
ql-,VT'''

Q.$ Planejamento Bayesiano
ÇN\ de '

Ensaios Clínicos Sequenciais

Patrícia Cáceres Klarmann

Dissertação apresentada ao
Instituto de Matemática e Estatística

da Universidade de São Paulo
para a obtenção do grau de

Nlestre em Estatística

.p C>

),o '"''

Área de Concentração: Estatística Bayesiana
Orientador: Sérgio Weclisler

P

S ão Paulo. setembro de 1996

q



Planejamento Bayesiano
de

Ensaios Clínicos Sequenciais

Este exemplar corresponde à vedação
final da dissertação devidamente corrigida

e apresentada poi Patrícia Cacetes l<larmann e apl'ovada
pela Comissão Julgadora.

São Paulo, 01 de novembro de 1996

Banca Examinadora

e Prof. Dr. Sérvio Wechsler (Orientador) IMnUSP

e Prof. Dr. José Galvão Leite IMlFUSP

e Prof. Dr. Josemar Rodrigues ICN4SC-USP



Sumário

Agradecimentos V

Abstract e Resumo Vlll

lIntrodução

l Estudos Clínicos

1.1 Estudos Controlados

1.2 Estudos Clínicos Observac

1.3 Ensaios Clínicos

1.4 Ensaios Clínicos na Área Farmac

1.5 Ensaios Clínicos Controlados

1.6 Tipos de Controles

1.6.1 Controles Co

zonais

ncorrentesr

4

12

13

13



SUNÍÂRIO 1 ]

1.6.2 Clontroles Históricos

1.7 Alocução cle Tratamentos

1.8 Tipos de Planejanlentos

1.8.1 Ensaios Não-Sequen

1.8.2 Ensaios Sequenciais

1.9 Abordagens Clássica Versus Abordagem Bayesiana e o Princípio
cla vprosc;-allllnnrn

1.10 Questões Eticas

cia.is

14

15

19

19

21

24

29

2 Problemas de Decisão

2.1 Problema de Decisão Puro

2.2 Problen)a de Decisão Estatística com Tamanho de Amostra Fixo

2.3 Análise Pós-Experimental de um Problema de Decisão Estatística

2.4 Análise Pré-Experimental de um Problema de Decisão Estatística

2.5 Tamanho Otimo da .Amostra

2.6 Problemas de Decisão Estatística com Amostragem Sequencial

2.7 0 Risco de um Procedimento Sequencial

2.8 Procedimentos de Decisão Sequenciais de Bayes

2.9 Procedimento de Decisão Sequencial M-truncado de Bayes

35

37

42

44

46

49

50

56

58

64



SUA{ÁRIO iii

2.10 Deteiminaçãoclo Tamanho À'láximoda Amostra . . . . . . . . . 70

2.11 Problemas de Decisão Estatística com Amostiagen] Sequencial

emGrupos...-.......... ................. 73

3 Aplicação

3.1 Apresentação do Problema

3.2 Características do Ensaio

3.3 Amplitude de Equivalência

R 4 TnÍnr«aã'-an n Pr;nri

3.5 Problema Puro Associado

3.5.1 Espaço Paramétrico

3.5.2 Espaço de Decisões

Q K Q P..,.,;. ,]. P..H.
L/at/ntJ A TAXI\(»v \A\, l \,l \ltA

3.5.4 Distribuição a Priori

3.5.5 Solução pala o Problema Puro

3.6 Características do Planejamento

3.7 Construção do Planejamento

3.7.1 Etapa Inicial

3.7.2 Etapa l

75

75

76

77

78

79

80

80

81

82

82

84

88

88

90



SUàlARiO ]\

3.7.3 Etapa 2

3.7.4 Etapa 3

Exemplos

3.8.1 Exemplol

3.8.2 Exemplo 2

3.8.3 Exemplo 3

92

96

99

99

100

102

3.8

Comentários Finais 105

Referências Bibliográficas 108



Agradecimentos

Este trabalho é parte final do Programa de h'destra.do en] Estatíst.ica do IME-

USP, programa ao qual dediquei aproximadamente 2 anos e meio da minha vida.

Ao longo deste período muitas pessoas compartilharem comigo monaentos de ale-

grias, ansiedade e desânimo que estiveram presentes. Tentarei deixar, aqui, meu

agradecimento a todas elas.

e Ao meu orientador Professor Sérvio Wechsler por toda a sua atenção, ensi

namentos, paciência, estímulos e momentos dc descontração.

B A professora Jandyra Fachel do IM-UFRGS pol ter sido minha maior in

centivadora para o início clo mestrado.

8 A todos os professores do IME>USP com quem tive algum contato. Em

especial a Clélia Tolói e a Vladimir Belitsky por todo apoio e incentivo no
início do mestrado.

e A todos os colegas do IME-USP pelos momentos de trabalho, choradeiras e
HPe.-nnt..,,Â..

L4'\VbU-

8 A todos os funcionários do IME-USP que sempre colaboraram comigo

o Ao CNPQ pelo apoio financeiro

V



e Ao meu noivo Flávio pela surpresa maravilhosa de tet vindo junto comigo

fazei este mestrado. Pelo seu companheirismo, amor, carinho e paciência.

Pela ajuda e pelas nossas trocas de idéias. Sem ele não sei como teria

enfrentado todo este período.

e Aos meus pais, irmãos, cunhados e sobrinhos que, juntamente comigo, sen

tiram a distância, estando, porém, sempre presentes através de demons

orações cle carinho e apoio.

8 Aos meus sogros, seus filhos, gemia, noras e netos por terem me recebido
tão bem.

8 Aos meus amigos de Porto Alegre pela amizade e por estarem presentes, da

forma que podiam, neste período.

e A Eliana e sua família pelo carinho

v]



Dedico este trabalho ao Flávio

Vll



.A.bstract

\4/e piesent an alternativo wal' of designing. nlonitoiing anel analising a clinical

trial. Tlie aim is to use a gioup seclueiltial design in a Bayesian context of Deci-
sion Theory. The main advantages of this kind of design aie the üexibility with

regard to possible interiuptions of the trial and the possibilita' of incoipolating
subjecti\;e opinions anel piefeiences, as usual in the medical field. 'bve cliscuss some

aspecto of "Ethics anel Clinical Trials" and piesent concepts of Decision Theoiy.
Furthermore, we foimally develop a design for the problem of comparing the eH

cacy of two drugs and piesent some examples of how to conduct and analyse the

proposed trial.

Resumo

Neste trabalho, apresentamos uma maneira alternativa de planejar, monitorar

e analisei um ensaio clínico. A proposta é utilizei de um planejamellto sequencial

em grupos dentro de un] contexto bayesiano de Teoria de Decisão. As principais

vantagens deste tipo de planejamento são a sua flexibilidade quanto a possíveis

interrupções do ensaio e a possibilidade de incorporação de opiniões e preferências

subjetivas tão comuns na área médica. Discutimos alguns aspectos sobre "Etica

e Ensaios Clínicos" e apresentamos conceitos de Teoria de Decisão. Além disso,

desenvolvemos formalmente um planeamento para o problema de comparei a
eficácia de duas drogas e apresentamos exemplos de como conduzir e analisar o

ensaio proposto.

Vlll



Introdução

A investigação clínica é um processo altamente dinâmico, onde mudanças acon-

tecem a cada momento. Cona o decorrer do tempo, tem sido contínuo o aumento

do número de informações quantitativas em estudos clínicos. A preocupação cm

entender e analisar essas informações tem aumentado o interesse pela Estatística

como caminho para promover métodos cada vez mais dinâmicos que conduzam a

análises cada vez mais precisas. Ensaios clínicos são experimentos planejados em

seres humanos e, por êsse motivo, questões éticas surgem naturalmente e devem

ser consideradas no seu planejamento.

As técnicas estatísticas mais difundidas e utilizadas para planejamento, mo-

nitorização e interpretação de ensaios clínicos controlados têm sido baseadas na

teoria clássica de testes de hip(5teses de Neyman e Pearson. Para acompanhar
a natureza dinâmica. da área médica. cada vez mais tem-se utilizado ensaios se-

quenciais, que incluem a possibilidade de análises intermediárias ( permitindo que

um ensaio seja interrompido tão logo os resultados se mostrem "significantes").

A abordagem clássica de testes cle hipóteses em ensaios sequenciais é totalmente

dependente do planejamento estatístico determinado, sendo assim muito pouco
flexível.

O nosso objetivo principal com este trabalho é apresentar uma maneira mais

l
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dinâmica e flexível de planejar. inonitorizai e analisei um ensaio clínico, dando

unia maior ênfase pala ensaios clínicos na área farmacêutica. Nossa proposta
subordina-se à abordagem bal:estada. a clua] permite o uso de evidências externas

ao ensaio através cla atualização de piobabiliclades (subjetivas). Além disso. ela

é mais flexível pala tratar com as questões éticas associadas à alocação dos tra-
tamentos entre os pacientes e às inteiiupções ou piosseguimentos de ensaios com

protocolos ditados pelo planejanlento estatístico.

Seguindo esta mesma linha. Spiegelhalter et. al. (1994) apiesentaiam o uso da

teoria de inferência estatística bayesiana para ca análise de ensaios clínicos. A pro-

posta deles é analisar un] ensaio clínico "contemplando" a distribuição a posteriori

pala os parâmetros de interesse. Pot outro lado, Lewis e Berry (1994) apresen-

taram uma abordagem bayesiana para o planejamento cle ensaios clínicos através

da incorporação de Teoria de Decisão em ensaios sequenciais. Comparando-se

o planejamento bayesiano proposto cona os planeamentos sequenciais clássicos

em grupos de Pocock (1977) e de O'Brien e Fleming (1979) através de critérios

frequentistas, concluiu-se que, principalmente quando muitas análises interme-
diárias são feitas, o tamanho médio amostial clo planejamento bayesiano proposto

é usualmente menor.

A nossa sugestão é utilizar um ensaio controlado sequencial em grupos dentro

de um contexto bayesiano de Teoria de Decisão (com incorporação de opiniões e

preferências subjetivas) pala planejamento e análise de um ensaio clínico.

No capítulo 1, apresentamos algumas idéias sobre Estudos Cllínicos, procu-

rando citar os aspectos mais importantes que devem ser considerados no plane-

jamento. Também destacamos diversas vantagens dos métodos bayesianos, além

de discutirmos alguns aspectos de "Etica e Ensaios Clínicos''. O intuito deste
capítulo também é possibilitar a familiarização com alguns termos e conceitos



Introdução

n)édicos e estatísticos

No capítulo 2, desen'tolvenios a pare teórica. de Teoria de Decisão. Primei-
ramente, introduzimos alguns conceitos básicos envolvendo Problema de Decisão

Puro e Problema de Decisão Estatística, os quais diferem basicamente pela possi-

bilidade, no segundo caso, de se observei uma amostra. Posteriormente, apresen-

tamos o Problema de Decisão Estatística com amostragem sequencial, que tem

como característica a possibilidade de interromper o ensaio tão logo os dados su-

giram que uma decisã.o deva ser escolhida. Por fim, desenvolvenaos uma maneira

de aploximaçã.o para o Procedimento de Decisão Sequencial Otinlo através do

Procedimento de Decisão Sequencial N'l-truncado Otimo.

No capítulo 3, descrevemos um problema bastante comum na área farmacêutica,

que é o de comparação da "ehcácia de duas drogas". Aplicamos a Teoria de De-

cisão estudada no capítulo 2 para a construção formal e completa. de um Procedi-

mento de Decisão Sequencial Xl-truncado de Bayes para o problema apresentado.

Finalmente, escolhemos três das possibilidades para a amostra e apresentamos

em forma de exemplo como conduzir e analisar o ensaio proposto.



(capítulo l

Estudos Clínicos

Estudos clínicos são pesquisas planejadas em selas humanos com o propósito de
servir como base científica da À,ledicina. Eles são comumente diferenciados em

dois tipos: Ensaios Clínicos e Estudos Clínicos Observacionais. A grande dife-

rença entre eles é que ensaios clínicos envolvem experimentação, enquanto estudos

clínicos observacionais envolvem apenas observação. Um aspecto comum é que

geralmente ambos envolvem um grupo "experimental" e um grupo "controle"

Neste capítulo, primeiramente deâniremos estudos controlados e apresenta-
remos uma breve descrição de estudos clínicos observacionais. Posteriormente

apresentaremos algumas idéias sobre ensaios clínicos com enfoque na área far-

macêutica. Por fim, devido ao fato que ensaios clínicos envolvem experimentação

em seres humanos, discutiremos alguns aspectos da ética médica.



Estudos Clínicos D

1.1 Estudos Controlados

O principal objetivo de qualquer estudo clínico é buscam associações ou relações

de causa-efeito entre tratamentos e doenças. O caminho mais natural para que

estes estudos sirvam como base científica da. Medicina é a compilação da resposta

de um grupo experimental com a de um grupo controle. A principal razão para a

inclusão cle um grupo controle é obter um padre.o com o qual o grupo experimental

possa ser comparado. Um Estudo Controlado (ou Estudo Comparativo)
possui duas interpretações:i

e Qualquer estudo que inclui um grupo controle (pacientes que são subme-
tidos ao tratamento controle). além do grupo experimental (pacientes que

são submetidos ao tratamento experimental).

8 Qualquer estudo que além de incluir um grupo controle e um grupo expe-
rimental, deternainc que o pesquisador deva exercem o controle através da

especificação da maneira com que sela feita a alocação (ver seção 1.5) dos

tratamentos por esses grupos.

1.2 Estudos Clínicos Observacionais

São pesquisas conduzidas por observação de seres humanos. Geralmente são uti-

lizados para buscar associação enfie tratamentos e doenças. Em estudos ob-

servacionais não é permitido ao pesquisador atribuir os tratamentos às pessoas

bambas são consistentes com a palavra "controlado" (Berry(1990)) e são consideradas

legítimas (Berry(1996))



Estudos Clínicos 6

envolvidas. Neste tipo de estudo. tratanient.os podem sei caiactetísticas (sexo,

idade, ...), hábitos ou sintomas dos pacientes. Por exemplo. em uni estudo sobre

câncei no pulmão, a resposta a sei observada. pode ser a presença ou não de

enhsema pulmonar. O tratamento experimental pode sei o llábito de fumar e o

tratamento controle o hábito de não fumam. Devido a sua natureza observacional,

este tipo de estudo não é considerado uni experimento, mas uma pesquisa (lue in

vestida associações. Ele pode sel controlado no sentido da prinaeira interpretação

da. seção anterior, mas jamais será. contiolaclo no sentido da segunda. interpretação.

Como Berry (1996) ressalta, estudos obseivacionais podem mostrar associações,

mas não podena inferir relações de causalidade

Estudos Observacionais Retrospectivos: São estudos obseivacionais que,
como o próprio nome indica, envolvem uma volta no tempo. Iniciam se com a

separação dos pacientes de acordo com a resposta observada, pala então o pes-

quisador voltar no tempo e obter a história de cada pessoa do estudo objetivando

buscam possíveis características associadas com a. resposta. Poi exemplo, se o

estudo sobre câncer no pulmão anteiiornlente citado fosse um estudo observacio-

nal retrospectivo, deveríamos inicial separando pessoas sem enfisema pulmonar e

pessoas com enfisema pulmonar, para depois investigar o passado destas pessoas

em relação ao hábito de fumar. Neste caso, as conclusões a que poderíamos chegar

seriam sobre associação entre câncer no pulmão e tabagismo. Este tipo de estudo

é muito utilizado na área de Epidemiologia pala investigar associação entre uma

doença laia e possíveis causas. Nesta área, estudos observacionais iet.rospectivos
são mais conhecidos como estudos caso-controle.

Estudos Observacionais Prospectivos: São estudos observacionais que, ao

contrário do caso anterior, envolvem um acompanhamento ao longo do tempo.

Iniciam-se com a sepal'ação em grupos controle e experimental de acordo com

as características que o pesquisador suspeita serem associadas com a resposta.
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Em seguida, o pesquisador acompanha as ])essoas do estudo por um determinado

tempo pala observar suas respostas. .\pesam deste tipo de estudo não ser muito

utilizado eni epidemiologia, nesta área: estudos obseivacionais prospectivos são

mais conhecidos pol estudos de :coorte". O estudo sobre câncer no pulmão
realizado poi Dolo e Hil1 (1951), por ser o primeiro estudo prospectivo em larga

escala pala investigar a associação entre câncer no pulmão e tabagismo, é um

exemplo clássico. Através da investigação cle vários fatoles relacionados com o

tabagismo, foram separadas 41.000 pessoas em fuma.ates e não fuma.ntes. Após 4

anos e meio, foi investigado quais destas pessoas haviam movido e, restringindo

a atenção para homens com mais de 33 anos, registrou-se 84 casos de monte por

câncer no pulmão. Então, foi verificado quantos destes 84 casos pertenciam ao

grupo de funiantes, e a conclusão foi clara en] afirmar que existe associação entre

fundo e câncer no pulmão.

Estudos observacionais são extremamente importantes quando ensaios clínicos

não são possíveis. Para mais detalhes ver, poi exemplo, Colton(1974). Para de-

talhamento de planeamento, condução e análise de estudos observacionais retros-

pectivos, ver Schlesselman(1982).

1.3 Ensaios Clínicos

Ensaios clínicos são pesquisas conduzidas através de experimentos cm seres huma-

nos. Geralmente são planejados para avaliar a eficiência de uma ou mais formas

de tratamento. Aqui, o termo tratamento tem o significado mais usual de inter-
venção do pesquisador. E o pesquisador quem atribui tratamentos às pessoas
do estudo. Por definição, ensaios clínicos são estudos controlados no sentido da

segunda interpretação da seção l.l.
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Neste trabalho, daremos ênfase à á.iea farmacêutica. onde ensaios clínicos são

realizados para avaliar o efeito de diferentes tipos de cliogas (tratamentos) eni ie-

laçào a determinada doença(resposta). Note-se que na área farmacêutica, estudos

clínicos observacionais são piaticaniente impossíveis, já (lue há a necessidade da

intervenção do pesquisador pala atribuir as drogas en'i'Dividas no estudo. Bens

j1990) ressalta que, embota ttm estudo simples seja unia meta. desejável, muitos

ensaios clínicos farmacêuticos são demasiadamente simpliflcaclos. Fatoles como

dosagem, diagnóstico, variáveis demográficas, uso de drogas concomitantemente,

etc., podem ser de grande relevância (no sentido de afetai substancialmente o efei-

to da droga) e, portanto, merecem uma atenção especial. Chamaremos de fatores

prognósticos aqueles favores que o pesquisador considerar relevantes em relação à

resposta. Estudos muito simples envolvendo poucos favores prognósticos podem
resultar extremamente ineficientes. Nosso objetivo com esta e as próximas seções

é discutir alguns aspectos importantes que devem ser considerados em ensaios
clínicos.

1.4 Ensaios Clínicos na Área Farmacêutica
P

Antes que um ensaio clínico farmacêutico sqa iniciado, as drogas envolvidas de-
vem ser usadas cm animais como uma tentativa de entender sua ação no sistema

animal. Somente quando é suspeitado um possível efeito benéfico em humanos
e nenhum efeito tóxico sério constatado, é que estas drogas podem fazer parte
de um ensaio clínico farmacêutico. O estudo em animais também produz infor-

mação pala a dosagem inicial a ser usada na experimentação eni seres humanos.

Comumente, um ensaio clínico farmacêutico é categorizado em 4 fases:
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Fase 1: Farmacologia Clínica e Efeito Tóxico

Esta fase se inicia com a primeira vez que a nova droga é expeiinaentada em

uln ser llumano. Tem como objetivo deteiniinai a toxicidade em humanos, meta-

bolismo, absorção, eliminação e outras ações farmacológicas, bioclisponibilidade

e dosagens tentativas de administração. Nesta fase também acontecem estudos

de bioequivalência, cujo objetivo é verificar a igualdade das valias formulações

(cápsulas, tabletes, líquidos, ... ) que sã.o desenvolvidas pala a conaercializaçào

de uma mesma droga. Com o objetivo de reduzir o fisco de problemas tóxicos e

evitar mascalamento entre a doença e os efeitos farmacológicos a serem testados,

esta fase envolve apenas pessoas sadias2 . Esta é uma fase totalmente exploratória.

Fase ll: Investigação Clínica Inicial

E a fase internaediária. Também é considerada fase exploratória, pois é a
primeira vez que a nova droga é administrada a pacientes3 (nesta fase todas

as pessoas envolvidas no ensaio são pacientes)- Possui dois objetivos principais:

identificar a população que terá benefícios com a nova droga e verificam a eficiência

da dosagem determinada na Fase 1. Esses dois objetivos estão intimamente rela-

cionados, uma. vez que posologias bem definidas podem depender da categoria do

favor prognóstico do paciente. Por exemplo, para a categoria de pacientes mui-

to doentes, uma baixa dosagem da droga pode não trazer benefícios, enquanto

que uma dosagem mais elevada, sim (outros tipos de categorias que poderíamos

considerar: adulto ou criança, pouco ou muito peso, ..).

