exp (--als -- tl)
2 exp(--as) + exp(--a(t + s))l/(2a)} (o.o. lO)

resultando em(1.2.14) fazendo exp(-a)
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+ exp(-a(t + s - 2u))]du 

= o-2 {min(s, t) - [exp (-a(t - min(t,s))) - exp (-at) 

+ exp(-a(s - min(t,s)))- exp(-as)]/a 

+ [exp(-a(t + s - 2min(t,s)))- exp(-a(t + s))]/(2a)} 

- o-2 {min(s,t)- [2- 2exp(-at) + 2exp(-als -ti) 

- 2 exp (-as) - exp (-ali - si)+ exp (-a(t + s ))]/(2a)} 

- a2 {min(s, t) - [2 - 2 exp (-at) + exp (-a is - t i) 

- 2 exp (-as)+ exp (-a(t + s ))]/(2a)} (O .O. 10) 

resultando em (1.2.14) fazendo À= exp(-a). 
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Apêndice B

Expansão linear de #i.jl(À.j À)

Lembrando que toj = #o.i/Pij a expansão em série de Taylor do lado esquerdo
de (4.2.5) ein torno dos parâmetros populacionais Po e /il , com

Zo

dXt., ldBoi ,x''' l.g ,x/?-j

-Poj,X''' log .X/?fjdXt'j jdB.Li

resulta na aproximação

P-jl(.x.j = .x) P- +(Poj - #o){]/IZo +(] - .X'')/]og ÀI

Po(l/P. - ,X''/P.)/it. +(l - ,X'')/ log .XI'}

(?-j - ?-)Po(-#o/Pf + .X''Õo/?f)/IZo + (l - À'')/ log ÀI'

P + {(Poj - Po)it. +(l - À'')/Ioga - {o(l - À'')l
(?:j - ?-)(©o/P-)'(] - ,X'')}/IZo +(l - À'')/ log ÀI'

# + {(Poj - #o)l(l - .X'')/Ioga + Ío,X'')l

(P:j - ?-)tg(i - À'')}/IZo+(l - ,X'')/log ÀI'

concluindo-se(4.2.6) e 4.2.7)
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Expansão linear de f3ij 1 ( Àj À) 

Lembrando que ioj = /Joj / f]1j a expansão em série de Taylor do lado esquerdo 

de ( 4.2.5) em torno dos parâmetros populacionais (30 e f}1 , com 

to 
d). to1 / dfJoj 

d>. to1 / dfl11 

resulta na aproximação 

- /Jolfl1 
). to1 log ). / fJ lj 

t -2 
- -fJojÀ 01 log >./ (3 11 

f31jl(Àj = >.) ~ f31 + (/Joj - /Jo){l /[to+ (1 - >.to)/ log >.] 

- /Jo(I / fl1 - >.to / fl1)/[to + (I - Àtº)/ log >.] 2
} 

- (7Jlj -fl1)/Jo(-fJo/fJ: + ÀtºfJo/fJ~)/[to + (I - >.tº)/log>.] 2 

= fJ1 + {(/Jo1 -fJo)[to + (1 - >. 10 )/log>. - t0 (1 - À
1º)] 

+ (fl1j -fl1)(/Jo/fl1)2(1- >. 10 )}/[to + (1 - >.tº)/log>.] 2 

= f31 + {(fJoj - /Jo)[(l - Àtº)/ log >. + t0>. 10
)] 

+ (fl1j-fl1)i6(I-Àtº)}/[to+(1-À 1º)/log>.]2. 

concluindo-se ( 4.2.6) e 4.2 . 7). 
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Apêndice G

Como E(yjjÀj) = Xjx,/3À,, onde /3À, = E(/3jlÀj),

Varie(yjjÀj)l = KJXJÀ,PX,©l.,XS*,l - IX(y.f)jjE(yJ)l:, (0 0 12)

c01n

EJXJÀ,Px,PI.,Xl*,l = pX.íxPP'X}, + (l - p)XjoÕ'FX}. (0 0.13)

IX(yj)llE(yj)I' = p'Xj*P©'X;* + p(l - p)XJo?P'Xl*
+ P(] ;,)XJÀPP'X;. + (l - PrXjoB#X}..