Em relação ao primeiro objetivo, duas atitudes bastante extremas podem ser

consideradas: "Narrow" ou "Broad". Na atitude "Broad", o ensaio admite todas

as categorias de pacientes, e suas respostas devem ser analisadas como função

ZPessaas que não apresentam a doença em questão
sPessoas que apresentam a doença em questão.
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dessas categorias. .A idéia aqui é aprender tanto quanto possível sobre o tipo de

paciente que teia. benefícios com a nova droga. ant.es de envolvem un] estudo na fase

111. Na atitude "Nariow" o ensaio, primeiramente, só admite pacientes de uma

cleternlinada categoria. vamos pensará poi exemplo. em pacient.es com a doença

en] nível intermediá.rio (as outras possibilidades de categoria seriann pacientes

pouco doentes e pacientes muito doentes). Este tipo de atitude evita que os
pacientes muito doentes sejam expostos a alguma possível t.oxicidade da droga e

evita, também, a possibilidade de não se conseguir identificar lml possível efeito

benéfico da droga devido a seu uso em pacientes pouco doentes. Por envolver

apenas uma categoria, este tipo de atitude implica ein um ensaio com menor

número de pacientes que a atitude anterior. A medida que a droga mostre-se

efetiva pala uma categoria de pacientes, esta categoria passa a fazer parte de
ensaios da fase 111 e outra categoria começa a ser analisada na fase 11. Com

este tipo de atitude, a regulamentação da nova droga pode sei estabelecida antes

mesmo que todas as categorias sejam estudadas. Uma vez que a primeira categoria

estudada na fase ll passa pala a fase 111 e, pala esta categoria, é estabelecida a
eficiência da nova droga, então a regulamentação da droga já é proclamada. A

princípio, essa regulamentação é restrita a esta primeira categoria, mas conforme

as outras categorias passem pela fase 111, a iestlição pode ir sendo suspendída. A

atitude "Narrow" oferece vantagens por envolver menos risco e agilizar o processo

regulatório da nova droga. Por essas vantagens, ela é considerada usualmente

melhor mas, na prática, uma atitude intermediária é recomendada na literatura.

Por exemplo, cm ensaios que envolvem doenças raras, a atitude "Broad" se torna

necessária devido ao pequeno número disponível de pacientes com a doença para
o estudo.

Em relação ao segundo objetivo, é importante salientar que não devemos pen'

sar que o efeito dos vários tipos de dosagem seja completamente entendido na fase
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1, principalmente poi(iue aquela fase não envolve pacientes. A meta é estabelecer

posologias bem definidas para cada categoria. de pacientes a serem envolvidos em

ensaios da fase lll.

Convém salientam que os objetivos acima citados não são exclusivos da fase

11, embota seja clama a importância. desta fase intermediária. A idéia desta fase

é perseguir os objetivos com sentido exploratório, envolvendo apenas a droga

experimental, um pequeno número de pacientes e tempo reduzido. Devido a

estas características, esta fase permite apenas estimativas relativamente imprecisas

a despeito da segurança e eficiência da droga, bem como de reações adversas

provocadas por ela. A importância desta fase é explicada por duas vantagens:
maior economia pala as indústrias farmacêuticas e exposição de menos pacientes

ao fisco de uma possível ineficiência ou periculosidade

Fase 111: Avaliação do 'h'atanaento em Larga Escala

Esta é a fase confiimatória. O objetivo é obter estimativas mais precisas para

confirmei ou não a segurança e eficiência de cada posologia indicada na fase ll,

em relação à doença em questão. Devido a isso, é a fase que costuma envolver

o maior número de pacientes do estudo e o maior tempo de duração,. apesar da

população paciente considerada poder ser mais restrita. Por exemplo, se na fase ll

não detectarmos um possível efeito benéfico da droga (ou mesmo detectarmos um

efeito maléfico) para uma determinada categoria de paciente, este tipo de paciente

não deve fazer parte da fase 111. A maneira mais utilizada de verificar a eficiência

de uma droga (indicando que ela oferece contribuição significativa ao tratamento

médico e, portanto, deve iecebel aprovação para comercialização) é compaiá-la
com tr.t.,..«t. c.,ntr.:,l. at:.;-.,és de ensaios clínicos controlados (ver seção 1.5).
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Fase IV Supervisão durante a Conaercialização

Esta fase se dá após a aprovação da clioga e tem como objeti\;o detectam e

quantificar efeitos advel'sos da droga club não falam identificados lias fases ante-

riores, seja porque esses efeitos ocorren] muito raramente ou porque seu período
de latência é muito longo. Dependendo dos resultados desta fase, unia droga deve

até perder sua aprovação para comercialização.

Convém salientar cine em muitos ensaios clínicos não é possível identificam

cada uma destas fases separadamente, pois muitas vezes há grande sobreposição

entre elas. Além disso, a classificação das 4 fases nem sempre é muito nítida c a

definição delas varia com cada autor. As definições que apresentamos nesta seção

são do texto de Berry (1990).

1.5 Ensaios Clínicos Controlados

Neste trabalho daremos ênfase aos ensaios clínicos controlados (ou comparativos)

que envolvem dois tratamentos e que são comumei)te utilizados na fase 111. Um

ensaio clínico controlado é um estudo controlado no sentido da segunda interpre-

tação da seção 1.1. A diferença entre um ensaio clínico controlado e um estudo

controlado é que o primeiro necessariamente envolve seres humanos e o segun-

do não possui esta exigência. Note que todo ensaio clínico é um ensaio clínico
controlado.

O principal objetivo dos ensaios relativos à fase 111 é a comprovação ou não

da eficácia da droga experimental. b4uitas vezes aproveita-se o mesmo ensaio

para comparar a eficácia entre a droga experimental e alguma droga alternativa

ou padrão. Dependendo do objetivo do ensaio, diversos tipos de controle podem
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ser considerados (ver seçã.o 1.6)

Segundo Roya11 (1991), se os médicos envolvidos no estudo estão em estado

de indistinçào (definido originalmente como estado de "equipoise" por Freed-
man(1987), como um estado de genuína incerteza a respeito de qual tratamento

envolvido no ensaio é melhor), então o ensaio clínico controlado é chamado ex-

perimental. Por Duelo lado, quando o médico está conâante na superioridade de
unia das drogas e seu objetivo com o ensaio é a. demonstração deste fato, então
o ensaio clínico controlado é chamado demonstrativo (ensaios para "conhecer" e

pala "convencer" respectivamente).

Um aspecto importante no planelamento de um ensaio clínico é a produção

de um protocolo, que é um claro e detalhado plano para a condução deste ensaio.

h4uitas vezes os órgãos legulatórios utilizam o protocolo pala avaliar a validade

científica do estudo. Um protocolo de um ensaio clínco controlado deve conter,

por exemplo, justificativas e objetivos do ensaio, delimitação da amostra, critério

de seleção e tamanho da amostra, tratamentos envolvidos, maneira de alocução
dos tratamentos entre os pacientes, tipos de controle, tipos de análises estatísticas

a serem feitas, etc.. Em muitos países este protocolo deve ser enviado para um

comitê competente que aprovará ou não o ensaio. Após a realização do ensaio, o

protocolo mantém alguma relevância dependendo da abordagem estatística utili-

zada (ver seção 1.9).

1.6 Tipos de Controles

1.6.1 Controles Concorrentes

E o tipo de controle mais comum em ensaios clínicos farmacêuticos. O uso deste
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tipo de controle permite blue a eficácia clãs drogas seja comparada concoirentenlen

te, ou seja. ao mesmo tempo. Clontroles concorrentes podem recebem os seguintes
tratamentos :

Tratamento Ativo: Quando qualquer droga já aprovada é administrada ao

grupo controle. Quando é administrada un-la droga que é comumente utilizada

como tratamento da doença eni questão, este controle também é chamado de

tratamento padrão.

Não-Tratamento: Quando nenhuma droga é administrada ao grupo controle

Dose-Resposta: Quando o grupo controle recebe a mesma droga experimental,

s(5 que com uma dose distinta. E mais utilizado em estudos para comparar dife-

rentes tipos de dosagens e, portanto, não é muito frequente em estudos da fase
111

Placebo: E uma substância inerte, sem ação farmacológica. Quando administla-

se placebo, os pacientes controle não devem saber que não estão recebendo trata-

mento ativo. Por que administram placebo ao invés de Nãc-Tratamento? A razão

principal é o que se chama de Efeito Placebo: a simples ação de receber algum

tratamento pode, poi razões psicológicas, trazer benefícios ao paciente (mesmo

quc este tratamento não passe de placebo). Sendo assim, se nenhum tratamento

é administrado ao grupo controle, o efeito do tratamento experimental possui em

parte o efeito placebo, que não deveria ser considerado na comparação

1.6.2 Controles Históricos

Formado poi grupo previamente tratado (no sentido de enter\'enção do pesquisa-

dor) com tratamento atívo alternativo. Controles históricos também deveriam ser
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similares aos pacientes experimentais en] todos os aspectos, exceto, evidentemen-

te, quanto ao tratamento usado. Segundo Ben): (1990), é importante clistinguil

dois tipos de controles históricos: aqueles que foram anteriormente tratados na

mesma inst.ituição e pelo mesmo médico dos pacientes experimentais e a.queles

que falam tratados em diferentes instituições (incluindo aqui aqueles encontrados

na literatura). Esta di'\'isco considera que as diferenças entre protocolos, insti-

tuições e médicos podem sei tã.o giancles en] pacientes do segundo tipo, que eles

não podem sel usados como grupo controle. Mas quanto ao primeiro tipo, Berra:

não só considera. como grupo controle, como destaca algumas vantagens sobre
conta-oles concorrentes, tais como: menor custo, maior comparabilidade (pois,

normalmente, há muito mais pacientes disponíveis historicamente do que para

estudo), remoçã.o de alguns problemas éticos (somente a droga em estudo será

ministrada aos pacientes que entrarem no ensaio). Existem também aqueles que

não consideram ensaios envolvendo grupos-controle históricos como "realizados

sob método científico". Esta linha de pensamento se satisfaz com a comparabi-

lidade obtida pela simultaneidade dos experimentas ou dos locais, sem atentar
para a inevitável subjeti'\'idade que existe ao determinam quais outros fatores são
ou não relevantes.

1.7 Alocação de [rkatamentos

A principal idéia em ensaios clínicos controlados é comparar grupos de pacientes

que difiram somente quanto ao tratamento a eles atribuído. A vantagem de uma

comparação deste tipo é a garantia de que o efeito produzido no paciente seja

devido exclusivamente à droga administrada. Entretanto, como esta compara-

bilidade perfeita é na prática inalcançável, a alocação dos tratamentos entre os

pacientes torna-se um fatos de maior importância.
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Um caminho muito utilizado pala alocaçào cte tratamentos é a alea.toiização.

Segundo Belry ( 1996). uma estratégia de aleat.orização pode ser entendida de uma

maneira intuitiva através da seguinte descrição de mecanismo cle aleatorização:

Um mecanis-mo de ateatorização é (lualquel' mega\l.esmo onde os i'esult.idos são

simétricos 1-10 serltido de que, l)ara você, nenh ll deles parece sel' letais pl'ouáuel

de ocorrer q\te os outros.

Um ensaio aleatorizado é caracterizado pelo uso de um mecanismo cle aleato-

iização para a alocução dos tratamentos. .\ aleatorização é feita com o objetivo

de evitar vícios na atribuição dos tiatanlentos. No mecanismo de aleatorização

mais utilizado, o tratamento a ser atribuído a cada paciente é determinado por

algum mecanismo lotérico. Este esquema. permite que cada paciente do estudo
receba um ou outro tratamento independentemente das intenções do experimen-

tador, que tem a autonomia de determinar as chances envolvidas no mecanismo

aleatório, mas não a efetiva alocução (realizada por "sorteios"). A escolha das
chances envolvidas no mecanismo aleatório muitas vezes está relacionada. com a

proporção do tamanho da amostra desejada para cada tratamento pelo pesqui-

sador. Por exemplo, se o pesquisador deseja amostras balanceadas4, a alocução

aleatorizada deve envolvem a mesma chance pala cada tratamento. Porém neste

caso, apesar de ser espetada uma amostra balanceada, ela não é garantida. Uma

estratégia de aleatorização alternativa, que garante un] completo balanceanaento,

é alocar tratamentos a partir de amostragem sem reposição de uma urna con-

tendo o mesmo número de bolas correspondente a cada tratamento e o total de

bolas igual ao tamanho da amostra. estabelecido. Com também este propósito,

há a alocação em pares (no caso de apenas dois tratamentos) . O tratamento
atribuído ao primeiro paciente de cada par é através da alocução aleatória com
chance 0.5 para cada tratamento. Ao segundo paciente, atribui-se o tratamento

4Com o mesmo número de pacientes em cada tratamento
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que não foi sorteado pala o prinieilo. Neste tipo de estratégia é inlpoitante que

o pescluisaclor já tenha determinado ca.da par ordenado antes que o tratamento

do primeiro paciente seja determinado (para evitei que o pes(luisadoi "escolha

o segui)do paciente dependendo do tratamento que restou para ele).

Unl outro tipo de mecanismo de alcatorização é a. alocução sistemática. Como

o próprio nome diz, esta alocação é feita poi algum processo sistemático. Por

exemplo, no caso em que o dia. do nascimento do paciente seja um número par

jrecebe a droga A) ou ímpar (recebe a droga B). Neste tipo de estratégia é im-

portante que os pacientes não conheçam o processo sistemático (se isto acontecer,

o paciente saberá qual droga receberá e isto poderá influenciar na sua decisão de

participei ou não do ensaio ou mesmo provocar algum efeito psicológico blue ficará

confundido com o efeito do tratamento). A escolha do processo sistemático é feita

pelo pesquisador, que deve ter o cuidado de não escolhem nenhuma variável de sis-

tematização que guarde alguma relação com a. resposta do estudo. Por exemplo,

suponha que o pesquisador considere o sexo do paciente um falar prognóstico.

Neste caso, um processo sistemático que determine tratamento Á pala pacientes

cujos nomes terminem com a letra a e tratamento B para pacientes cujos nomes
terminem com a letra o não deve ser escolhido. À'muitos autores não consideram

a alocução sistemática como um processo aleatório, preferindo chama-la de um

processo pseuclo-aleatório.

Perceba-se que nenhuma das estratégias acima citadas garante balanceamento

dos tratamentos nas diferentes categorias dos fatores prognósticos. Um grande

desbalanceamento deste tipo pode gerar resultados comprometedores. A alterna-

tiva recomendada é que os pacientes soam primeiramente separados em grupos

conforme essas categorias e que depois seja aplicada, dentro de cada grupo, a

estratégia de aleatorização escolhida. Esta atitude é conhecida por estratificação.
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O uso da estratificação deve sei cuidadoso. .4 aboiclagem clássica determina

blue a. estratificação feita antes cla aleatolizaçà.o deva sel considerada na análise

no sentido (lue, neste caso, a análise deva sei feita dentro de cada categoria,

acarretando un] a.fuste iio nível de significância clássico. E. ainda. se o tamanho

da amostra pern)anece o mesmo, o aumento no número de análises dependendo

do número de categorias aumenta a dificuldade de detectar diferenças enfie os

efeitos das drogas (a ideia aqui é similar à (lue aptesentaiemos cona mais (detalhes

na pa.ite de ensaios sequenciais clássicos da seção 1.8.2). .Abordagens consistentes

com o Princípio da Veiossimilhança não sofrem tais dificuldades, estimulando o

uso de estratificação.

Um outro caminho pala a alocução de tratamentos é a aleatoiização adaptati-

va. A alocução aleatória adaptativa vai modificando sequencialmente as chances

no mecanismo lotérico a partir dos dados que vão sendo obtidos com o ensaio

(favorecendo o que, até então, se mostra o melhor tratamento). Um exemplo é a

regra de aleatorização "Play-the-'Winner" proposta poi \vei e Durham (1978):
Consideremos dois tratamentos .4 e B. Uma bola branca e uma bola preta são
colocadas em uma urna. norteia-se uma bola e atribui-se o respectivo tratamento

ao primeiro paciente. Por exemplo, se a bola branca for sorteada, então o trata-

mento .4 será dado ao primeiro paciente. Se este paciente tiver resposta clínica

positiva, uma outra bola branca retorna à urna, juntamente com a bola branca

que foi sorteada. Caso contrário, esta retomará acompanhada por uma segun-
da bola preta. Então, sorteia-se uma segunda bola da uma (que agora contém

três bolas) e atribui-se o respectivo tratamento ao segundo paciente. Procede-se
da mesma maneira sucessivamente até o final do ensaio, aumentand(Fse sempre

o número de bolas na urna de acordo com as respostas clínicas obtidas (ver na

seção 1.10 as consequências de aleatorização adaptativa nas discussões sobre ética

médica).
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Outro aspecto a consideram é que vícios também podem surgir durante o en-

saio. Tanto o paciente como o clínico responsável pelo estudo podem sei afetados

se soubelenl o tipo de droga que está sendo usada e, então, reagia difeiencia-
damente. Uma maneira usada pala minimizar este problema é através de um

ensaio "Blind". Um ensaio "double-blind" é aquele em que nem o paciente nem

o médico sabem qual o tratamento (incluindo placebo) está sendo usado. Se este

clesconheciniento foi só por pare do paciente o ellsaio é chamado cle "single-

blind" (muit.as vezes, um ensaio "double blind" é impossível, como, pot exemplo,

em casos que envolvem algum tipo de cirurgia).

1.8 Tipos de Planejamentos

Nesta seção descreveremos os tipos de planejamentos que mais são utilizados em

ensaios clínicos controlados. Separaremos em dois grupos principais.

1.8.1 Ensaios Não-Sequenciais

A sua principal característica é que o número total de pacientes, digamos n, a
ser incluído no ensaio deve ser fixado antes do seu início. Aqui, n pacientes

não precisam ser necessariamente tomados de uma única vez, mas conclusões

não são estabelecidas antes que todos sejam amostrados. Se algum resultado for

conhecido antes clo final da amostragem, ele não pode ser utilizado nem para

alteiam a regra de alocução dos tratamentos para os próximos pacientes, nem para

encerrar o ensaio. Em ensaios não-sequenciais, a alocução aleatória adaptativa

Play-the-Winner não pode ser utilizada. Os tipos de ensaios não-sequenciais mais
utilizados na área farmacêutica são:
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Estudos Utilizando Controles Históricos: Neste tipo de estudo, todo pa-

ciente admitido é tiataclo com a droga experimental. .\s respostas dos pacientes

experimentais são medidas e comparadas com as dos pacient.es históricos. A me-

dição das respostas piescrit.a no protocolo deve ser a. mesma para os dois grupos-

Estudos Paralelos: A principal caracteiísticaé que existe um grupo cle pacientes

pala cada tratamento, ou sqa.os grupos de trata.mentos são independentes. Aqui,

o grupo controle deve sel concorrente, e o mesmo protocolo deve sel seguido pala

cada um dos grupos-

Estudos Pareados: Este tipo de estudo é utilizado quando o ensaio envolve ape-

nas dois tratamentos. O grupo experimental e o grupo controle são determinados

de maneira a assegurar valores similares dos favores prognósticos. Uma maneira

de implementação é a utilização do mesmo paciente para ambos os grupos. Ou

sela, o mesmo paciente recebe o tratamento padrão e o tratamento experimental.

Neste caso a administração dos tratamentos pode ser feita de duas maneiras: em

tempos diferentes (este é um caso particular de estudo "ciossovei" , que veremos

adiante) ou ao mesmo tempo (este tipo é mais utilizado em estudos de bioe-

quivalência onde duas formulações são administradas ao mesmo tempo). Outra

possibilidade é formar pares de pacientes que são homogêneos segundo os fatores

prognósticos. Um de cada par fará parte do grupo controle e o outro do grupo ex

perimental (também costuma-se utilizar gêmeos como pares de pacientes). Neste
último caso, os grupos de pacientes são distintos. Estudos paieados também são

utilizados para minimizam a variabilidade entre os grupos de pacientes.

Estudos "Clrossover": Neste tipo de estudo, o mesmo paciente recebe todos

os tratamentos em estudo, porém em tempos diferentes. O caso mais comum

envolve dois tratamentos e dois estágios (neste caso, também é considerado um

estudo parecido). No primeiro estágio, um grupo recebe o tratamento controle e
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o outro a terapia experimental. enquanto que no segundo estágio há a inversão.

Aqui o grupo controle deve ser coilconente e o mesmo protocolo deve sei seguido

em cada. estágio. Este tipo de estudo é utilizado pata. minimizam a. variabilidade

nos pacientes, que são blocos. E importante destacar que antes que cada pacien-

te I'eceba o segundo tratamento, é preciso assegurar que possíveis vestígios do

primeiro tratamento não afetem a performance do segundo tratamento. Muitas

vezes um período "wash-out" é introduzido entre a administração dos tratamen-

tos, justamente para eliminar efeitos "catry-over" (vestígios do efeito do primeiro

tratamento que influenciariana o efeito do segundo tratamento). Note-se que es

mudos "crossovel" podem envolvem mais cle dois tratamentos.

Estudos Fatoriais: Quando grupos distintos de pacientes são formados e para

cada un] deles é atribuído uma das possíveis combinações dos fatores de interesse.

Por exemplo, digamos cine queremos compilar os tratamentos ativos A e B (aqui

os tratamentos são considerados fatoies) e que cada um deles tenha. dois níveis
de interesse: administra.r o tratamento ou não administra-lo. Neste caso, temos

um ensaio fatorial 2 x 2 (pois temos 2 favores e cada um deles com 2 níveis),

acarretando 4 combinações de fatores de interesse e, portanto, 4 grupos distintos

de pacientes. Um grupo receberá o tratamento .4 (combinação de administrar o

tratamento .4 e não administram o tratamento B), outro receberá o tratamento B,

outro receberá os tratamentos ,4 e B ao mesmo tempo e outro receberá placebo

ou não-terapia. Este tipo de estudo permite verificar o efeito da interação entre
os tratamentos.

1.8.2 Ensaios Sequenciais

A principal característica deste tipo de ensaio é que resultados de análises interme-

diárias (análises feitas no decorrer do ensaio) podem ditam a regra para atribuição
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do tratamento ao pióxinao paciente e. ainda. permitem que o ensaio seja encerrado

após (lualquet uma dessas análises inteinlediálias. Depen(tendo do tipo de aboi-

dagena utilizada, Clássica ou Bayesiana, ensaios se(luenciais apresentam algumas
outras características bastante distintas

Ensaios Sequenciais Clássicos: tên] como caiactetística principal cont.tolas a
taxa de eito tipo ] total. A possibilidade de inteironipei o ensaio após unia análise

intermediária "gasta" paire do ergo tipo l total (o ergo tipo l total é comumente

chamado de cl total). Dada esta calacteiística, geialinente o núnleio máximo cle
análises intermediárias a serem feitas é fixado antes do início do ensaio. Una

ensaio planejado com, poi exemplo, apenas uma análise intermediária prevê dois

testes. O primeiro teste é feito depois da observação de um determinado número

de observações e o segundo depois de observado o total de observações previamen

te fixado. Se pensarmos nestes dois testes como testes clássicos não-sequenciais

(ou seja, não fazendo parte de um procedimento sequencial) chamamos o valor

c! de cada teste como a{ nominal onde ã representa a i-ésima etapa do teste se-

quencial. Armitage et.a1 (1969) demonstraram que, se testes de significância são

feitos repetidamente sobre dados acumulados, o a total será superior ao máximo

dos ai's nominais. E mais, sela inferior a soma dos aí's nominais. A idéia in-

tuitiva é simples: a representa a probabilidade de rejeitar a hipótese nula dada

que ela é verdadeira. Ena um teste sequencial com duas etapas, onde usualmente

o objetivo de análises intermediárias é parar o ensaio tão logo a hipótese nula

possa ser rejeitada, pode-se rejeita-la tanto no primeiro teste quanto no segundo

e isto deve sei incorpora.do no o total. Se o cl- nominal do primeiro teste é, diga-

mos, 0.02, então o a total é no mínimo este valor pois ainda falta incorporar a

probabilidade de rejeitar a hipótese nula no segundo teste. Portanto, para manter

um dado nível o total, o aumento no número de análises intermediárias acarreta

numa diminuição dos valores dos af's nominais. Além disso, pata manter um
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dado a total e um dado podem pala o teste, o aumento no número cle análises
inteimediáiias acal'teta em um aumento no tamanho máximo da amostra listo

é devido ao fato de que os oi s nominais sã.o todos menores que o o total e o

ensaio pode sei interionapido após qualcluer análise intermediária.). Neste caso,

se a diferença entre os tratamentos foi grande, o aumento no número de análises

intermediárias aumenta a possibilidade de que o ensaio seja. terminado a.ntes do

final e, conde(luentemente. diminui o tanta.nho médio anlostral espetado. Da mes-

ma maneira. se a diferença foi pequena, então o aumento no número de a.nálises

intermediárias não aumenta a possibilidade de club o ensaio seja terminado an-

tes, aumentando assim o tamanho médio amostral esperado. Portanto, o número

ótimo de análises intermediárias a serem fixadas está totalmente relacionado com

a verdadeira diferença no efeito dos tratamentos. Com o objetivo de minimi-

zam o tamanho médio amostral esperado, o trabalho de N'lcPhetson (1982) traz

uma investigação do número ótimo de análises intermediárias a ser fixado para

um ensaio sequencial em grupos clássico. Lewis e Berry (1994) comentam que o

número ótimo de análises intermediárias a serena feitas depende da incerteza que

temos do tamanho da diferença em efeito dos tratamentos. Os diferentes tipos de

planejamentos sequenciais clássicos que existem são diferentes planos para alocar

o "gasto" do a total fixado entre as análises interinas planejadas. O planeamento

de Pocock (1977), por exemplo, divide o o total de modo que o a nominal de cada

teste seja o mesmo. Já o planejamento sequencial de O'Brien e Fleming (1979)

estabelece aí's nominais crescentes em relação às análises intermediárias a serem

feitas. Note-se que o planejamento de O'Brien e Fleming é mais conservativo que

o de Pocock nas análises intermediárias iniciais, uma vez que no início ele está

"gastando" menos do o total. enquanto que nas análise intermediárias finais o

planejamento de Pocock é mais conservativo que o de O'Brien e Fleming, uma

vez que no final ele está "gastando" mais do a total.
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Ensaios Sequenciais Bayesianos: Têm como caiacteiística principal que a
escolha do planejameilto é situada. como x:eiemos cona dais detalhes nos próximos

ca.pítulos. em um contexto de Teoria cle Decisã.o. cona incoipoiaçào cle opiniões

e preferências subjetivas. .A distribuição para os parâmetros desconhecidos é

continuanleilte atualizada com a chegada de informações e análises intermediárias

são feitas com base na comente clistiibuição a posteriori. Uma consequência

desta postula é (lue no momento eni que a amostragem é encerrada.. a a.ná.lise a

ser feita pala os parâmetros desconhecidos não clepei)de do número de análises

intermediárias realizadas. A próxima seção trata cona nazis detalhes a comparação

entre ensaios sequenciais Clássicos e Bayesianos.

1.9 Abordagem Clássica Versus Abordagem

Bayesiana e o Princípio da Verossimilhança

O foco da análise bayesiana é a distribuição a posteriori, que é a distribuição

corrente dos vários parâmetros desconhecidos, dada a informação fornecida pela

amostra. E uma abordagem condicional em relação à amostra, uma vez que

trabalha com probabilidades de hipóteses dado lml conjunto cle dados.

O foco da abordagem clássica são todos os possíveis resultados da amostra,

dada uma determinada hipótese. E uma abordagem não-condicional em relação

à amostra, uma vez que trabalha com probabilidades de conjunto de dados, dada

uma hipótese.

Na análise bayesiana as medidas calculadas são diretas, enquanto que na
análise clássica são indiretas. Por exemplo, se estivéssemos estudando a dife-

rença em eficácia de terapias Á e B, a análise bayesiana produz a probabilidade
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de haver diferença entre as duas terapias. dado o resultado da amostra (ou, mais

iigoiosamente, a distribuição cle probabilidades pa.ia a diferença de efeitos). Já a

análise clássica produz, pol exemplo. o p-'t:alue, que é a probabilidade da diferença

amostial ser tão ou mais extrema que o \dor observado ila amostra, baseada no

planejamento do estudo e supondo a hipótese de diferença nula. A distinção entre

estas duas probabilidades pode parecer, principalmente para não estatísticos, ba.s

tente sutil e talvez por isso. na prática, muitos interpretam o p-value flequentista.

erroneamente como a probabilidade calculada. pela análise bayesiana.

Uma grande controvérsia entre bayesianos e clássicos diz respeito à adoção do

Princípio da Veiossimilhança.

Definição 1.1 Sda w ?/m paz'(2me/ro desc07t/legião, com o C Q. S©a X uma
oariáuel aleatória, com = de.unida em S onde S é o espaço amostrar dos valores

p«,« X. Sd.. {P(z 1 «,) : «., € Q} a /a«.ai« de dÍ'Z,áó«{ções d' p,'obabà/ãd«d' q«.
caracteriza o nl,odeio. Então:

/. P(. l w) se chama "distribuição amostral"

2. P(a; 1 .) se c/cama "função de verossimilhança gerada por #"

Na lnatoTta das vezes: (i jwrtçno (le uerosslm,tllt(lnçu (Lctm.(l de$ntda e denotüdQ

por L:Çw). Para amostra de tet.ares aleatórios, temos

Sejam =\, ...,=. reagi:ações das uariáueis aleatórias XI, ...,X. supostas serem

condicionalmente, dado w. independentes e identicameT-tte dãstrÍbKídas com. fuílção

de d stríó?&áção F(zi,...,=./«;). H Função de Verossinailhança gerada por
Z = (ZI) J29 '..9 Jn) é='

r. («) -l {('-,
l p(,-,

,x«l- se F possuí \Lmcl densidade f

se F possui wmn junção de probabilidade P-./.
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Informalmente. tcnlos

Princípio da Verossimilhança: A funçã.o de x:eiossimilhança Z,Z(.) contém

toda a informação fornecida pelo experimento que é relevante pala inferências
sobre o.

Então, de acordo com o Princípio da \;eiossiniilhança, se dois experimentos

planejados pala inferir sobre uma mesma cluantidade w produzirem veiossimi-

Ihanças L:«(«.,) e Ly(«,) iguais o« p-oporcionais (Z,a(«') = cLy(o), on'l' c é
uma constante que não depende de .a), deverão necessariamente obter a mesma

inferência para w

O exemplo que veremos a seguir foi originalmente apresentado por Berr)

(1987) e revisto por Inoue (1995).

Exemplo: Suponhamos que Xi, ..., X. são condicionalmente, dado o, inde-

pendentes e identicamente distribuídas com distribuição comum N(w, 1), onde
Xf está associada à diferença em eficácia entre dois tratamentos para o i-ésimo

paciente. Neste caso, a verossimilhança é dada por:

Z,z («, ) ll /(:«i/w)
{-1

1l«"'''"-"
( :Zh )".«pl-o.s(E "?)I'«pl

0.5(nco: 2con=) (1.1 )

Suponhamos que um teste de hipóteses seja realizado pala. testar /l/o : w - 0

contra .17. : co # 0. Consideremos os seguintes procedimentos estabelecidos para

uma amostra de tamanho máximo 200, seguindo a abordagem clássica de testes

de hipóteses.
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l Peaai 100 observações:

Se IVr100 Xiool > ki, pai'ai' a amostragem e rqeitar .ll/o

Se lx/100 -Vtool 5; Ai. continuai a amostragem pegando mais 100 obter
vaçoes.

Caso a amostragem seja continuada:

Se l«200 .X'2001 > k2, paiol a aillostragem e iqeitai /J'o

Se lx/200 X200l < h2, pagar a amostragem e nã.o leJeitai .ll/o

2. Pegar' 200 observações:

Se lx/200 .X'2001 > k, parar a anlostragena e rqeitar -ll/o

Se lx/200 .X'2001 $ k, parei a an]ostragen] e não iejeitai .17o

Obs: O primeiro procedimento é um planejamento sequencial em grupos de ta-

manho 100 cona 2 etapas. Os valores para Éi e k2 dependem do a total a ser
fixado e da maneira com que ele será 'gasto" entre as duas eta.pas planejadas. O

segundo é um p]anejamento não sequencial com amostra de tamanho 200 fixado
de antemão.

Suponhamos que o pesquisador tenha escolhido o planeamento descrito no

procedimento l com cr total para o teste fixado em 0.05. Suponhamos também
que tenha sido escolhida a abordagem proposta poi Pocock (1977) para a deter-

minação dos aÇs nominais. Neste caso, o af nominal para cada teste deve ser
0.0294, correspondendo a A] = k2 = 2.18

Digamos que as primeiras 100 observações tenham sido tomadas, resultando
uma média Fioo = 0.14. Assim: como v''100 Eito = v/'100 0.14 = 1.4 < 2.18,

a conclusão pala a primeira análise intermediária é que a amostragem deve ser

continuada, pois a hipótese nula. não pode ser rejeitada.
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Digamos agora cine as próximas 100 obseivacões sejam tomadas e cine.juntando

se ao resultado obtido cona as piinieiias 100 observações, se temia obtido uma

média =200 :: 0.15. ,\ssim, como v/200 =200 = 2.12 < 2.18, a conclusão pata a

análise final é não rejeitam Ho.

.Agol'a: suponhanaos que o pes(luisadoi tenha escolhido o nlesnio planejanlento

que o descrito anteriormente, mas que, poi alguns mota'\'o alheio ao ensaio, ele não

pôde verificar os resultados depois das 100 primeiras observações. Neste caso, a

análise a sei feita não deve ser com base no procedimento 1, mas sim com base
no procedinaento 2 (pois o fato de ele não tei verificado os resultados após as 100

primeiras observações descaiacteiizaiia uni ensaio sequencial). Diganaos que a

mesma. amostra tenha sido observada, ou seja, que E200 = 0.15. Neste caso, como

200 E200 :: 2.12 > 1.96, a conclusão pala o ensaio é rejeitar Hol

Note-se que, devido ao fato dos valores das 200 observações toma.das terem

sido os mesmos nas duas situações descritas, o valor da função de veiossimilhança

é idêntico. Também é fácil vei (equação 1.1) que, mesmo que os valores das 200

observações não tivessem sido os mesmos, mas permitissem que o valor para a

estatística suficiente para o teste ( a média :V:200) fosse idêntico nas duas situações,

os valores das funções de verossimilhança seriam proporcionais. Sendo assim,

para ser condizente com o Princípio da Verossimilhança, a inferência feita para u'
deveria ser a mesma.

h'las o que vimos com o exemplo foi que: apesar de verossimilhanças idênticas,

a inferência clássica feita para u foi totalmente influenciada pelo tipo de planea-

mento estabelecido, causando violação do Princípio da Veiossimilhança. O mais

intrigante é pensar que as conclusões a serem tiradas após um ensaio que tomou

um dado número de observações (no caso do exemplo, 200) podem ser contrárias

entre si, dependendo de favores que, geralmente, são totalmente alheios a w (como
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o caso de não tet sido verificado o resultado no decoitet do ensaio porque não

houve tempo, ou o pes(luisador ficou com preguiça, ou ...).

Pol outro lado, uma análise pala o feita seguindo uma abordagem bayesia-

na é totallllente condizente com o Princípio da Veiossimilhança., uma vez que é
baseada na corrente distribuição a posteriori para u, condicionada aos dados ob

servidos. A posteriori pode ser atualizada sempre que um novo dado for obtido,

não sofrendo nenhtmla alteração de\:ido ao número de atualizações feitas. Por

exemplo, atualizar a priori somente depois de observar Xi :: 3i, e X2 :: z2 é
equivalente a. primeiro atualizar a priori depois de observar Xt = =1, resultando

em uma posteriori, e depois atualizar esta posteriori com a informação À'2 = z2.

Um detalhamento sobre o Princípio da velossimilhança e suas implicações

pode sei visto no trabalho de Inoue ( 1995).

1.10 Questões
P

Eticas

Ao planejalen] um experimento, estatísticos e cientistas em geral direcionam sua

atenção pala que este experimento seja estatisticamente bem planejado e monito-

rado. Em ensaios clínicos, os experimentou envolvem seres humanos e, pol esse

motivo, um outro contexto que deve ser considerado com importância é o que diz

respeito a ética médica. Nesta seção: discutiremos algumas questões relacionadas

com a ética médica individual e coletiva. A maior parte das idéias que aqui serão

colocadas são baseadas no trabalho de Rol'al1 (1991).

A ética médica individual é sugerida pelo dever dos médicos de sempre fazerem

o melhor pela saúde de seu paciente. A Associação Médica Mundial de Geneva é

explícita em seu estabelecimento: "a saúde de meu paciente será a minha primei-
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i'a considei'ação". O jul'aniento cle Hipóciates diz que "Quaiscluer casas que eu

poderei visitar: eu irei pelo benefício da. saúde ..." Pala tratei cle assuntos relacio-

nados com estas considerações, diversos nomes são encontl'ados na. lit.elatuia. Por

exemplo: veatch (1981) refere-se ao "Princípio cle Hipócrates" . N'lai(quis (1983)

trata pol "Obrigação Terapêutica". Neste trabalho seguiremos Roya11 (1991) e

Fried (1974) ao chamarmos de " Princípio cla Atenção Pessoal". Este princípio
impõe que a piimeila preocupação de un] médico deve sel' a saúde de seu paciente

e, sendo assim, ele sempre deve fazei o que considera melhor para cada un] deles.

Pala este julgamento, o médico deve levei enl consideração toda a informação dis-

ponível sobre os possíveis tlatament.os. .A relação médico-paciente tem mudado

muito com o tempo. Até 1940, a situa.ção dominante era de paternalismo, onde
a decisão do tratamento era exclusiva do médico. Atualmente, tem descido cada

vez mais a imagem de autonomia, onde o médico propõe o que considera melhor

(seguindo o Princípio da Atenção Pessoal), mas é o paciente quem decide seu tra-

tamento. Outro dever de um médico é ter competência médica, no sentido que ele

deve possuir adequados conhecimentos e habilidades profissionais que assegurem

que ele seja su$cientemcnte capaz de discernir qual tratamento realmente deve

produzir melhores resultados para o seu paciente. Uma ação médica condizente
com a ética médica deve atentar tanto para o Princípio da Atenção Pessoal quanto

para a- Competência Médica.

Já a ética médica coletiva engloba os pacientes e a Humanidade como uni todo.

Segundo princípios de ética coletiva, o médico tem a obrigação de fazer o que Ihe

for possível em benefício da saúde da sociedade e das gerações futuras. Porém
nem sempre a ética individual vai de encontro com a ética coletiva. Suponhamos

que, ao longo de um ensaio sequencial pala comparar droga .4 com droga B, o

médico vá atribuindo ao próximo paciente aquela droga que ele considera estar se

mostrando, até então, mais eficaz. Possivelmente ele terá, ao final do ensaio, um
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grande desbaianceamento enfie o número cle pacientes tratados com cada droga.

Este grande clesbalanceamento diminui a habilidade do estatístico (principalment.e

se de formação frequentista) de ;'escolher" a mais eficiente. Neste caso, o médico

está de acoiclo com a ética individual. porém enl desacordo com a ética coletiva,

uma vez que o resultado do ensaio está comprometido pelo desbalanceamento.

E é aqui (lue suite um grande dilema en] relação a ensaios clínicos: o conflito
llatuial entre a ética individual e a ética coletiva..