lo.o. 14)

Assim,

Varie(yjl.Xj)l = p(l - p)IXJÀP©:Xl* + X,oPP'X}. - Xj.P©'XS*
x,*P7x;.l
7,(l - P)IXJÀ/3(XJXP - Xj.Py + Xjo#(XJÀP
p(1 - /,)(xjÀ@ - xj.0)(x.íx0 -

(0.0.16)

Como
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Desenvolvimento de Va-(y{

e

xjoPy

Apêndice C 

Desenvolvimento de Var(y j) 

(0.0.12) 

com 

(0 .0.13) 

e 

[E(yj)][E(yj)]1 = p2Xj>J3{3tX}:,.. + p(l - p)Xjo/3/3tX}:,.. 

Assim, 

Como 

-t t 2 --=t. t + p(l - p)Xj:,../3/3 Xjo + (l -p) Xjo/3/3 Xjo · 
(O.O. 14) 

t t --t t - t t 
= p(l - p)[Xj:,../3/3 xj).. + Xjo/3 /3 x_iO - Xjo/3/3 xj).. 

- XjA/3:zrX}ol 
= p(l - p)[Xj:,../3(Xj:,..{3 - X _10/3)1 + Xjo/3(Xj ,\/3 - Xio/3)t] 

= p(l - p)(XjA/3 Xio/3)(Xj:,..{3 Xjo/3f 

(0.0.16) 
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XjxP - XjoÕ' - P.)tj +#-(l - ,X'')/Ioga,
segue que

(0.0.17)

Varie(yj IÀj ) l P(l - P)l(P. - P-)tj - P-(l - Àtj)/ log ÀI

1(?: - P-)tj - P,(l - À'j)/log ÀI'

p(i - p){(?: - P-ytjt} + P-(P- - #-)l(i - À'')t}
tj(l - ÀtJ):l/ log .X+ P?(i - À'j)(l - ,X'' y/(log Ày}.

(0.0. 18)

+

Pol' outro lado,

E IVar(yj l.Xj ) l P{Xj*.F*X$* + V,-(Kj*)}
(l - p){Xjo.r.X;. + Var(n.ÍO)}
plalÍ[[' aolltj +(] - .X'J)/ ]ogÀl]'
aoil[tj + (l - ,X'' )/ log .X]'

a?ltj +(l - .X'J)/ log .Xllt.Í+(i - À'')/ log ÀI'}
(l - p)ágil: - %- it.fi: + it$1+ aftjtS} + V*
ágil' - pao, ltj +(l - À'j)/ logÀll' -(l - p)ao-t.jl'
jpao:+(l - p)a.-lit} + pa?lt.i +(l - .X'')/ log Àlt}

pla?ltj +(l - À'')/logÀI - a..I'}(l ,à'jy/Ioga
(1 - 7,)a?t.Ít} + V* (0.0. 19)

Ollde

v* /,Var(KJX) + ( 1 -- 7,)Vai'(Kjo) (0.0.20)

Assim,

Va-(yj) EJVar(yj IÀj)l + Varie(yjjÀj)l
ag[[' - pao:ltj +(] - .à'J)/]og Àl]' -(] - P)%-tj]'
Irão- +(1 - ;,)a.-litS+ paÍltj +(l - ,X'')/ log Àlt}
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(0.0.17) 

segue que 

Var[E(yJ\J] = p(l - p)[(,81 - /31)tj -/31(1- ;.ti)/log>.] 

[(fi1 - /31)tj - /31(1 - ).ti)/log >-r 
- 2 t - t t = p(l - p){(,81 - /31) tjtj + /31(/31 - /31)[(1 - À i)tj 

+ tj(l - ).tí)t]/ log ,\ + /3;(1- ;.ti)(l - ).ti)t/(log >.) 2
}. 