Ensaios clínicos (lue utilizara alocaçã.o aleatória são considerados pol alguns

autores a abordagem mais "científica" para estudos controlados. A questão é

que a alocução aleatória obviamente viola o compromisso cona a. ética individuall

Os defensores da aleatorizaçã.o apiesentanl dois argumentos pala justificam o seu

uso em ensaios clínicos controlados demonstrativos: o primeiro, supostamente
de natureza prática, sustenta que a ])eira por estar violando a ética individual

é superada pelo ganho em benefício da ética coletiva. O segundo, de suposta
natureza epistemológica, argumenta que um médico somente realiza uni ensaio

clínico se ele não conhece qual dos tratamentos é melhor. Ele pode até acreditar

na superioridade de un] dos tratamentos, Rias esta crença, por não possuir base

científica (se possuísse, não haveria necessidade de ensaio), não é vista como
um julgamento medicamente competente, não havendo, consequentemente, uma

violação clo Princípio da Atenção Pessoal. i\las será que para un] julgamento ser

medicamente competente é necessário ter havido um ensaio? Em um ensaio clínico

controlado experimental, os mesmos defensores são diretos: este tipo de ensaio

só é iniciado se os clínicos en'ç'olvidos estão em estado de indistinção e isto torna

a alocução aleatória totalmente ética. Nuas, por outro lado, será que o estado

de indistinção existe na prática? Será que ele não varia com o paciente? Ou
sqa, será que é possível um clínico não ter nenhuma "preferência"? Será que esta

"preferência" não pode ser considerada um julgamento medicamente competente?
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E, mesmo admitindo-se um estado de indistinção no início clo ensaio, até quatlclo

este estáGIo permanece? Examinando-se os iesultaclos que x'ão surgindo com o

ensaio, até quando um inéclico consegue pern]anecer en] estado de ;e(luipoise"? Se

o médico não "olhar" os iesultaclos antes do anal do ensaio, o estado cle indistinçào

pode ser mantido. À'las é ético desconsiderai estas informações que chegam cona
o decorrer do ensaio?

h4étodos de aleatolização adaptativos tais como a regia "Play-the-\vinnel" são

métodos de alocaçào alternativos pala evitar vícios na atribuição de tratamentos

e que ajudam a amenizar este dilema ético. Uma desvantagem do uso da leira

"Play-the-\\;inner" é (lue ela só pode sei utilizada. enl ensaios sequenciais. Outra

alternativa é utilizar Aleatorização ''lnformed Consent": o clínico explica

ao seu paciente toda. a situação do caso bens como os possíveis tratamentos cona

suas respectivas vantagens e desvantagens. Se, depois disso, o paciente aceitar

participei de un] ensaio aleatoiizado envolvendo os tratamentos eni questão, ele
será consideiaclo "lnformed Consent" . Aleatorização "lnfoinaect Consent" se dá

quando utiliza-se alocução aleat(ária apenas entre pacientes "lnformed Consent"

A aleatorização "lnformed Consent" apresenta algumas dificuldades tais como:

a população de pacientes é mais restrita, uma vez que crianças, idosos e pacien-

tes inconscientes não podem sei considerados (aqui há controvérsia, pois alguns

clínicos consideram que pala estes tipos de pacientes seus responsáveis poderiam

responder por eles); a dificuldade, pol parte dos clínicos, de serem imparciais ao

prestar a informaçãol a dificuldade de fazer a proposta em casos onde a resposta

pode ser muito maléfica (como o óbito); a dificuldade de estabelecer quando um

paciente pode se] considerado "lnformed Consent", .... A aleatorização "lnformed

Consent" deveria sempre ser uti]izada (seguindo a ética individual) ao invés da

aleatorização seda "lnformed Consent" , mas, devido às dificuldades acima citadas,

isto nem sempre acontece.
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Não pretendemos, neste trabalho. entrai em maiores discussões a despeito

de (questões éticas propriamente. Rias deixai cÍRio blue as influências e conse-

quências éticas da aleatorização (introduzida pala e~'atar vícios na alocução de

tratamentos) são consideradas nas análises frequentistas, onde a aleatorização é

indispensável. Por outro lado, em análises bayesianas a aleatorização não é con-
siderada. "Aleatoiização em ensaios clínicos permanece como o mais confiável

método pala avaliam a. eficá.cia entre terapias" (B}'ai et al., (1976)), mas ist.o não
implica que estudos que utilizam controles históricos ou concorrentes não aleato-

rizados tenham pouco ou nenhum valor científico. "Nós podemos aprender sem

aleatorização" (Royal1, (1991)). Além clo mais, o que é valor "científico"?

A questão da especificação do tamanho de amostra também é polêmica. Pol

questões éticas, um ensaio clínico deve ser interrompido tão logo os dados evi-
denciem uma clara diferença ou equivalência dos tratamentos, pala assim evitar

que mais pacientes sejam expostos à terapia inferior (ética individual) e também
evitar um retardamento na aplicação dos resultados a pacientes futuros (ética

coletiva). Uma maneira de resolver este problema é a utilização de ensaios se-

quenciais. Um problema de ensaios sequenciais é que o uso formal destes tipos

de ensaios pode acabei originando mais problemas práticos, seno necessariamente

resolvem o problema ético.

Os ensaios sequenciais clássicos apresentam duas grandes desvantagens

B O aumento no númei.o de análises intermediárias pode aumentar o tamanho

médio amostral esperado. Sendo assim, ensaios sequenciais clássicos com
muitas análises intermediárias fixadas não são recomendados e, portanto, a

possibilidade cle interromper um ensaio tão logo os dados evidenciem uma

clara diferença entre os tratamentos fica comprometida.
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e \ abordagem clássica pala ensaios se(luenciais não é condizente com o

Princípio (la Vetossimilhança. unia vez (lue as allálises a serem feitas são

totalmente dependent.es do protocolo. Dependendo do tipo cle planqamen

to, ou mesmo do tipo cle alocução feita. as inferências podem sei distintas.

Se, por motivos alheios ao ensaio. ele fot inteiiompido antes da primeira
análise inteinlediáiia fixada. nenhuma conclusão pode sei obtida. Se a in-

tenupção foi ent.ie duas análises inteinlecliálias ptevianaent.e fixadas, como

poi exemplo, entre a primeira e a segunda, o resultado da análise deverá
levar em consideração somente as respostas dos pacientes blue entraram no

ensaio até a primeira análise intermediária e as outras devem sei desconsi-

deradasl Concluindo, a interrupção de um ensaio clássico entoa em choque

com a teoria que o determina. Ena outras palavras, medidas como nível

de significância, coeficiente de confiança etc... não podem sei calculadas

após a interrupção. A flclelidade a estas teorias e: consecluentemente, aos
protocolos impediria a análise após alguma interrupção nã.o-planejada.

Os ensaios sequenciais bayesianos são bem mais flexíveis, pois mesmo que
ocorra uma quebra ilo protocolo, eles permitem que inferências sejam feitas.

A abordagem bayesiana para ensaios sequenciais é totalmellte condizente com

o Princípio da verossimilhança, uma vez que a inferência a sei feita para os
parâmetros desconhecidos depende somente dos dados observados, não dependen-

do do número de análises intermediárias feitas, ou do tipo de alocução utilizado,

ou dos motivos da interrupção. Deste modo, nenhuma resposta de paciente ob

servido precisa ser desperdiçada.



Capítulo 2

Problemas de Decisão

Neste capítulo coiisideiaremos os conceitos básicos de 'leoiia da Decisão essenciais

pala o enteildinlento c desenvolviment.o de problemas de decisão se(lueilcial. Est.e

capítulo tens conho base o t.exmo cle De Gioot (1970), sendo que muito tambén] é

aproveitado cle Beijei (1980) e de RaifTa e Schlaifer (1961).

Um pool)leria(le decisão interessante envolve incei reza e. como o pioprlo iloille

diz, tomada de (lc('isco. Essa inc'ei'reza provém (le algo (lue. pala você. é desço
nhecido. Neste tiaballio. assim como na n)aioiia dos pioblenias práticos. consl-

deral'enlos (]ue essa iilceiteza é a iespelto do valor (l(, villa (luallti(la(le illlllleii('í\

representada poi' ub'. Ü- é coillutilciite cllainado (le ''Estado da .'Çattti'eza" c Ç2

clenotará o conjunto (le todos os possíveis esta(los da natureza l..\ rigor. Q é o
conjunto de t.idos os possíveis valores pala o est.a(lo da natureza. Da nlesnla

forma, quando não houver confusão. usalenlos d tanto pala iepiesentat o estado

da natureza (luant.o um dos seus possíveis valores). .X Teoria (la Decisão rotula

liza as diferentes possíveis decisões di, d2, ... (decisões também são chamadas. na

liteiatuia, cle açõesl a serem toliladas (denotalenlos por D o conjunto cle todas as
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decisões disponíveis) e. tiabalht\lido cona Q' dcs(onliecido. coilsi(leia (luc alguma

infornlaçao sol)ie ele po(le sei obti(la att'aves (lc experinlciitaçao. -Xa nlaioiia (las

situações. a expeiiillciltação realiza(la eiivolxe ol)s('t'rações (late são supostas serem

dist.ribuídas (lc a(OI(lo (.oni alguma (listribttiçào (lc l)robablli(lacre dependente cle

ü' (pol exemplo. a distribuição das ol)serrações pode pot:.qtiii pz\iâmetro a. Nes-

tes casos. çx,' l)odc scl ('lianla(lo de l)at'anleti'o e Ç2 de Esl)aço Paranlett'ico). .Às

infei'êilcias estatísticas clássicas coilsideianl apcllas a infoin)açào ainostial (obti-

da cona a exl)eiiilleiltaçào) para fazei inferência a despeito de ú'. Xa Teoria da

Decisão. a inforiilaçào aillostial é (oml)ina(la coill a intio(lução cxl)licit.a de uma

liledida nulllét ica. a F\lição Perda, (lue t'eptesenta a preferência pelas possíveis

coilse(lttêil(.ias (oii "pel(las") (le cadtt possível decisão pala cana estado da ilatu

i'eza. O ol)jetivo da Teoria da Decisão é est.al)elecel ('onlo "escolllei" (lllal decisão

deve ser tomada. Princípios ta.is como Princípio Minimax. Princípio da In-
variância e Princípio de Bayes sào os ciitéiios mais utiliza(los pala resolvem

esta cluestão. Neste tias)alho coiisideiaieilaos apenas o Princípio cle Ba},es. .4

utilização do princípio de Bayes exige (lue a informação anlostial. além cle sei

comi)incida com a ftmção perda. seja t.ambém combinada com o (luc chamamos

de informa.ção a priori. .À iilfoimação a priori in(.Olpora t.o(lo o (o111le(iilleilto

dlspolll\rel sol)I'e u,' (lttc llao s('ltl pi'ovc'iiteilte (la expet'ililc'iitaçao (.statisti('a e (le

ve sempre sci l)lol)al)ilística (Isto c. unia clisti il)unção (lc pool)al)ili(la(le so})ie {ll.

1. 'nla decisão l)ode st'l estai)falecida seil}(lue uilla expciinieiltaçãu ('star estica seja

realizada. Este til)o (lc l)iol)lema cllaiiiaren)os (le Problenaa de Decisão Puro.

Quando o pool)lema ei)\:olver expeiiillentação estatística l)lopriaiilclltc. (-halllare

mos de Problema de Decisão Estatística (not.e-se (lttc to(lo o prol)lema de

decisã.o estatística possui lmi pioblerlla de decisão pulo associa(lol
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2.1 Problema de Decisão Puro

E caracterizado pelo fato de (ltie tinIR (le('isco (/ deve sei escolhi(la clenti'e o comi

junto D = {(/i. (/2. ...} (lc todas as decisões disl)oilíveis com base na distribuição

a priori para «; e iia função de perda estabelecida ((lue repr--senta as piefeiêilcias

pelas conde(luências (le («,'. (/í)).

Definição 2.1 t,rl? Problema de Decisão Puro í' dcjlzfdo /)c/o.s c/tl/níl /os
(D. çl: L). onde:

(i) D é o ;'espaço dt decisões" . D :# (Õ

(1-1) Q é O eSPaÇO (t( tOdOS OS POSSÍVEIS I)Q'I'q d "eStadO dU I.anUI'C=U". Q :# 9.

ltlt) L e Q "j\ulçuo l)cl'du ussoctadu. L t dejii-u(la l\o c(u'lcstal\o ç). xD
(i.o) A dista'i.btlição a pt'toro para o píll'âtTletr'o «} sel'(Í represEttlada pot' (ll..~l (c scr(í

ümu densidade ou jul].ção dt pi'obabilidude)

Pala qualquer post.o(u, (/) C ç) x D. o número Z,(.o. (/) iepiescnta a perda associada

cluando o l.,dor clo estado (la natal'eza e u e a clecisao es('olhada e (/. Supõe-se (lue

pala. cada d C D. a peida Z,(.,(/) é llilia função mcnsurá\el no espaço Q. .assume

se também (lue /, : (2 x D ó llnla função ilà.o-negativa. isto é. /. : /9 x Q --> lO. )c)
jvei iesultaclo 2.2).

Definição 2.2 .,1 Pet'da Espei'ada (ou Risco) c/r? r//iz /)/oó/(/na (D. ç2. tl (/r

q\tntqller decisão d C D conlln a pi'iori. (t ) pala .c. (lcnotuda poi í)kC,. (t). e de$11idíl

P(e,d) rlz, (.,. d)l
l /n Z,(«.,.d) e(«;) d«' se «' /eln deres;(/{z(/e él

l E L(uí.d) ((ub. ) sc «; /e/7z /tlr?ç(io de /)/'oóaó;/f(/adc (
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E suposto (lue a integral e o sonlatóiio aGiR)a são finitos l)ara to(lo (/ C l)

Obs: I'ara silill)liíi(ttr. sctilprc' utilizaie'ilios a nlcsilla ilotaçào pata !eplesent.al

tIniR clellsida(le Oll uiilt\ ftiiiçào (lc l)tol)al)ilidadc. Da lllesiila iilaiieiia. scnlpic

utilizaremos o síilibolo .r pala repiesetltai' a integral da fuiiçào dcllsida(le Oli a

so=ít da função (le pi'oral)ilidade

O Princípio de Bayes: ti])la (lecisão (/ ó ptefeiível a (/' seitlpie (lue /l({.(/) <

p({, (/'). Portanto. (lc acordo comi o Princípio de Rayes. a "iiiellloi" decisão contra

a. priori {(.) pala .o seria a(lttela (late minilnizasse p(él.(/) eili relação a to(las a-
decisões d C D.

Obs: O Piin(.í])io (lc leal.'es possui justificação axiomát.i(a. \.ei. poi excntplo

Linclley(197]) ou De Gioot.(1970).

Definição 2.3 0 Risco de Bayes (ou Risco de Decisão Otinia) coza/l-a í.
pl'toro et.) })ítia .o. denota(lo po} f)' ÇE,), e (te.fluido pol'

p'(C) - .lllj,/:'(e, al l2.i)

Definição 2.4 (,'n?rl Decisão de Bayes (ou Decisão Otiiiia) raiz/ra a /)i;ol/

(t.\, denotado poi' d' . é (lLlut(llt(i' decisão cu.lo }.isco pt(.a' ) í l11ttnt u p' k..b (Eln
ottt.ras palaul'as. é tirita decisão (!u( -ntilti-rlli=a" o i'escol.

Obs: E impoitailte obsetval (lue. eni algumas situações onde o espaço (le decisões

1) não é finito. o R.isco de Bayes p'(e) dentre todos os (/ C /) l)o(le irão coitespolt

der, exatamente. a nenhum (/ C /,). Nestas situa.ções neilliulila (lecisào no espaço

Z,) será unia decisão cle Bt\yes (.A saída. na prática. para coiltiiluai utilizando o

Princípio de Bares é escojhei unia decisão (/ C D pata a (dual seu lis(o p((.(/l
seja suficient.enlcnte próxiiito clo Risco de Bares). Nas situações OI)de os riscos de
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tinas ou mais decisões foreiit igtlais ao Risco (le Bale,es. estas(lilás Oll mais decisões

serão todas decisões dc Bares.

Definição 2.5 ( /r/a (/(clsíio (/ € 1) f' c/zrz/ila(/a admissível qi/azlí/o /z(io cz';.$/r

nenttlt na o-tttt'a decisão d' C D tal (lu(

L(ü'. (/') $ Z,lü'.(/1 /)al'a fo(/o ..., C Ç2

com Q desigualdade ncitila (sti'ituiitci\t( sutisjeita pnl'ü pe.lo menos ulgtttn calor

C ç}. Clamo cotllt'(íi;o. ([i=(lilás (!uc (] c uxad\l-t\ss\ve\ (t (lu(. (]' "dornitta" d)

Obs: Note-sc (lttc, seguindo o l)iiiicípio de Bares. colisi(let'at (lccisõcs inad

nlissíveis é perda de t.empa. Portanto. da(lui para diant.e só consi(leiatemos as

decisões admissíveis eill cada l)rol)leRIa (le decisão.

Definição 2.6 (,:lula l)eclls(lo (/.v í c/}anza(/a Mista ou Aleatorizada qlfaz7do

lisa.fetos atgtlttt l lccailisrtlo !atei'tco pai'(t sorte(ll' llnla dectsao do coTljtlnto D. .As

pt'obabilidades" (!este tnccíin-is ito loléT'ico detetit scl' itldependentcs {la pi'iot'i (l (e

da d{.stribtl.içãn ({os d dos). Ncsl( caso. a l)el'da «ssocia(lu à dc(irão alcaloii ada

dÀ{ pat'a u-nl dado poDIa ...: C Q dct c salisfa=el'

>.: /,.f z,(«', (/)

onde pa é Q -piobnblli(tadc" df: so}.leal-sc u (lccisão d

LI...o:dxl'l

Resta'atado 2.1 Seja ÀI o conjtlnto dc todas as l)ossíteis decisões al(atei'iradas

dN.i de zm ando ptobleinct. Cl\n uen os (le decisões l)Rias (ou lígidcts) todas as

decisões (t C D. Note-se que \lll\a decisão pul'a d po(tt sfi' pista colho uma decisão

ulecttori=nd o \({e d e selccionada con\ pl'obnbilidude l (e d:..i :# d é sttecionnda
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co)il p).Qual)ilidnd( ilJuul :el'o). Dcslc }nodo. D c \l. Pcln dejiltição (2.6) snbt-

Kt quc o t'isco ptE,.d\i] l)ni'n uiva decisão nl(.íttoti:u(tu pode s(i' cutcutado colho

umcl iílédin pondti'ndu (tos discos pkt,.(1l das d((isõfs Frias d. Isto é

E { L(ü'. (/vl }

E' {}.: /,al(«,.'/)}

: /, { L(«'.d) }

}. /,./ pl(, d)

f9({. (/.v )

rol'ta to. se(it c ( ttc

IAq. .àz, /,.. p((,.o

üo /* l;Eq, P({.d)

.ãz /'' 'lllo p(('a)

.llt p((, d) }: p'd€D

.lêlll p(Gd)
P'(e)

Ou seja, l)ai'n t.odu dccisào ulcütoi'i=udu triste l)tlo mctlos ltii\u (t(cisão ll\uu comi\

i''t.sco tll.ettot' ott t(itt(tt

..l;l:q, p( G '/.-, )

Obs: Portallto, seguindo o Princípio (le BaJ'es. considerar (lecisõcs aleatoiizadas

é iiielevante. Sendo assiiit. da(lui pala. diante só consideraienlos as decisões putas

dos problemas. Observe-se. tainl)eni, que o resultado 2.1 corresponde ao bom

senso das pessoas (que indica (lescollsideiai decisões toma(las através (le sorteios).

Resultado 2.2 C.'o/ls;(fei'e uma rlol'a /tlrlçâo /)el'(/a Lo (/a(/a /)or

Lo(«;.d) d) .jcnljZ(a.'/)
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t,'nln decisão d' í \11nu Decisão dt Bu11ts contou E. (Olit fliiçào })c}.dn L $e. (

somem-tte sc. (t- tni\bém f- uniu D(cisão (t( Bnyts coi\li'u E. co+n fuitçào de ptt'dn

Lo

De fato. l)aia (l\ial(luet valor ü' C Q e (/ C /,). a fultçào de llet(la Z,o possui a
seguinte pior)iiedttde:

z,.(«,, (/) ? o l2.2)

Poi'tanto. iiestp tt'abala)o it'pulos stipoi'. sem per(la (le gerei'ali(la(lc. (late L(co, (/)

satisfaz a relação (2.2).

.A deteinliilação da fuilçào l)el(la. ila pi'anca. é muitas vezes difícil. ..\ preo-
cupação (ltie devemos tel é (lue ela deve ser construí(la Oli escolhida pata iefletir

a ''veidacleira." peida clo piobleiiltt associado. O caitliiillo pala isto é fazei' unia

análise de utilidade iio l)iol)len)a (vei Beiral (1980)). Xluitas vezes. ent.ietanto,

problemas de decisão sào desenvolvidos para certas fuitções (le perda conven-

cionais, tais como a peida (luadrática, a perda linear e a l)ei(la "0-1", perdas
assimétricas. dentre outras. \'ale iessaltai (lue esses (leseilvol\*inleiltos possuem

grande inteiessc teórico.

l)ef\n\ção 2.7 Seja t.In ptoblettu de decisão ond( o (s})aço (l( (lc(.isõ(s é D --

{c/i,(/2}, o es/)aço "/)r//ar7?c'//.ic " c ç2 := {üi.w2}. .'l ./ullçrio /)í/r/a r)-/ Faia es/í

pl'oblema é iluda poi:

L(.d . (/

Isto é, intel'l)ietn-se (lue Q decisão d\ é -cora'eta" cubo «) = ..;\ t Q decisão (ta é

'correra c'riso u.' = L&'2.
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I'nta e:rt(nsito d(t ])(}'(t(! "0-1" ( dn(t(t p(in pct'du -(}-k" (lut

''.-..'.--l: .::::::l /. -. ..;

dc$1tidtl l)nt

12 . :3 )

0Ós.' .,lqu;. A' > 0

Note-se (ltie o teste dc llipótesc's simples clássico //o : ü' :: ü'i fieis\ls //i

w = ü'2 conesponcle ao problema (le decisão (lue utiliza a função perda descrita

na equação (2.:3).

2.2 Problema de Decisão Estatística com rama.

nho de Amostra Fixo

Um problema de decisão estatíst.ica é caracterizado pela oportunidade de se ol)-
servas o valor cle unia. variável aleatória .V ou vetou aleatório X relacionado com

o estado da natureza u' antes cla escolha de un)a decisão (/ C Z,). Tiabalharemos,

inicia[mente, com -\' iepresentan(]o unia. variáve] a]eatóiia real. ..\ adaptação pala
un] vetor aleatói io de tanlallho 1? é di],eta.

As possíveis decisões a serena tomadas são as mesmas (/i ,(/2. ... do problema

puro associado. das apoia a escolha da melhor decisão tanibén} del)onde do valor a

ser obseivaclo de .\' e, poi esse motivo. as decisões seixo notadas por á(1'). (í(:z:) é

a decisão d C Z) escolhida caso o resultado .r C S' seja obseix:ado. .X especificação

cle (i(#) pala cada .z C -X' é a negra cle decisão (í. A função cle perda associada

apoia depende, além de a = (o, -\') e da regra de decisão õ. do custo de conduzir

e analisam o experimento. Sem perda cle generalidade, vamos supor (lue o custo

de analisei o experimento está incluído iio custo de conduzia o experimento e
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chamaremos este cust.o cle Custo Amostrar. O custo amostrar pode depender

de muitos favores. Iremos considerar o caso em que ele depende apenas do número

de observações da amostra. não sendo afetado ])elo valor de ..c ou pela magnitude

do valor obsei\ado de .X, ileni pela maneira como t\ amostragem é realizada. Àlais

ainda, o custo anlostral sela suposto constant': igual a c para cada unidade da

amostra. Cottsideraiemos ainda (lue a perda total é a. soma da peida que depende

cle é? e á (que chanlaienlos de perda de decisão e é a mesma função de perda do

problema pulo associados e do custo anlostral. Temos então a seguinte definição:

Definição 2.8 S'oZP as cola(/íçõcs acílna, a /üi2ç(io (/e /)erdrz /o/a/ quc (/ergo/azezzl.os

por L{ passa a se.i':

Z,.(Ó,0, c) L(Õ; -V, «,; c)

L(á; .X', u) + c

z,lá(-x' ), «,l + c (2.4)

Obs: No coso do tutor a.lea.t.ópio X co-m n uariáueis aleatórias u ful\çào de perda

l.otan e dada l)or:

Z,.(Ó, a, c, n) = Z,lá(X),«,l + c,,

Definição 2.9 bílz Problema de Decisão Estatística é (/ejll;(/o /)É/os f/e/nell-

los (Z\, Ç2,S, Z,). .«d..'

(i) b é o espaço de todas as "Regras de Decisão" õ de S en} D. tisna logra de

decisão 8(..'l especi$ca para cada valor = C S uma decisão 81.:r) eln D. S é o

essa.ço amostrar dos valores pürü a observação X

({i) ç) = ç\ x S é o espaço de todos os Maiores para («):X)
liii) Lt é Q fznçào de perda total associada. Lt é Q soma da Junção de perda L e

do custo amostrar. L é deliTiida no cartesiano O x à..
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(iu) A dista'ibtti.ção a priori conjtt tta para 0 - (w.X) será representada pot

h(.,.'l (será tili=ada pata densidade otl juTtçào de pí'obabilidade), onde hl.«),r)=

.f(« l «,l (lu) r ««, ./'(. 1 ..,) ,''/,,'. ,,/««d' " "''"'y;«a/ co,:dí';.,:«/ d. -V 1 ., . e(.)
Q priori pa ra o pa rantetro w).

2.3 Análise Pós-Experimental de um Problema
de Decisão Estatística

Neste tipo de análise, piinteiro observa-se a amostra .X' e depois, com base no

específico resultado a, é feita a escolha (/ C Z.) que minimiza o risco de decisão.

Observe-se que aqui precisamos apenas determinar a decisã.o de Bares contra

a "priori" <1, (vei llotação al)eixo), ressaltando-se quc a regra de decisão á não

precisa ser determinada poi inteiro.

Notação: Suponllamos que unia amostra tenha sido tomada e = C S' tenha sido

observado. Denotaiemos poi {]=(.) a distribuição a posteriori para u da(]o .X' = :z:

(sendo /z(., .) a priori para (w, .\')). Então,

e,(.) ((. l -x
Ó(.,«)

Án b(«.,,=) d«,

Definição 2.10 J Perda Esperada ou Risco (fe qtia/qtzfr (/ecisão (5(.r) C l)
«nf" « p«t.,i-í (,, d.«ol«do po, pl<1,-,a(#)l, é .{mp/",«.«/. o ,í,co d. ó(r)

contra Q posteriori E,: cortsideiado como pri.ori TIO problema pILãO (D.ç)..L), o\l
sqa,

pl<1,,ó(z)l E {z,l«,, õ(*)l}

/n Zl",õ(«)1 (,(«,) d'
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Definição 2.11 0 Risco de Bayes col?Zz'a a posZeríorÍ (r pai-a u, dcrzo/ado /)07

p' Ç(:) é de$r\i.do por:

p'(C,) - ;.l!, play,.õ(")l (2.6)

Obs: Est.e fisco também é ch.fintado de Risco de Bares a Pastel'i.oti

Definição 2.12 Un7.a Decisão de Bayes coi2fra a posZeriorí e,, (/elzoiada por
õ'(a), é q««/q«.,' d«i.âo c«.j. ,l«o ple,.,ó'(r)l é {g««/ « p'((.l.

Definição 2.13 0 Risco Total de Decisão de Bayes sez'á delzoZado por
X*({1,), o«d.

R'((, ) ;.l!, { E{Élu, Õ(")l} + ' }
P'(<1, ) + c

Obs: Este ri.sco também é chnntado de Risco Tola! de Bnayes Q Posterior'i e segu(

.te (2.4) { (2. 6)

Convém salientam que a aná.lise pós-expeiinlental é mais simples e é utilizada

quando a amostragem é feita com certeza. No entanto, em problemas onde a
decisão de se tomar uma amostra depende de um possível decréscimo no Risco

Total de Bayes (perceba que o Risco Total de Bayes no problema puro é sim-
plesmente p'({)) a análise pré-experimental é a mais ade(suada. O restante do

desenvolvimento da t.eoria será feito em termos de análise pré-experimental, que

descreveremos na seção posterior.
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2.4 Análise Pré-Experimental de um Problema
de Decisão Estatística

Nest.e tipo de análise. pi'inieil'o determina-se a i'egi'a de decisão cle Bayes t5'. Este

tipo. de análise é mais utilizado na fase de planejanlenLO do experimento, quando

primeiro (queremos avaliam o ''ganho" (lue teienlos com a observação da amostra

X para ente.o decidir se iremos ou não obser\á-la. Entre os bayesianos, a Análise

Plé-Experimenta.l é mais conhecida pot /\ nálise Pré-Posterior.

Definição 2.14 .'t Perda Esperada ou Risco crn z/?/l /)loó/erlirz (A,Q,S, Z,)

de qtLalquet' legla de decisão õ C b. canil'a u priori hÇ...) l)aln 0, denotado pov
pth,8), é de$tlido por:

P(A,á) E {z,l«,, õ(-,v)l}

/n .Á Z'l",Ó(:'))l /(-' l w) (1«;) d.« dw

(2.8)

Obs: Note-se (lue a esperança ila equação (2.8) é em relação à priori/z(., .) para
(«.,, x) .

Definição 2.15 0 Risco de Bayes c07zfia a priori /z(.. .) /)a/a 0
p' Çh), é dado por:

detlot(t(in })OI

p*(/z) = jnf p(A. ól

C)bs: Este risco l.ambénl é chnmüdo de Risco de Bay(.s Q Plioti

(2.9)

Definição 2.16 ü/na Regra de Decisão de Bayes co??/la a /)riorí /z.(., .), de

notada por õ' é (l\lalq\Lei regia de decisão cujo risco pk!\. 8' ) é igual Q p' Çh).
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Definição 2.17 0 Risco Total de Bayes a Priori. dcrio/ado por R'(/z), é
dado por:

R'l/, ) = c + P'(/:l l2.io)

Notação; Seja {(.) uma priori para «, C ç2. Seja .\' uma variável aleatória com

distribuição condicional/(. l w). Denotaremos por/(. 1 {) a distribuição marginal

jnã.o condicional) ou preditiva para .\', Então,

/(. 1 o /(«
'Q

«,) e(«,) d«.,

e, a distribuição a piioii conjunta pala (.i, .\') pode ser fatoiada poi

ó(«,, -') = (,(«,) /(= 1 e) l2.ii)

A minimização do risco p(Ã, â) diretanlente em relação a 8 é chamada a Forma

Normal para encontrar uma regia de clecisã.o de Bayes. Esta maneira muitas
vezes se torna un] pool)lema conlputacionalnaente difícil.

Um método alternativo é da(lo (luanclo notamos que na e(luação al)eixo

P( /z , Ó ) E { zl.,, ó(-x')j }

ZI.o, ã(#)l /z(«;, z) d.r duQ JS

C l .Á Z,l«,,á(*)1 /(« 1 «0 «u) d«, } d.

(2.12)

(2.13)

a minimização cle p(/z,õ) em relação a .5 em A é equivalente à minimização da
integral interna da equação (2.13) para cada : C S'.

A mudança na ordem de integração na. equação l2.12) é válida pelo teorema

de Fubini, uma vez que Z(«;, d) ? 0.
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Desenvolvendo a e(luação (2.13), t.emos:

p(/'.Ó) - .Á { .Á ZI«,.ó(")l b(«;,") d«' } d-'

1; { .Á ZI«,,â(*)l .rc« 1 «.0 q«o d«,} d.:-

l«r eq«.ção 2.11 )

1; { .Á -tl«,,ó(«)l (, o d«, } /o' 1 0 d

pl(., â(#)j ./'(a' 1 0 d/

Ou seja, para cada 7 C S', minimiza-se (em Z)) ple.., á(z)l

S l2.i4)

Demostiamos então o seguinte teorema

Teorema 2.1 Urna t'eira de decisão de Bares 8' pode ser encoTltlada escollterldo,

para cada :r C S, uma decisão que minintize o risco a posteriori. ou seja, que

9f. .Á Z'(8(-),w) e,(") d-'

Este método é chamado de Forma Extensiva pala encont.iai uma regra de de-

cisão de Bayes. Enl outras palavras, resolve-se o ])ioblema como se fosse un]
problema de decisão puro, sendo iio entanto usada a distribuição a posteriori e,

ao invés da priori € pala co.

Em resumo provámos que a Forma Normal e a Forma Extensiva para resolver

um problema de decisão são equivalentes, ou sqa, requerem exatamente as mes-

mas informações de entrada e, apesar de terem passos intermediários distintos
conduzem à mesma solução ótima.
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O teorema acima é bastante intuitivo: unia vez que .V = = tenha sido observa-

do, nada mais iiatuial que atualizar a informação a priori cona a infoiniação obtida

com a amostra através da fórmula de Bares. caindo assim iia nlesnla situação de

um problema pulo. diferindo-se apenas na substituição cla distribuição a priori

pala 0 pela distribuição a post.eriori pala .o dado .V = z-. E. então, o resultado

garante que (5'(r) é uma decisão de Bayes contra a distribuição }\ posteriori sr,

para 'i (onde ó'(.) é a regia de clecisã.o de Bares contra a priori/z(, ., )l.

Através do teotenaa (2.1) podemos ver, claramente, (lue o princípio de
Bayes satisfaz o Princípio da \''erossimilhança. uma vez (late ao nainimizar

Jn t(«;,â(z)le,(«;)(/ü' para cada a: C S, a única função dos dados utilizada é a

função de velossimilhança gerada pelo ponto :z observado. Poi outro lado. esta

conc[usão é natural, pois o Princípio c]a Verossimi]hança nã.o pioít)c a integração

no espaço anlostial antes da t.mostrarem (como na situação de plaliejamento do

experimento . Nesta alteia X é tão aleatório quanto co).

Resultado 2.3 Sente da equação re.-Z#J que o R sco Fofa/ contra â(.,.) para
qlalquel' regi'a de deck.são 8 ç: h é dado por:

R'(A) ple,,á(a,)l ./'(# l a d;z:

E { PICA', á(-\')j }
S

le.l.s)

2.5 Tamanho Otimo da Amostra
P

A abordagem para um problema de decisão estatística que vimos anteriormente

estabelece uma amostra de tamanho fixo. Note que o tamanho da amostra a

ser tomada deve ser lixado antes do início do ensaio. .A maneira utilizada para

determinam o tamanho ótimo da amostra n- é dada pela minimização em relação
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a lz do Risco Total de Bayes a Priori. .A idéia é, ente.o, ton)ar as n' observações

desde que o Ris(-o Total de Bal'es a Priori para uma amostra (le tamanho 7z' seja

menor que o Risco Total (lc Bares com nenhuma ot)seivação ((lue corresponde ao

Risco de Bares clo l)toblema puro associado).

A seguia, descreveremos outra abordagem: que ein n-ditos aspectos é mais
vantajosa que a det.erminação a priori do tamanho anlostral.

2.6 Problemas de Decisão Estatística com Amos

tragem Sequencial

Consideremos agora. problemas que envolvem arllostiageni sequencial, ou sqa,

situações onde as observações -X'i..X'2,... são tomadas uma (le cada vez. Após cada

observação .X',., atllalizamos a informação sobre u obtida com a observação de

?l,Z2,...,an, e então decidimos se queremos continuar o processo de amostragem

(tomando, ente.o uma nova. observação X«+i ) ou se queremos terminar o processo

de amostragem escolhendo uma decisão "terminal" d C Z) com base na informação
obtida com .X'i = .zi, ...,.V. = :z:..

Notação: Uma anlostrase(luencial X é un] processoestocástico X =(XI, .V2. ...)

X« = (À'i, ..., -\'« ) repiesentaiá uma amostra sequencial de tamanho lz.

Neste trabalho iremos supor que .X'i , X2, ... l u são condicionalmente (dado w)

independentes e ideiitican)ente dist.ribuídas com distribuição comum /x. (. l o).

Um problema de decisão sequencial possui duas componentes: Plano Amos

trai ou Regra de Parada e Regra de Decisão Sequencial.

1) Plano Anaostral ou Regra de Parada: Inicialmente decide-se se uma
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decisão d C D deve ser escolhida sem que nenhuma observação seja tomada ou

se a amostragens deve ser iniciada. Caso a amostragem seja iniciada. especifica-

se para cada possível conjunto de valores -Vi = .ci,...,.\'. = .z:. (/1 ? 1) se a

amostragem deve parar (e unia decisão teinlinal d C Z) ser escolllida com base

nesses dados) ou se unia nova observação -X'.+i deve ser tomada. Formalmente,
temos:

Definição 2.18 Urna Regra de Parada assoc7lada a ?zma anzosira seqüer2cÍa/

X é umn seq\iência de junÇÕes T = (Tç,,T\,...) SQtisla=.n.do:

á; Tn € {0, .r}, 7Z=0,/,2,...

á ) Tn = Tn(XI, ...,X,.), para lz=/,-a,...

iíiJ Se Tn = 1 elzZão Tn+l = 1, pa/.a /odo ?7

Obs: "l" simboliza "pare a amostragem" e "0" simboliza "continue a amostra

gene

2) Regra de Decisão: Especifica a decisão terminal d C D que deve ser escolhida

caso a. negra de patada. determine (]ue nenhuma observação deva sei tomada.

Poi outro lado, se a anlostiagem deve sei iniciada, especifica a decisão terminal

8«(zl, ..., z«) C D quc deve sei escolllida para cada conjunto de valores observados

antes que a amostiagenl seja terminada. Formalmente temos:

Definição 2.19 t/ma Regra de Decisão Sequencial é u/rza scql/énc;a de./:u17ções

á=(óo,ái,...), o??de .5o C D e ó« = .5«(-X'i,...,X.) C D para lodo l?=.r,e,...

Em o\tt.ras palavras, se S é o espaço nmostral de X\ (e de
e S x S x ... x S = S" , temos:

õo ç: D e õ. -. S" -.» D.

n

. de Xa, ... )
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Obs: S" = S x S x .Z..E = Espaço .Amost.ral de X. .x'«)
n

Ar,

B.

s- S x S x = Espaço .'\lllostial dc X ( .\': . -x, . . . .)

Definição 2.20 0 /anzol?/l.o da ar7zosll'a assou;ado a uma 7'egz'a de pai'ada 1- e' a

uariáte! aleatória

H#Ín : L.

Definição 2.21 .Sela X = (-X'i.-X'2: ...) z/mí/ aDIo.s/ra seqzre72cía/, r .i/ma regra df

parada ctssoclüda Q X , NT o ta,n\.alta\o (ta atrlostra associado Q T. As Regtoes de

Parada associadas à regi'a T são os stlbconjlLnt.os (BI. B2, ...) 07-tde

B. 1}) c s", « 1,2

Em outl'as palavras,

{(« l 9 «.) C S" : Tn(«:, ,*.) 1}

(Note-se que, caso ro = 1, a respectiva legião de parada é Bo s')

Resultado 2.4 Z)a de$1z çõo dc rega'a de parada /erros para il=0,.r

(z],...,z.) € .B«::>(#l, ..., ;z:«,g) C B.+l

qualquer que seja IJ C S.

As vezes, é conveniente considerar B« = r,;'({1}) C S'' isto é, B. - {(z], ...) C

S" : Tn(XI, ...) = 1}. Neste caso o i'esultado acima implica:

B« C B«+l, lz = 1,2, l2.iõ)
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Definição 2.22 0 eue?z/o {/\;, = n.} rep7'esenZa /orlas as seqt/érzcías qtle corar/

zem G um talnunlto de amosti'a N. = tl t: é de$rtido por:

{A' ,,} - {(«: ) C S' : ]\r,(zl ) - «}

pata tt=1,2

Fato: Suponhamos que zu = 0. Então, pela definiçã.o 2.22 temos

{A', = 1} {(,:,«,,...) c S': /v,.(#-,«,,...)

{(#].#,,...)c S':,'--(=:)= lJ= :

{(z,,a:, ...) C S' : Ar,(#:,.':,...) = n}

{(#-,#,,...) € S': ,-(-':) = 0A ...A ,',. :(z:,...
Tn (3- , . . . , Z. )

Bln B2n...n B...n B.

la- u B,u...u B«-i)n B,

B..In B.

A última igualdade vale pela equa.ção (2.16).

{M - «}

-« ,. . - )

Obs: Note que é necessário escievel o evento {Ar = lz} como Z?n-i n B« e não

somente B., pois '7

("-, ..., ««) c B«/7i)(-:, ..., *«--) e' B«--

7

Notarão

8 Seja ((.) unia priori pala w C Q e X. uma amostra com distribuição con-

dicional conjunta /n(zl,...,#« l w). Denotaremos por ./'«(.rl....,#. 1 0 a
preditiva para X.. Então,

Â(*-, ...,*« 1 o ./'(#-, ..., .«« 1 «,) €1.,) d«,
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l.se .foreTU coitdicioTlalmerlte i.i.d.)

/n '/'(]:i l co) ./'( z'2 l 'J) ..- ./'(=- 1 ü') ((ü') da'

/n 1 11 J'(-. 1 ") 1 e(«') d"

e Suponhamos que uma amostra X. tenha sido toma(]a. e que a,.
(#]. ....:z,.) C S" tenha. sido observado. Denotaremos por <1-(.) a distribuição

a posterit'ii para w dado cine .X'i = :i . .... .V. = .t,. (com g,:(.. .) a priori para

lu, X «)) .

8 Se /n(31,...,#. 1 {) é a preditiva para X« (com e(.) a priori para w) e

<l«(.) a posteriori para co dado .X'i = zi, ..., X. = #., então, a distribuição a

priori conjunta para (co, X«), que será denotacla. por g«(..d, .zi, ..., #.), pode

ser fatoríLda por:

g« (o, # l ««) e«(«) Â(«-, ..., -:,: 1 o

8 Para ,4 C S'

p'{(#-, ..., -:.) C ,4} A(*-, :z'. l e) d.rl ...d:z',.

Portanto, (supondo to = 0)
n

#'{/'', $ «} A',

n

E 2''lB;='n aj}

$ /~,;,, /.(«-.

$ {lv, =j }

.«j 1 0 d-'- -.. d«j l

.f(*'1"){(")a«' l dzjl
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A função de perda t.otal que consideraremos para o problema cle decisão com

anlostragena secluencia] seguirá as mesmas condições da definição 2.7 para o pro-

blema de decisão sc(luencial com tanlaiiho cle aillostia fixo. .A(lui unia adaptação

é necessária cle\:ido ao fato da regra de decisão depender cla amostra e, agora,

o tamanho da an)ostra também ser uma. variável aleatória associada a regra de
parada. 7-. Tentos então:

Definição 2.23 .4 /azzçáo de perda fala/ Z,i do pr'ob/ezzza de (/ecos(ío seque72cáa/ e'

dada por; ..A ''l

Z,.IÕ,r,0,c,n) = Éláw,(«/,Xi,...,XJV,l + c A', l2.i7)

Definição 2.24 1ym procedÍme72/0 de decisão seguencía/ ' é próprio qz/aizdo

P'(]V, < 'n) = Jin.. #:'(A' 5; ") = l

Obs: Neste trabalho considerarenaos apenas procedimentos de decisão sequenciais

proprlos.