(O .O. 18) 

Por outro lado, 

E[Var(yjj,\j)] - p{Xj,\I',\X},\ + Var(K-j,\)} 

onde 

Assim, 

+ (1 - p){XjoI'oXjo + Var(K-jo)} 

= p{aJ11 1 
- o-0 i[tj + (1- ).ti)/ log>.]11 

- ao1l[tj + (1 - ,\tí)/log>.]t 

+ a;[tj + (1 - ,\ti)/log>.l[tj + (1->.ti)/log>.r} 

+ (1 - p)a~1l 1 
- a0i[tjl 1 + ltj] + o'itjtj} + V * 

= a~llt - JJO"o1[tj + (1- ,\ti)/log,\)lt - (1 -p)a'01 tj1 1 

- [pao1 + (1 - p)a'o1]ltj + paf[t j + (1- ,\tí)/logÀ]tj 

+ p{a;[tj + (1 - ,\ti)/ log ,\] - a 01 11}(1 - ,\ti// log ,\ 

+ (1 - p)o'itjtj + V * (O .O. 19) 

(0.0.20) 

Var(yj) = E[Var(yjjÀj)] + Var[E(yjj>.J] 

= aJ11t - pa01[tj + (1 -,\ti) /logÀ]lt -(1 - p)a01 tjl 1 

- [pao1 + (1 - p)a'o1]1ti + pa;[t j + (1- ,\t1 )/log>.]tj 
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+
+
+

P(l P)l(P- -#-)'tjtS+P.(P: - #-)(l ,X'')t}/logÀI
pÍaÍltj +(l - ,à'')/ log ÀI - ao-l}(l - ,X'' y/ log .X

P(] - P)#-(P. - P-)tj(i - ,Xt, y/ log ,X + (l - P)a?tjt} + V*

(0.0. 21)

resultando em (4.3.1)
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+ p(l - p)[(/31 - ,81 )2tití + ,81(/31 - /:/1)(1 - À t1)tí / log À] 

+ p{o-;[ti + (1-Àt1 )/logÀ]- o-01 1}(1- Àt1)t/logÀ 

+ p(l - p),81(/31 - /:/1)ti(l - Àt1)t/ log À+ (1 - p)o'~titi + V * 
(O.O . 21) 

resultando em (4.3.1). 
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Apêndice l)

Expansão linear de de

toj é estimado por

{oj o/,Õ-j - (] - ,i;'')/ ]og.ij. (0.0.22)

Expandindo o lado esquerdo em série de Tayloi em torno dos parâmetros
verdadeiros optem-se a aproximação

Zoj toj

t.j)

(Âj - ,X.j){Zoj,X;"''/ log ,Xj+(l - .X;'')/IÀj(i'g Àjyl}
tB*i- D*j)uj.lli\,-} (.i.i - t.i)x*l''

(.ij - .X.j){t.j,X3'j''/ log ,Xj + (l - ,XS'' )/IÀj(log .Xj)'j}

l.Õ-j- l3~i)uj.IPli
(.ij - À.j){t..j,XI''''/llog ,Xj(l - ÀI'')i
1/1.X.Í(log Àjyl} -(Ó-j - #-j)yjo/IPfj(l

(l - .X3'')({oj

Zoj Zoj '
+ À}'')l

(0.0. 23)

resultando em (4.4.5)
Notando que

L .i)l3 *ilt .i

conclui-se (4.4.6)
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Apêndice D 
Â 

Expansão linear de toj e de f31j 

toj é estimado por 

(0 .0.22) 

Expandindo o lado esquerdo em série de Taylor em torno dos parâmetros 

verdadeiros obtem-se a aproximação 

ioj - ioj ~ (,\ - Àj){iojÀ~01
-

1 
/ log ,\ + (1 - Àt)/[Àj (log Àj) 2

]} 

A 2 A to • 
- (/31 j - /3ij)Yio / /3 1j + (to j - ioj)\ 1 

(1 - À~0i)(ioj - t0j) ~ (\ - Àj){tojÀ~o;-l / log Àj + (1 - ,\~º1 )/[,\j(log Àj)2]} 
A 2 

- (f31j-/31i)Yio / f31j 

io1 - loj ~ (jj - Àj){lojÀt-
1
/[logÀj(l - Àt)J 

+ 1/[Àj (log Àj)2]} - ((}1 1 - f31j)Yio /[f3~i(1 - Àt)J 

resultando em (4.4.5). 
Notando que 

conclui-se ( 4.4 .6) . 

""jjlj - Y ·o/to · .1 J 

~ /3 1j - (ioj - loj)Yio/t~j 

- f31j - (toj - tojf]1)ioj 
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