Definição 2.25 U/iz Problema de Decisão Sequencial é triz /;roó/cma de#-

~i . P /« ./.«:.«/o.(r.Q,S', Z,), o«d.;

t) F é o espaço de t.odes os "PI'ocedimentos de Decisão Seq\tendais" -}.

i-i) O = Q x S'''' é o espaço de todos os Falares pata l.w, X'l.

lii) Lt é Q função de perda total associada. Lt é Q soma da função de perda L e
do casto ümostrat. L é de$ilida no cartesiano T x Q.

iuJ .4 dásfró?lição a prorf cona?/nla para (w,X) será lep7'ese7?/ada por

gl..,.) .(será lttilizada para densidad.e ou .fu)tção de probabilidade), g(.o.X)=
((«,) n ./'(Xf l w).

l
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Definição 2.26 ü'il? pz'occdfnzcnZo de (7ecÍs(io scqzíci2cía/ l C I' c' o par (.5, r) onde

r represen/a Plano Aniostral ou Regra de Parada e (5 rep7c.scnfa a Regra
de Decisão Sequencial.

2.7 O Risco de um Procedimento Sequencial

Definição 2.27 Su/)orz/ia-sc to = 0 raiz sela, q7ze pc/o menos urll.a oóserua.ção

deve ser fanada). .,l Perda Esperada Total ou Risco Total em ?lllz pl'oZP/er7za

i.T, ç\, S" , 1, ) de qtlíii(lua' procedimento df. decisão sequeTicia.i "r C F contra a prl-orz

gt...), deTtot.ado pot Rtg.'i), é de$1-tido por:

R(g,7) E{ LI«,; 8A,(X:, .X«.,)l + c /'',- } l2.i81

Desenvolvendo a e(luação acima temos

R(g, 'y ) É'{ Z,l«;; Õ/v,(Xi, .X'w,)l + c ]V, }

E{ c /V,} + ©{ ZI«,; Õ/v,(X- .x«,,)j }

.: E ,;z'ÍA', - «}

+ >: E{ ZI«;;Ó/v,(-Yi,...,..Y/v,)l A'.- = « }#'l7V,. = n} (2.19)
ln

h/las, supondo as variáveis discretas (pa.ra simplicidade)
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E{ Z,lu; áA',(.X'i. .... -X'.v,)l 'V, = n}

/n .Á. L á.l-'-,....-,.)l g-(";"-,...,.« l JV,

tl«/; .5.la'i,...,:«)l g«(u;zi, ..., I'. l A', = 77)dudz«

{l. .Á lt«,; á.(--, ..., ..)lg:4"; }\'À,,.«,,;l - ")d,d.

4,.,,:., .Á z, lu; â«("- , ... , -«)l ej;ill:=ilPd.,,d,.

anotação, pg 54)

4,.,,:., .Á Z,l«,;õ«(-':, ..-,#.)l Ç!(luz:,{AC - nl" l a d«,d,. (2 20)

Substituindo o resultado da equaçà.o(2.20) na equa.ção(2.19) temos:

n

R(g,7

« ]'' { /v,

E: l/,.,,:., .Á lt«; á.(-:, ..., «.)](«("Rt:, -'.}

«#'lA',.

€
dwdz . F' { ÀÍ,

«, }
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4"',-., { .Á Z,l«.,;Ó«(,-....,-.)1(«(")a" l /n("-,...,«« 1 0 'Íz«

1.« p'ÍJv, - "} + /.,:., ple«,á.(z«)l /n1'':« 1 0 dz«l (2-21)

E { cN.- + Plex,, Õw,(-.V- .x'«,,)l } (2.22)

A equação (2.22) será útil no teorema 2.2

2.8 Procedimentos de Decisão Sequenciais de

Bayes

Definição 2.28 0 Risco Total de Bayes a Priori de ?lm p.'ob/enza de decisão

''q«.«cÍa/(I', Q, S", Z) com p«{o«{g(., .) p««(u,X), d.«of«do po« R'(g), é d«do

x'(g) - iE} x(g,'y)

Definição 2.29 t/nz Procedimento de Decisão Sequencial de Bayes caRITa.

a priori g(.., .), deTtotado por I' , é qualquer procediment.o cujo risco RI.g,I' ) é

ig-l « R' l.g).

O objetivo desta seção é encontrar '*. h'minimizar R'(g) diretamente para
todos os procedimentos '7 C I' é uma tarefa não muito simples devido a infinidade

de procedimentos que surgem com a amostragem sequencial. O teorema seguinte
mostra como facilitam esta tarefa.
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Teorema 2.2 Se 7' = (ÕF,r+) = 1(.5o+,TJ ),(á? ,r? ). ...I' é um procedimen/o de

decisão seq[tencial ótinto cot-tua í] priori g(., .) para tu.X'l. e)ttão. pala todo ]]. =

1,2, ... e para rqt ase,l lo(/o(ri.....=.) € S". (5n+(31,...,i.) e' z/ma decís(io de Bag/es

cona.ra a posteriori (l«.

Prova: A demonstração deste teorema formaliza. a icléia intuitiva (lue apieselata
remos.

A partia da expressão dada eni (2.21 ) é fácil perceber que minimizar R(g,'y)

em relação a todos 'r C I' é equivalente a minimizar, para cada 7z, a expressão entre

chaves. Ao fixar 11. a primeira parcela }: ciP'lJV, = i?} é constante. h'minimizar

a segunda parce]a é equivalente a minimizar, pala cada z« C {."\', = 11]. 0 risco

a posteriori ple«,(í«lae«)l que é exatamecte o que faríamos para encontram uma

regra de decisão de Bayes no caso de unia amostra de tamanho fixo 22. Deste
modo, para todo 7z a regia de decisã.o õ«(X«) é unia regra cle decisão de Bayes e

o teorenaa está demonstrado. ..

n

l

Em outras palavras, temos como resultado clo teorema 2.2 que, para todo

n = 0, 1,2, ..., a negra de decisão (5. clo piocedinlento de decisão sequencial de

Bayes é unia regra de decisão de Bares para o problema de decisão estat.ística
com amostra de tamanho n. fixado.

Uma consecluêilcia direta do teorema acima é que pala contruírmos um pro-
cedimento de decisão sequencial de Bayes (5' podemos senlpie desprezam (S.(X.)
que não são regiam de decisão de Bayes para os problemas não sequenciais in

termediários. Assim, a determinação do procedimento c]e decisão sequencial de

Bayes fica deduzida a determinar-se a regia de pelada ótima, pois uma vez que

esta regra determine a parada do experimento na etapa n (n = 0, 1, ...), a decisão

a ser tomada deve ser a decisão de Bayes contra a posteriori (« e, portanto, o
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Risco Total a Posteriori de ter parado o ensaio iia etapa zz será o Risco de Bares

a Posteriori R'(e.) = p'(e.)+ i?c(análogo à equação(2.7)).

C:om o objetivo cle simplificação passaremos a utilizar a seguinte notação

. Po((o) Risco de Bayes ('onera a priori (o para «i do pioblenla puro

Po l Co ) inf
d€D

Q

Z,(«,. (/) (o(«,) dw l2.23)

. Po(e«) R.isco de Bayes a Post.eiioti contra {l. Então

inf z,(«,, (/) (.(ü') d«.; l2.24)

e Ro(e«) = Risco Total (le Bayes a Post.erioii contra e. pala ü'.'. Então:

po((o) pala 7z = 0.
R.((.) = <

l po(e.) + nc para zl ' 1,2,...
(2.25)

e Ro(g) = R.isco Total de Bares a Priori contra g( l pala («. X)

Portanto. o Risco Total de Bayes a Pi'ioi'i contra a prior'i gl.. .) para (c.,',X).

é a espeta.nça, enl relação ao evento {JV, = n}, dos Riscos Totais de Bayes a
Posteriori, ou seja

Ro(g) E{ n.(e«) }

Po(e.) J''lA',
E{ Po((a',) + cA',- }

Po((o )

E{ Po((,v,) + cJV, }

se /z

se 7?,

se 7?

se J?

0

1.2

0

1. 2

l2.26)

l2.2í)
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Sendo assina. da(lui para diante a preocupação será eil('ont.rar a regra de parada

ótima. sem (lue seja nleilcionada explicitamente a negra de decisão.

Na const.ração da negra de patada ótima. a primeira preocupação deve sei em

det.ernlinar se alguma anlostia deve oti não sei observada. .A ideia a(lui é avaliam

o benefício que teremos se obsetvarnlos a amostra. Como a anlosttagem é se-

quencial. devemos prinleiiamente avaliar o benefício (lue tecemos se ol)servaimos

.X'l ja. primeira observação da amostra). E evidente que nessa avaliação devemos

consideial todos os possíveis resultados para .X'l e, além disso, devemos conside-

ram a possibilidade de, após observarmos Xi :: a:i, ou palaimos a amostragem ou

observarmos .V2. Entretanto, pala. decidir se "vale a pena" observei -X':z, também

devemos consideiai que, após observarmos -Xi :: =i e .X2 = i=z, podelenios decidia

por parar ou continuar a. amostragem observando -X3. E assim indefinidamente.

Então, como avaliam o proveito (lue teienaos caso a amostragem seja iniciada? A

dificuldade está justamente no fato de que pala essa a\filiação devemos conside.

rar uma infinidade de possibilidades futuras. Uma alternativa é limitar o número

máximo de observações a. serem tomadas em, digamos. iv. Ao fixarmos .4/, a

cadeia de perguntas acima se repete somente até a etapa ]v. Nesta etapa, a perg-

unta seria a seguinte: Após observarmos -Vi = zl, .... .V.v.l = .1.v i. .VA/ = zA/,
qual a decisão terminal que deve sei escolhida? Aqui a resl)osta não depende

dos possíveis valores para .XÀ/+l c nem da possibilidade de del)ois obsetvarnlos

X'Ã,r+2, -XA/+3, . ., pois, devido ao limite iv. ttão consideiaiemos estas possibilidad-

es. A determinação do 'ç'alar pala A/ sela discutida na seção (2.10).

Suponhanaos então, que o número cle observações a serena torlladas é limitado

em A/, ou seja, ii/ é o número máximo de etapas do piocecliment.o sequencial a

ser considerado. Suponhamos, também, que a amostragem tenha seguido até a

etapa À/-l, tendo sido observados -Yi = a i,...,.X',v.i = =.v i. .'\gora, sabendo

que a. amostragem será terminada no máximo na etapa a/. só temos dois ca-
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minhas possíveis a seguir: parei a amost.regem e escolher (/ C D corri base nas

informações .zi.....iz.l/ i. ou observam .V.v e escolhem (/ € 1) com base nas inf-

ormações zi, ..., =z:A/. Pelo teoienla 2.2, sabemos que se a amostragem terminar

agora, a decisão a sei tomada deve ser a decisão de Bares do problema pulo as-

sociado, com priori e,v-] e risco cle decisão de Bayes a posteiioii p'(e.\f ]). Por

outro lado, coilsideiando o problema como um problema. de de(.irão estatística
pata um tamanho cle amostra fixo n=1, com priori (A/.i pala ü'. calculamos o

risco total de Bayes pala o caso en] que a amostragem seja continuada. Seguindo

o Princípio cle Bayes, o caldinho a ser seguido é o correspondente ao mínimo

entre estes dois discos, o qual chamaremos de risco de continuação ótima na etapa

J4/-- 1 após observarmos X] = =z:i , .... .XÀÍ-l = \./.i. Chamaremos de continuação

ótima. o caillinho tomada seguindo o Princípio de Bayes.. Se ])rocedermos desta

maneira para todos os possíveis valores de .Xi, ...,X'À.r.], teremos as respectivas

continuações ótimas, juntamente cona seus riscos.

Apoia, voltamos unia etapa, ou seja, irei-nos supor que a amost.ragem só tenha

prosseguido até a etapa .A/ 2 e que tenham sido observados .Xi = .tl , ..., .XÀ/-2 '

zx/.2. A determinação a iespeit.o da amostragem param ou não depende, agora,
do benefício que teremos se observarmos Xm-i que depende de todos os seus

possíveis valores e tambéna da possibilidade de após observarmos ainda .\',\,/. Sen-

do (lue já calculamos o risco de continuação ótima pala todos os possíveis valores

cle Xi , ..., Xa,/.i ,essa avaliação é fácil. Comojá calculamos o risco de continuação

ótima. pala todas as possil)iliclades de .X'i :: :ri, ..., XA/-2 = iz.v.2. .X'.v-i (perceba

que aqui estamos coilsideiando =i, ..., zA,/ 2 como valores fixados e somente .V.v l

como variável aleatória), então basta ponderar estes riscos pela distribuição pre

ditiva pala .X'V.i l Xi :: 3i,.....XA/-2 := zA,r-2 e somam cona o custo amostrar

de observar xà/-i para optei o risco total de Bayes a priori caso a amostragem

seja continuada depois de terem sido observados .X] = =z;i. .....V.v.2 = z.v-2-
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Perceba-se (]ue. de acordo com o princípio de otimazação (]ue veremos adiante

esta quantidade é eqtlixalente ao risco t.oral do piocediment.o se(luencial de Ba},es

para o problema cona priori {.v-2 e amostra lintitada em, no máximo, duas ol)selv-

ações (a possil)ilidade de parar ou não a amostragem na etapa /v -- l dependendo

dos possíveis valores para .Vt = :zi, .... .X',v.2 = =À./.2, .YÀ/.i já est.á incorporada

nos discos de continuação ótinla considerados para a etapa i\'l-l ). O mínimo entre

este fisco e o risco do problema pulo associado com priori (A/.2 determina o risco

de continuação ótima na etapa .?1/ -- 2 após observei .X'i = a i, ..., .X'a,/.2 :: a:À/-2.

Procedendo desta maiteiia para cada possível valor de .Vt. .... .X'.t/.2, obteremos

os respectivos riscos de continuação ótima na etapa i4]'-2. E. assim. voltamos ullaa

etapa clc cada vez lepet-indo o pio(edirltento acima para cada uma delas, até cale

darmos na etapa 1, onde, supondo teimou observado Xi = =z:i. calculamos o risco

de continuação ótima na etapa l pala cada possível valor de .X'l. Ponderando este

risco pela distribuição pieditiva de .X'i e somando o custo amostral de observar

Xi, obteremos o risco total do procedimento sequencial de Bares linaitaclo na
etapa A/. O mínimo ente'e este risco e o risco de Bayes com prior'i { para co do

problema puro associado é o risco de continuação ótima da etapa inicial (quando

determina se a amostragem deve ou não ser iniciada).

Esta técnica de prinleiranieilte supor estar na etapa f]na] e. ent.ão. ir retornando

até a etapa inicial é chamada cle Técnica de Indução Backward. Os procedi-

mentos de decisão sequenciais que possuem um liniit.e máximo para o tamanho

da amostra são chamados de Procedimentos de Decisão Sequencial 'lFun-

cados. A determinação da continuação ótima utilizando a. t.écnica de indução

BackvN'ard em cada etapa especifica a negra de patada do procedimento de decisão

sequencial de Bayes quando o illíniero máximo cle observações é ]v. DeGroot

(1970) salienta que a construção do procedimento hl-truncado de Bayes utilizan

do a técnica de indução backwaid, ilustra o princípio da otlmização desenvolvido
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poi Bellman j19S7) (lue estabelece o seguinte: eni (dual(suei etapa de un] pio(-edi-

mento de de(-isco se(]uen(ial de Bal'es. se os valores -X'i = .ti . .... -V.j = .T,(.j < ]v)

tiveien] sido observados. a determinação da continuação cla an]ostragen] deve ser

equivalente ao pio(edinlento de decisão sequencial de Bayes para o problema cona

priori ej pala u e número máximo de ol)seivações a seien] tomadas limitado en]

l h'i-j ) .

Definição 2.30 ünl PT'ocedín en/o de /.)ecísão SeqzzelzcÍa/ I' é c/zairzado M-

truncado e set'á dt:notado pol' niÀI (lutando e:riste -u-m iltteiio positivo ÀT tal qve

]P\N. '$ N'l\ = L , onde N. é o tnlnnnl o da amostra sequer.cial.

Definição 2.31 0 Risco Total de Bayes a Priori de u.r71. /)70Z)/ema (/e decisão

seguencÍa/ A./-fr1/.?2cado (I'À/, Q, Z) corri priori gA,/(., .) para (.o, XÀ/); denota(7o p07'

R*(gw), á.'

R'(gAr) - ,.ll!}., R(g«. )

onde X'N'l e o espaço (le Lodos os posstuets prece(ItnteTttos (le dectsao sequenctctls
N4-trKn cabos

Deânição 2.32 (/rlz Procedimento de Decisão Sequencial M-truncado de
Bares cont.I'n a l)t'ioi'i gxit., . ) denotado por-ÍP'i' , é qualquer-il''t cujo .t'isco é igual

« R'(gÀ/).

2.9 Procedimento de Decisão

M-truncado de Baves
Sequencial

Na seção anteliol descrevemos a construção de um procedimento de decisão se.

quencial Ji/-truncado de Bayes pela técnica de indução backwald. Nesta seção
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apresentaremos o desenvolvimento matemático da construção

Estamos considerando uni problema de decisão com potencial amostra sequeil

cial (X'i , .... -X:v) de variáveis aleatórias condicionalnlent.e (dado u) independentes

e identicamente distribuídas cona clellsidacle comum A. (. w), função de perda

total l,lu; .5À,,l-\'i , ..., -X':v, )l (dado como na equação (2.17) e custo constant.e c pol

observação.

Se a distribuição a priori para (w,X«) é g.(., .) e se po((o) é definido como

em(2.23) então. pala 7? = 0. 1..... il/-- 1, a. distribuição pieditiva para .X'.+l dado
que XI :: zi, ..., .X'. = :z:,: é dada por:

./'(':«+- 1 (.) - /n .f("«+: 1 0) e«(«') d'.' (2.28)

e, dado que él.(.X«+i ), (lenot;a a distiil)unção a posteriori dados -X'i = zi, ..., .X'. =

z. observados e .V.+i v?,riável aleatória, com po({1«+1 ) definido como na e(luação
(2.24), temos:

z'{ Fole.(x.+: )l } po(e«+i) ./'(z«+i l e«) d#.S (2.29)

Vamos apoia descrevem o algoritmo de construção do piocedinlento sequencial
A/-truncado (le Bares:

l Primeiro Passo: O início da técnica. de indução backward é localizado ila

última etapa do pioblenia que neste caso é A/. Supotlhanlos que ila etapa

&/ tenham sido observados .X'i = zl, ..., XÀ,r = =,v. Devido ao truncamento

em À/ a continuação ótima nesta etapa é parei a amostragem e a decisão

terminal é escolhida en] 1) com base nos valores íz:i, ..., i,v observados. O

risco da continuação ótima nesta etapa dados -X'i = .ri......YAr = z.v é

po((À/) (equação (2.24)).
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2 Segundo Passo: Voltar uma etapa. Suponhando que na etapa /v -- l
forais) ol)servaclos -Vi = .zi. .... .X'.v.i :: .:.v.]. devemos decidir se paramos

a amostiagenl ou se observamos .\'.v (considerando (lue após observar .X'A/

mais nenhuma observação será tomada). Calculamos o risco po({.v-i) se

pararmos a amostragem (equação (2.24)) e -, risco Elpole.v-i(-X'.v)l} + c se

prosseguirmos a amostragem observando Xtí (equação (2.29). RepetimosÍ7 7

este procedimento para todas as possibilidades de Xi, ..., À'A,/.i. Eittão,IÍ Õ
a regra. de parada do procedimento de decisão sequencial A/-truncado de

Bayes, caso seja atinjida a etapa À/ ] , estabelece que:

. Se po((A/ 1 ) $ Eipul(,v-i(-X'À,r)l} + c, a continuação ótima é parar a

amostiageni e a decisão t.eiininal é escolhida em Z) com base nos vala-.

res ai,...,z.v/.i observados.

. Se po((À/-i) > ElpoleÃ/-i(XÀ/)l} + ., a continuação ótima é obser-

vei Xa,Í e a decisão terminal é escolhida em D com base nos valores

z:,...,zA.r observados.

Obs: Note-se (lue o custo das primeiras Nl-l observações não foianl consi-

derados pois, como ele entialia nos dois lados da. desigualdade, a parcela

deferente a ele se anularia na coilipaiação (a decisão a essa altura não in-

corpora o gasto alnostral já efetuado).

O risco da continuação ótima nesta etapa dados -X't = =i, ..., .VÀ/.i = =],/-i

p[((À/-i) = nain l po((A/-i) , EÍpol(,v/-](Xw)ll+ c l(2.30)
e

3. Terceiro Passo: Voltam outra etapa. Suponhai]do blue na etapa ]v 2
foram observados .X'i :: ai, ..., .\'À/.2 :: zA.f.2, devemos decidir se paramos



Problemas de Decisão 67

a amostlagen] ou se obseivanlos .V.v.l (considerando cine. após observar

.X'A/.:. ainda será possível observam -\'.v). Calculamos o risco po(e,v-2)

se a amostragem foi finalizada na etapa 'v -- 2 (e(luação (2.24)) e o ris

co #l;lplle.v.2(-XÀ./-i)l} + c se prosseguirmos a anlostrageni observando

X'À/.i (e considerando que após ol)seivas -V.t...i ainda podemos observar

.\'.v) através de:

E{PII(À.r-,(XÀ/--)I} = Á P:I(À/--I /("-v-- I {I.«-2) d#À,f-- (2.31)

onde pil(.\.r.il é o respect.ivo risco cla. continuação ótima na etapa iv -- l

calculado em (2.30).

Repetidos este procedimento pala todas as possibilidades de .Vi, ..., Xa,/.2.

Então, a regra. cle patada do ])iocedinlento de decisão se(luencial i\,/-tiuncaclo

de Bayes caso a etapa À/ -- 2 seja atinjida estabelece

Se po((A/-2) 5; Elpil(a,/-2(.X'À/-i)l} .+ c, a continttaçào ótinta é pagar
a arllostragem e a decisão terminal é escolhida en] D com base nos

valores zi, ..., zA/.2 observados.

. Se po((A/-2) > .ElpileÀ,r-2(.X'A/-i )l} + c, a continuação ótima é prosse-

guir a amostragem, observando -VÀ/-i (seguindo, depois, o estabelecido

por T(-XI, ..., .X'.v-i) ).

Pelo mesmo motivo que ilo passo anterior, o custo amostial das primeiras

A4 2 observações nào foi considerado na conlpalação

O fisco da continuação ótima nesta etapa dados .X'i = zi. .... .XÂ/-2 = #.l/-u
e

p2((.t/-2) = min l po((:v/-2) . r{/file.v-2(-X'.v/-i)l} + cl
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{ Quarto Passo: \;altar mais uma etapa e repetir o nlesnlo proce-

dimento das etapas anteriores. .Àgola iremos conlparai pol(.v 3) com

#l;lp2le.v.3(.X'.v.2)l} + c. A regia de parada é cosntiuícla analogamente

aos passos ant.eriores e o risco da continuação ót.ima nesta etapa dados
Xi = :zl. ..-= XÀ/-3 = =.v 3 e:

/ ,( e.v -3 ) nlin l po(e,v 3) z'{/921(,v-3(-x',v-2)ll+ cl

5. Passos Seguintes: E assim sucessivamente, até a etapa inicial, onde será

comparado po(O com E{/9.v-óleo(-Vi)l} + c, sendo o fisco da colltiiiuaçào

ótima na etapa inicial dado por:

PÀ/ ( (o ) nlin l po(<lo) E{P.v lÍdIo(-VI)l} + c l

Em resumo, um plocediniento de decisão se(luencial A/-t.juncado de Bayes

possui discos de continuação ótima dados por p.t/((o), p.v-l((i), ... ,
pi((lw-l), po({lÀ/). po((À/) é calculado pela equação (2.24) e os outros poden) ser

calculados recursivamente através da seguinte relação, que facilita grandemente a

sequência de computação:

P.j+ - ( (k ) nlin l po((k) ; Elpjl(lk(.Vk+i)l} + ' l

pai'aj=0,...,]1/ 1 eÀ'= ,'i/--j--l
l2.32)

Resultado 2.5 Pe/o Princz'pio (/e Ofínz cação de Be/inaiz17 f/P:5VJ e/n qrza/qi/e?

etapa n tn < R'l ) de uln T)rocedimeuto de decisão sequencial Ni-tr\n\cêdo de Bnyes..

a seguinte Telaçâo e pálida:

PÀ/-«((«) = R'(gA/ .) l2.33)

onde
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' p.v-.(e«) E' o r';sco da coizífnuaç(io ó/.í/zza lza c/apa 17 (/nãos .X'i = .?'i. ..., .\'. =

IT\ (lc unl l)I'oblenln dc dectsno se({ueítctal Nl-truncado dc Bares cona pt'tou

gÀ:f(., .) pa ra (.,. XÀ/).

e R'l.gÀl-.) é o Risco Total dc Bares a Priori de ILm l)-t'oblema de íle.cisão

seqttctlc'ial dt Baycs l.RÍ -- ?l'l-ti'fincado COm pt'iOri ejn(.-) pal'a d t gXl-«(.., .)

p«« 1.,, xÀ/-.).

Do resultado do teorema 2.2 e dos resultados desta seção, poclenios hilalinente

estabelecer o piocediniento de decisã.o sequencial ]\./-truncado de Bayes. através

clo seguinte:

Resultado 2.6 0 procedímen/o dc decisão seqzzencÍa/ J\,/-fri/recado de Ba!'cs es
laje/ece qzze;

1. NQ etapa i.niciat (lo problema

. S. p.({o) = PÀ/((o), .«fão « c.nZÍ"««çã. ól m« í «ã. í«ic{«'' « am«-
t.I'agetn c \lmn decisão l,erm.inat de Bares d' é escolhida ell\ D sem que

obseltução algum.a seja to-atada.

e S'e po(eo) > PA/((o). erzíào -X'. deve ser oósezuada

2. Sucessiuamotte , pára ns ctapüs j (j = \,....Af L) c stlpondo qtle X.

=', ...,Xj = =j te?lotam sido observados

e Se po((jl = p /-j((j), er?fáo a colzíizzt(ízção ó/fala c' í?z/er'romper a

untostragem. nesta etapa j e ]]n].a decisão t.erminal de Bares contra (j
e escola. da em D.
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e S( f)ol.çj) > f)xl-JI.€1J). tntãn l\J.+t dft'r scl' obs(i't'adu

3. St u aitlosllQÇ(ti\ pios';((yttit' uté Q c upu \l. {l contilluuçito ólintu (l ti\tti-

t'oml)ct' a aitlostt'ag(iii tt(.sta ({flpa (após Q obscl't'ítção d( XxJ ( ittdeprndcnl(

do ual(-t' obselL'a(lo) c tiilia ({(cisão let'iilitiai (le Bay(s GoRIla (xl é tscolliida

No resultado acima. a consi(geração dc possibilidades po(e,) < p.v-j(ej) nào

foi necessária devido ao seguinte:

'Feorellaa 2.3 Pata (luar(lu(t' dislt'tbutçuo (IK- par'a xJ.'

pj({x) ? /9,+i(ek) /)ar'a.j = 0.1 le . :34 )

Prova: Segundo a equação (2.:3:3) pj({t) é igual a #'(g,) (]ue é o Risco Total

de Bares a Piioii(o nleiloi fisco dentre todos os pioccdinleilt.os de decisão se-

(luencial (lue t.eiminan] a an]ostiagen]. ilo máximo, eill .j etapas) (lo pioceclinlento

cle decisão seclllencial .j-tranca(lo coili priori Cx. para ü' . en(luailto, p,+i(€1) é a

R'(g,+i) que é o Ris('o I'oral (le [3ayes a Pi'iori do pio('cdiiileiito de decisão se

(luencial (J + l )-t]ui]cado cona piioii (x. pala ü'. Clonlo .J + l > .j. o teoleina fica

denionsti'ado.

2.10 Determinação do Tamanho Máximo da
Amostra

.\ utilização de un] piocecliillento de decisão se(ltieilcial de Bal'es constiuíclo se

fundo a técnica de indttçà.o backward, fornlalntente (desenvolvida na senão ante
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Flor. pressupõe a fixação dc' llill t.anlanllo nláxinlo de amostra. .v. Nesta scçào

discutiremos a (leteilllili \ção .v

Un[ pi'in]eito aspecto a sei considera(lo ó (lttc. en] n]uitos ('usos. o lin]ite

nlaxinlo pala a aitlostia ven) cleteinlina(lojuntai-Rente com o l)ioblema inicial. Sào

casos onde. ])oi exeiil])lo. o reli)po e ou a verba (lestillados à])es(lttisa linpõeili este

limite niáxinio. Quando isto ilào acont.ece. alguns ciitélios para a detelininação
de Jv devem sei coilsideiados.

Conforme o desci)volvinlento desciit.o ila seção allteiioi. nào ó (lifícil l)er(e

bei que os cálculos pala p.v-j((JI vão se t.minando complicados a medida (lue
.\J' aumenta. .\ dificul(la(lc. muitas vezes. não reside lias (oiltas edil si. mas na

determinaçã.o dc t.orlas as possil)ilidacles pala a antostia, as (ltiais. evi(lenteineil-

te, crescen] CCiH] o aumento de ]v. Selado assim. fixam' .v muito grei)de poclc

toi'nar o })lol)lema difícil de ser resolvido conlputacionalinente. Poi outro lado.

o nosso objeti\;o inicia] era const.iuii o piocedinlento de c]ecisâo se(lueiicia] (não
truncado) de 13ayes. O limite :v foi introduzido apenas pala auxilia.t l)esta t.arefaC-

om ele, o que conseguimos é o piocedinierlto se(luencial .v-truncado (le [3ayes.

(lue pode sei visto como unia aproximação pala o pio(.ediinento se(luencial ótimo

não-limitado. \,'ejamos o seguinte insultado:

Resu\Lado 2.7 Pala (it al(lu(t' ptobletna de dectsuo sc.ílttcrict«l, a s(gtttnt( I'tlaçao
é uátida:

.!im #'(gÀ/) = #o(g)v -.} c..=

O resultado 2.7 é direto e segue do resultado 2.3 e (lo teorema 2.3. pois a

sequencia de riscos totais (le Bal:es de procedimentos t.runcados é não crescente

Pelo resultado 2.T. (levemos escolller A/ suhcient.enlente grail(le pala que a

aproximação sqa boa. Linfa discussão a despeito da pie(isco dessa apioxinaaçào
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não será feita tiestc trai)alllo lvci'. pol exemplo. Bei'gcr l10S0)l. .'\qui. traí)allla

remos coill o fato de em niliitos casos. o piocedinleilto sc(ltieilcial lllão truiicaclo)
de caves sci'. na vei(lado. .v-tiuilcado:

Cowdl.ção 2.1 Se o risco dc decisão dc Bares a pastel'ioi'i lia etapa k satis.fa: it
i'el.a.ç« o

Po((t) < c (2.35)

para t.odo Ç=x.....=k) ç: SK e se NI é o menor' ua.lor de k tnl qKe está i'ttaçâo
seja Tela(t(!cl.in então o piocedin\el\to sequenclul ot.limo e o s((lucnclnt ?çl-liínitndo
ótimo

Prova: Esta con(lição ó bastant.e intuitiva. Suponhamos (lue estão sendo con-

siderados todos os ])ossíveis pioceclimentos sequenciais não-truncados e que a

amostragem tenha prosseguido até a etapa iv. Supo]]l]amos tan]bén] (lue .Xi ::

z:,...,.X'À.í = .z:,l/ teiihan] sido observados. Como já foi visto, o R.isco (le Bayes

a Posteriori na etapa ]4/ é Fole.v). O risco de continuar a amostragem depende
de, se após observalnlos .X,\,/+l viemos observei XAÍ+2 e depois X.\./+3, .... Sen)
um limite máximo para- a amostragem, não vimos como calcular este risco. En

tretanto, sabemos (]ue devemos considerei (lue ao menos a observação -\',v+i será

tomada. Assim, este fisco será, no mínimo, o custo de observar .X'.l/+i, (lue é c
Ente.o, dada a hip(5tese cla. condição 2.1 e tendo observado .\'l = .r., ..., .X.v = a.v,

o risco de continuai a anlostlagem é maior que o risco de tomai uma clecisã.o

imediatamente, para (lualquel que seja o valor de (zi, ..., z:.l/).

Nem sempre é possível encontial A/ que satisfaça a. relação dada na equação

(2.35) e, nlesnlo cluanclo isto é possí't'el, ele nem sempre será suflcient.enlente pe-

queno a ponto de tomai o pioblenla coniputacionalmente conveniente. Condições

menos restritivas do (lue as cla condição 2.1 geralmente conduzem a tml valor de
/4/ menor.
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Cotar\ção 2.2 Siip lhíl quc. pala to(to j 2: k c lodo t.t t. .....rj) (i Sj. Q seguinte

i'tla çào é sntisjeitu

Po(11j) $ Z'lPule,(-\,+i )l} + . (2.:36)

l;t N.l é o itltl\ni' t'nlot' (te k tal (iltt esta i'nação seja \.(i'dndtila então. o l)i'oce(ti-

inelxto se(ltienciat (tc B«yts é o })loco(Liln(}llo se(luenciul \l-ti'uítcndo dt Bules

Prova: Esta condição irão ó t,ão foice (luallto a primeira. unlí\ vez (lue o lado

direito da desigualdade (2.:36). considera. além clo cttst.o de ol)seio-at -X',+i, a
Zi'lpol(j(-Vj+i)l}. Ela ó minis tra.balhosa pois. devemos veiificá-la para todo j ?
.v. A razão disto é (lttc como vlinos na. e(luaçào (2.3'1).

pl({j) = rilin l pol(j) : Elpole,(.Vj+l)l} + cl

pode ser maior (lue p2((j). significando (lue, o fisco Fole,) (1e paul o ensaio iia

etapa .J ser menti ou igual ao i'isco #l;lpoleJ(-V,+i)l} (le (ontiiiuai a amostragem

toma.ndo sonieílte dais uma ol)seivaçào, iiao in]plica ei]] ele ser nlenoi ou igual

ao fisco Zlp;l( (aj+i)l} cle continuar a anlostiagenl toinalido mais : (= > 0)

observações. i\'las, se garantirmos a validade da relação da(la i)a e(luação(2.36)

pala todo j ? ,v (e lema)tanjo da recursividadc pala calculei p:(e,+1l dada ila

equação(2.32), estalidos gaiantin(lo (lttc o ris(o dc pttrar a aillost iageni na etapa J

é menor ou igual ao fisco(le continuar a anlostrageill sclldo ela tào otan(le (quanto
se (guelra tomai

2.11 Problemas de Decisão Estatística com

Amostragem Sequencial en] Grupos

Este tipo dc abordagem é uma variant.e do problema de decisão est.atística (om

amostragem se(ltiencial. .X variante é (late, a(lui, ao invés (lc irmos tonlanclo uma
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o})servação de cada lez. t.oinanlos unl grupo (le tanlanlio .V fixado de cada vez.

X característica pliilcipal deste tipo de ensaio é (lue ele pode ser interioinpido

depois da observação dc (leal(lua giul)o dc pa( lentes. .4 adaptação dos resultados

obtidos nas seções anteriores é direta



Capítulo 3

Aplicação

Neste capítulo. tiaballlarenlos com as Idéias e conceitos tratados nos capítulos l e

2 através da apieselltação de uni exemplo de ensaio clílii(.o fainiacêutico. Piimei-

ranlente, falemos uin dela.Ihameilto do problei-na a ser tinta(lo: apiesentaiemos

e discutiremos os aspectos tela.cionados com o plailqanlento (lo eltsaio. Post.e-

iiormente. nlostiaieillos (omo conduzir o ensaio. nloiiitoiá-lo e. tanll)éin. corno

analisar os dados obtidos atra.vés (le situações llipoteticas. O l)lailclainento (ltie
apresentaremos foi inspirado ilo tiaballlo de Buril' j19çJ4).

3.1 Apresentação do Problema

Suponhamos que lulla ceit.a indústria farmacêutica seja iespoiisável pela fabri-

cação de uma droga. a (luar chamaremos de droga .-l. Digamos (lue a droga .4 es-

teja sendo utilizada para o tratamento de unia celta doeílça e (luc. até então, estqa

se naostrando ehciente. Suponhamos. tanlbem. (!ue unia nova droga, (lue chanla-

]emos cle droga B. indicada pala o t.rataniento dessa niesnia (doença esteja sendo
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desenvolvida pol esta indústria. ..\dillitiremos que a droga .4 possui aprovação

para conleicialização pelos ótgàos conlpeterltes e a cllaniatetnos de (boga-padl'ão

(o ti'atan]eilto utilizando a (boga-padrão será cl)a]nado dc tiatai])dito-J)adrãol. A

droga B, que ainda lleccssita dc aprovação pala conleicialização. chanlaleinos de

droga-experimental lo tratamento utilizando a droga expeiimc ntal sela clian)ado

de tratamento-exl)eiiinental). O objct.ivo (la indústi'ia é rabi'i('ai at)ellas a diog?t
que se nlostrai mais eficiente

3.2 Características do Ensaio

Primeiramente, iremos supor (lue ensaios relativos às fases l e 2. (1esciitas no

capítulo 1, teiihain si(lo realizados pala a droga B, e (lue ela esteja apt.o a pas

sa' pa-ra a fase 3. Dadas as cztracteiísticas descritas iia. seção anterior. a opção

escolhida. pala a. fase :3 é um ei)saio pompa.lat.ivo com grupo (-ont.fole iecebeltdo
tratamento ativo.

Pala cada pa(ieilt.e do estudo será ljiinistiada uma das (bogas.(lillanlaiemos de

"sucesso" a(luele paciente (lue. (depois (le tecem)er a droga (ltie llic foi selecioiiada.,

i'esponder cliilicanlente positivo ao ti'ataniento. O caso eill (lttc a real)ost.a foi

clinicament.e negat.iva sela chaltiado de ''fracasso". (.loilsideiaienlos sci função

do médico o estabelecimento do (late sqa "uma resposta cliilicanlelite positiva" e

portanto, não nos pieocupaiemos cona este tipo clc (luestào. .À piopotçào anlostral

de sucessos sob o t.rat.anlento ,4 sela clenotacla poi p.4 e a do t.ratas)ente Z?, /)a. P4

é a proporção cle sucessos entre toda a população paciente. se esta fosse tratada

com .4. ,r)B e a proporção de sucessos entre toda a população paciente, se essa

fosse bata.da com B. O nosso paiâmetio de interessa seta a diferença entre essas

proporções e sela (lenotado poi ü' :: /)n -- /'4. Portant.o: \aloies posit.avos para



Aplicação

ü' signlflcaiil cine a pool)oiçam de sucessos sob tratanieiit.o .Éi é ilha)or (lo (itie sob

o tratanlei)to .-l. eil(luatito vttlores negar.avos indicam (lue a pioporçào de sucessos
de .4 é nlaioi.

A nossa propost.a para o pior)lema é traballlai colll um ensaio se(luencial em

blocos, utilizando a. teoria de decisão juntanlent.., com o Princípio (le Bares pala

o planejanlento.

3.3 Amplitude de Equivalência

í\ntes clo planejan[ento do ensaio. un] ]n]portar)te coi]ceito a se] trabalhado é o

de aillplitucle de e(]uivalêllcia (Spiegellialtci et.. al. (199.4)). .À ideia bá.saca é

(lue nem sempre os tiatatlientos envolvidos no está(lo possueiii o nlesnlo 'cttst.o

Aqui, estamos chaillando de cust.o todos os aspectos do tipo: tenções adversas

provocadas pela droga (efeitos colaterais). dihculda(le de aplicação, custo mo-

netário, etc.. Se est.e cust.o não é o mesmo pala diferentes t.iatanletlt.os. é llatiiial

pensarmos cine. para collsideiarnlos um tia.tarnent.o superior ao outro. será ile

cessáiio tml cento ví\lor mínimo pala a diferença em ehcácia. Tendo cnl ilteilt.e

esta. idéia. a noção de ampliou(lc dc e(litivalência foi cria(It\. Ela é ieplesenta(la

pelo intervalo(D/. D.s) e significa (late. se -.,' e(Z)/. DS). ei)tào lido somos capazes

de preferiii um dos tratait)ent.os. ou sqa. neste intervalo. eles sào considerados

ecluivalentes. Se b < D/, então consideramos o trat.amcnto.-l)cidrão sttpeiioi. e

se co > 1)s, o t.rasamento-experimental é considerado sttpeiioi. Xa literatliia. o

limite Z)s é comumcnt.e chamado de "t)enefício nlíniillo clinicamente sigiiifican

te". A especificação clo intervalo (1)/, Z)s) é, obviamente. sul)jetiva e depende

da. interação entre estatíst.ico e médico, além do conhecimetlt.o prévio a respeito

dos tratamentos. Segundo Spiegelllaltei et.. al. (1994). é bastante razoável (ltie a
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amplitude cle e(luivalêilcia vá nluclando conforii)e se atlnieiitc o aprendizado sol)le

os tratamentos ('onl o l)rogiesso do ensaio.
L

A especificação /)/ = 0 ó (on]un] para muitos tipos (le problemas. Neste caso

estailios coiisidciaii(lo (lue o custo (lo tratamento experiilie1ltal ó illaioi. Eiltào:

1. Se ü' < 0. alóiil (lo (.rasto com o trat.tlniento-l)a(lido sci inenoi. os })cltefícios

são inellloies e. post.auto. ele deve sei considerado sul)eiior.

2. Se o C lO. l)s ). o inellloi benefício do t.rataniento-expeiiilieiital sinlplesinente

conlpeilsa sc'LI lllalol' cttst.o e. poi'tant.o. os (lols tl'RtâlllClltOS sao ('olisl(lei'a(los

e(luivalentes.

3. Se w ? Ds. o l1le]]loi benefício (]o tratamento-expeiiniental compensa. seu

maior cust.o e, portanto. ele e cottsideiado sul)eiior

3.4 Informação a Priori

Ao realizar uil] ensaio. ccitaiilente estatístico possui alguma ol)iniào a despeito (lc

u e dos possíveis iesllltados dest.e ensaio. Na literatura l)ayesiaila essa opinião

é chamada de grau de incerteza. OI)víanleiite, o grau de in(eiteza a real)eito do
resultado de um dado ensaio itào só varia cle pessoa pala pessoa (oi[[o. t.am})én].

para a n[esma pessoa. valia en] funçã.o do conheciineilto at.ual (lue ela possua
sobre o assunto. ou seja. ele é sut)jetivo e pode vadiar (.onl a aprendizagem. .X

infonnação a priori é vista como uma distiibuiçào de probabilidade (lue descreve

o grau de incerteza. Ela incolpoia toda a. infoimaçã.o externa referente ao ensaio.
de uma maneira formal e dilema.

O uso da fólniula. (le Ba},es pala a atualização da priori al)ós a observação dos
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dados neili senil)ie e simples en] termos conlputacioiiais. .Apesar de self nlecailisnlo

ser bastante simples. as contas podem ficar extremanleílt.e corllplicadas. Deve.

se mencionei. ei]tieta]]to. (lt]c atuali]]('iate meto(los (lc siiilttlaçao tais (onlo. por
exemplo. amostiadoi de Gil)bs e Xlonte C'alto t.eito enfrenta(lo eficazmente est.a

dificuldade, alavancaii(lo a aplicação de métodos bayesianos a problemas reais.

O exemplo(llle iieilios ('oilsi(leram ateste trai)alho eiivolxc gtul)os de observações

binárias, ou seja. cada ol)setvaçào (resposta clínica de mini paciente) possui apenas

dois valores possíveis. (ltie são "sucesso" ou "fracasso". hemos supor (lue os

pacientes de ca(la grupo sejant pciiliutáveis eni relação a resposta enl (luestao

jver definição 3.1) e. seiiclo assim. as respostas podem sei' sttnlariza(las através de

}', pala iepresentai o iltíiileio (le sucessos, e (A'' -- }'). pari\ iepiesentai o numero

de fracassos (Ollde ,XÍ é o tailianllo do grupo de pacient.es). Especificamente

estai'emos enx/olvidou en] un] estudo soba'e a proporção (le sucessos e fi'acessos sob

cada tratan)auto. Devido à extensa possibilita(le de formas para a distribuição

Beta(a,b) e a sua praticabilidade para atualização, ela é cotiluillent.e utilizada

corno pJioli pala pior)oiçoes.

Definição 3.1 Do/.s OI/ Fria;.s pr7cílel?fes sáo pen7zu/át'f;s /la/'a t'orr' erlz /'e/aç(io a

iespost.a Q sei' dud« a um celta tiatnlnento (lualtdo I'oce }1ào (-oils(gut distii\guia

ca-ractel'ístic« {tlgttn\a ltt$ses })íicientes (lue teTlttu. itn sun opittiào. inFuêi\cin n

real)opta ao ti'ataincnto. F'ormnltlltntf., u. dista'ibuiçào coltjtlnlu dais t'es!)testas é

invariante sob q\talqttet l)etíilutaçào ({os })ac-ient.es.

3.5 Problema Puro Associado

Nesta seção, aplesentaiemos todas as caiacteiísticas ilecessáiias (lo problema pu

ro associado ao problema de decisão estatística (lue clesenvolveienlos nas seções
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seguintes. Posteiiornleilte. resolveienios este pioblenla pulo

3.5.1 Espaço Paramétrico

O estado da iiatul'eza e ü' :: /)B /)4 Clonlo P.i e l)B são pi'oporções, selas

posstvels \alorcs peitettcenl ao intervalo 10. 11 e. l)ottanto. o espaço paiainetrico

para o será Q = 1--i, il.

3.5.2 Espaço de Decisões

Devido ao ol)jetivo da industria farmacêutica, anteiioimente especifica(lo, o es

paço de decisões será Z) = {(7i, (/2}, onde:

8 di sinal)oliza escolha do tratamento .4

e d2 simboliza 'escolha do tratamento B

Admitiremos (lue a amplitude de e(ltiiva.lêilcia seja (Inda por l0: 0.:3). Faretllos

uma partição do espaço paianiétrico f2 eil] :3 subcolijLmtos. (2 1 . ç?z e Q3 da seguinte
forma:

Qi = 1--] : 0), Í2z = 10: 0.3) IZ)/. Z)s) e Q3 = lO.:3: 11

Portanto

e Se o C Qt, o tratamento-padrão é suJ)eliol

e Se u C Q2. os dois tratamentos são e(]uivalentes
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8 Se .u € ç23. o tiatameilto-experimental é supeiioi

Assim

e di seria aprol)nada se ü' C (ç2i U Q2). clicluailto (ltlc

e d2 seita al)iopriada se u C (ç22 U ç)3)

3.5.3 Função de Perda

Pala o tipo cle pool)lema (lue estádios tratando. ut.ilizatenios urna 't'afiação da

perda "0-#"i. .4 função de perda a sei considerada será dada por:

''«.'-,: { :. ::= = :: l3.i)

e

'(-,'J - l '' se «; C ç2

se «; « Ç?-
l:3.2 l

Para. o exemplo. usaremos ki = k2 :: /. :: 10. Xo (-aso (le sc (onsiderar algum

dos dois erros (escolhem o tratamento-padià.o (quando ila verdade o tratamento-

experinlental é melhor Oll escolhem o tratamento-.experimental (luancio na verdade

o tratamento-padrão é melhor) mais grave pode-se escolhem Ai # k2.

iA variação é devido à incorporação da amplitude de equivalência. Per('eba-se que. iia região

correspondente à ela. itenhuma perda é associada a (llialqller decisão
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3.5.4 Distribuição a Priori

Embota do nosso inteicss(' resida na dlfetetlça í'ntr(' as l)iol)otçõf's P4 e /-B. nào
iremos espe('ificai unlt\ priori (liretamente pala ela. Espccificaienlos. ao mães

disso. unia priori ])aia cada piopoiçã.o.

.\ priori escolllida pala P4 é 13et.a(:3.3) e pata /'n ó L3cta(:3.:3). .-\clnlitindo

independência entre F'4 e PB. a distribuição conjunt.a a piioii para (P4, PB) é
determinada por:

iliã-l& «.:í'' (] ,,.J ''' * ê$1:+â «É''' o

Deilotal'emos pot' (o a (lcnsida(le a piioii (lo x.etol' ale?\tól io ( P.] . PB).

3.5.5 Solução para o Pi'oblenla Puro

Resolveiemos o pioblenla de decisão puto seguindo o princípio cle Bares. Clonlo

o espaço de decisões /) é finito. calcularenlos separadainerite o lis(o (le cada uma

das decisões (/f € Z).

pICo.dl) E lz(«;. '/- )l

A' pc. 1., ? o.=31

]0 PC.l(P2 Pt) ? 0.31

lO 1'(:3 + 3) 1'(:3 + :3)

rl3) 1(=3) 1(:3) 1(3)
0.7 r rl

/l"'' p.'':o po ;'' l/ ..'.. p,'''o
1.3757

X
p:) 3'1 dp21 dpi

P( {lo , d, ) E lz,(«,. (/2)j
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À' zt. 1., < ol

lO .PC.l(& - Pi) < 01

l Í) 1'(:3 -.F :3) 1'(:i + :31

1'(=3) í'(:3) r(:31 r(:31

p." '(i -/,-) ''' l

5

X /,,"''(l p,) ''' 'i/,,l d/'-

O Risco de Bares confia a piioii (o é. poitailt.o

Po( Co ) iilin l p(él.. (/i) : p((o.(/2) l

nliil l 1.37 57 : 5 l

1.3757

e a i'espectlva decisão (le Bares e dt. (lue simboliza a escollla do tratamento .4.

Poi'tanto. se nenllunla anlost.ra fosse ol)seivada, a decisã.o a sei toldada seita es

colher a droga-])aclião (obviament.e, neste caso, a determinação da melhor decisão

collsiderou apenas a informação a piioii e a função de ])erda)

\ hgura :3.1 mostra a distiil)tiição a piioi'i pala (P.t. PB). O fisco de (/, nada

lnals e do (lue o volume sob a superfície (la leolao onde PB r).l > 0.:3, l)ott(lera(lo

pelo x/alar /... O iis(o (le (/2 e o voluillc oii(lc /B /)l < 0. tanll)cm poiideia(lo pol

A-. Devido aos nlesillos l)ai'âilletios das duas pi'ioiis. a stlperfí(ie ó (ii('ularlllente

em lO, ll2 simétrica. Devido à amplitude de e(lttivalência c à ftiiiçào de pei(la

escolhida, a área de risco pala a decisão (/l (onde PB F'4 ? 0.:3) é nlenoi (lue a

área de risco para a decisão (/2 (onde PB r'4 < 0).

Obs: Note (lue. devido ao fato de Ài = X2 = A'3. z\ ponderação poi k torna-se

irrelevante, po(leitdc-se ter idéia cla conclusão cliietament.e através da ol)salvação

clo gráfico da piioii.
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A-Beta(3,3)e B-Beta(3,3)

Figura :3.1 Priori pala (P4. Pal ( -v. }' ' )

3.6 Características do Planejamento

O ensaio a ser plailejíl.do envolvem a uin prol)lema de (lecisào se(lttcilcial em grupos.

Como un} (los objet.idos (lo ensaio se(luencial é parei o ensaio tão logo os dados

apontem pala tmia das (lecisões, e conveilieilt.e (lue o tanianllo do gitlpo irão
seja muito grande. No cxen]plo obseivai]]os u]]] grupo dc tanlallllo 10 de (ada

vez. O custo (le o})seivas cada grupo de pacientes será fixa(lo en] 0.10. ou sqa.

c = 0.01 por pacient.c.2 Iremos supor (lue os grupos cle pacientes sào peimutáveis

en] relaçã.o ao vetou de respostas a ser observado. En) cada grua)o de t.amanho

2íV = lO, ]V = 5 pacientes tecebetã.o a clioga-l)adido. en(quanto (lue os J\'' = .5

restantes iecebeião a droga-experimental. ..\ alocução (los tiatanlentos enfie os

=A unidade de r deve ser a illesma de A cla função de perda. Esta suposição cle aditividade

é crucial lias aplicações de Teoria de Decisão
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pacientes não sela esl)ccificada(leal)ramos a(lui(lue. como vimos ilo capítulo 1. o

tipo de alocê\ção utilizado não influencia no planejanlento l)a},esiailo e i)o tipo de
análise bal'csiila (lo ensaio a scr feita. portanto- poclcntos l)cilsar (lttc o cstatísti(.o

ut.ilizara a(lllele (lti(' (oilsideiar mais ade(filado). O plane.tanlento coiisideiaia (late

o ensaio poderá ser interloinl)ldo apos a obter\;ação dc cada gittpo de pacientes.
sendo unia deck.são tcrniinal (/ C D então escolhida.

Se, por algum motivo, o ensaio foi interronlpiclo em alguns outro nlonlento

que não coil'esponda. a nenhum fit al de grupo, a aná.liso bayesiaila será feita com

base na con'elite' (lista'ibliição a posteriori pai'a (P.]. /)n) incoipoian(lo as devidas

peidos pot decisão Criada.

O vedor aleatório a ser observado i[a amost.iagen] do piin]eito grupo sela
denotado por -X'i = (} 1 . Zi ), ottde }i representa o número de sucessos na amostra

do tratan)eito .4, c Zi representa o núnleio de sucessos iia amostra do tratamento

.E]. Cromo cada uni dos tiatanlcntos sela dado a .\' := 5 pacientes. temos o espaço

amostral pala .X'i dado por {0.1,....5} x {0: 1,...,5}. Denotaiemos pot {lij a

distribuição a posteriori para (P4, PB), dado (lue (ll = f.ZI = J) temia sido

observado e (lue Co tenha sido a dist.ril)unção a piioii pala (P.t. F'B) considerada.

De maneira análoga. o vet.oi aleatório a sei ol)serrada iiit amostragem do

segundo grupo será (leilotado por .V2 e a do terceiro grupo l)OI -V3. O espaço

amostial para .X'2 e .V3 é o mesmo de .Vi . Denotaiemos pot él.J,,. a distiil)unção

a posteriori pata. (P4, Pa) (lado (lue (y2 :: q, Z2 - 1 ) teillla sido observado e (lue

(lij tenha. sido a distribuição a priori pala (P4, PB) cotlsicleta(la. ou. e(ruiva.lell-

tenlente, dado (lue (}].2 = ; + q. Zi,2 = .j + I') tenha si(lo observado (onde }].2

representa o núnleio de sucessos ila amostra at.é o segundo grupo clo trataitlen-

to .4 e Zi,2 clo tratamento Z?) e (lue {o tenha sido a distril)lição a priori para
IP'4, .f)B) considerada. Denotareinos poi {fjç,,í a distribuição a posteriori pala
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lr'4. J-)B) da(lo (lue (}3 :: . . Z3 = 1) tenha sido ol)serva(lo e (lue C.J,,, teiilla sido a

distribuição a piioti l)ala (P4. /)BI coitsideia(la. ou. e(luivalentemcntc. dado (lue

lll,2.3 = ; + (/+ .-. Zi.z.* = .J + I'+/) tciillaiii sido ol)seiva(lo loii(lc }l.:..3 rcl)ic

senta o iiúnleio (lc sucessos na amostra ató o ter(eito grupo do tt'atameitto .4 f

Zi.2.3 do t.ratanlcnto B) e (]ue Co tenlla sido a (listiibuiçào a piioii pala (P4. /)n)
consideiacla.

Resultado 3.1 S't a (//s//';óufç(io a f)I';or'; /)ar'a o pai'(i/7?c/I'o P4 é Bc/ala.b) ( a

dist.i'ibtliçào coiifliciottal pat'a (\' \ })A) é Bi.tloinial l.N.p.\) (Oltde \' rel)t'es(.nta o

núnlei'o dt stlc(sso. do It'atatnc)lto ..\ tiil unlíi ntllosltu (l( laitl«ttlto X). (ttlào u

di.stribtiiçâo {l poslct'iori pai'ít P.4 scl'(í Betaí a +- y.b-F l.\ xy) ), onde y ( (À' -- y)

são o núniel'o (le sucessos c o illírll.el'o (le ft'acessos i'esl)(ctiuaittetltc obsct'r(i(!os tl(i

amostra.

,4lza/ogr/nlclz/c. a pos/cl'foz'; /;rz''a /)B ser(í Be/a( c + :. (/ + (.V -- .-) ) self(/o a

pl'iori pat'a Pn Bcfal.c,d) c Z I'epi'esetttando o nlírltei'o de sucessos do ttatamc)lto
B eln llln({ (tlllosti'(! de t(!il}.(illllo N

Uma graitde vantagem da metodologia })a},esgana é a consideração de distri-

})lições ptedit.ovas. Pala a construçã.o(lo plandanlento se(]ueiicial ótimo. vista ilo

capítulo anteiioi. cla é fuitdamental.

Resultado 3.2 S'( rl (/[s//.;Z)l/íçóo rr /)i'íol'; /)a/a o /)ar'áilzc/lo P4 É' Bc/a(a. b). r/crzo-

tadct l)or €1.X(.}. t pala. a ({istt'ibui.ção cottdiciotlal pai'a l.\' \ PA) é BinorltialÇN. p.4 ).

então a disfi';biz;ç(io pies;fada ?)ar'a }' rgue fe172 sii/90i'fe g = {0. 1,.... .V},l ser(í
Beta-B{.no-miai.

De fato

P'(.V l él4 l F(a + 6)
rl«)i'(ó) 11 -- p..) '':
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:) ,' '- --.-' :~ ' -,-
1 1 ''«*?.:'/.\ ,::;

X

.y) )

X I'(a + Ó + :V)
r. r(« +y) r( ó + (.v g) )

/;.l l b + (A'-v) -i dp.4

:\ 'l r(« +z,) l(« +y) i( z,+ (.v w) )
y .l I'(") I'(Z') F(a +Z'+ A')

Resultado 3.3 S?//)ozz/lrlr7zos q?te en? rlnl elisazo seq?fcr?cía/ e/}1 gi'lz/)os co/n /)i';ol'i

fetal.a,b) l)a)'a P.:\ e Bct«.l.c.(['1 })ai'a Pn. {l a tlostT'a do prtiTteit'o gi'tipo tcit]ln sido

t.orlada e Xi = 1.\ \:Zt'l = i.i,j) lettha sido obscTuado. C:ottsidciatlílo P.4 t Pn

independentes. tcnlos:

e As dista'ibtiiçõ(s a l)ostct'iot'i pai'a P.4 c Pn são d(}lotadas poi' tli
ti.uíit? eit (. ..\ dista'ibui.ção a poslettol'i c071jltnla pata l.P..\. l)B~l

pot' (lij e (

E,j I'tsPtc-

d( llot (! (t. {i

r(a + Z) + Xr)

F(« + ;) I'(b + (A: - Í))
P.4 li -- /,.. )''' ~ '''

* rk+ rW+ 0 -.M 'Bc'''''' 0 -p,) '-'-~'-'-'
para(p..i.PB) C(0,])' e(;,.j) C {0,1. ]V} x {0. 1. v}

e i. dista'ibuiç'âo l)I'cditit'a pat'a X.z l\lz,Z2) quc «$st'"?' .«/.,'es (q. r') c.«,
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sl//)OI'/í c-/ii {0. 1 .V} x {0. 1 N (cada a poste).ioii (i, (l

P(}; = q. Zz = 1' l (;.;)

P(}l; = q l /,.. )e.(/,.4)d/,.4 x / ' P(Z, /' l /)B)(,(/}B)dpB

('1)t]o 'l'tsu]]ado =].11)

/v 'l F(a +z,+ Jv) r(a +f+çl r(b+(.''V - ;l+(iV
q J I'(«+f)r(z'+'v ;)r(''+z'+ \:+.v)

.'v 'l r(.+./+ .''.') r(c+.j+, ) F('/+(À' -.J) +(À'
,. J r(c+.j) r(d+A'-.j) I'(c+'/+'V+JV)

q)

-0(3.3 )

3.7 Construção do Planejamento

Nesta seçào: viemos aptoxllnar o piocedinlento de decisão se(]uencial de Ba},es I'
pelo plocediment.o cle decisão se(lueilcial iv-truilca(lo de Bares I'v', utilizando

/4/ :: :3. Coilstiuirenlos e al)resentai'anjos o es(ltieina coiiipleto pat-a este ensaio.

3.7.1 Etapa Inicial

A primeira clecisào a ser tomada é se a amostragem deve ser iniciada. Pala isso.

calculalenlos o risco de continuação ótima na etapa inicial /)3(Co). (]ue consi(leia

que a amostragem podeis prosseguir, no máximo, minis :3 etapas. Ele é dado poi

P3 l (o ) n.i« l po(élo) E{P,l(o(-V: )l} + 0.10 l l :3.4 )
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alas

{ /92le.( -\' - )l } p,le.,1 #'l (}; ;,z- l :3.s )
í:o .j:o

Pata (a(]a lliiiii (]tts :](i l)ossil)ili(lados do soiilatólio (duplo da c(luaçào (=3.51

devemos calculei o respectivo risco de cona.inuaçào ótima p2lef.jl, (lue é (lado por

P:((., ) nlin l po((;, ) r{/ - le.j(-v,)l} + o.io l l :3.6 )

além da. prosa.l)ilidadc pieclitiva. da(la pela e(luaçào (:3.:3) deviclament.e adaptada

Calcula.ien]os cada un] dos /)o((;,l (le nlatteira alláloga ao (álcttlo cle /).(Co).

detalhado na scção 3.-5.3. clifeiin(lo por coilsiderai como (listribuiçào a piioli l)ara

l Pa, PB) a posteriori eíj.

Poi sua vez, calculatenlos ca(la unia das Z'lpileí.Í(-V2ll} utilizando a seguinte

expressão(aitáloga a(:3.5)):

E{Pi leia ( -X'2 )l} }: }: Pi(ef,,,,.) #'l (}l; = q,Zz
r7=0 I'=0

,') l -\'- ( ;,.j ) l ( :3.7 )

Pala. calcularmos cada uma (las :3(i possil)inda(les do somatório duplo da

e(luação(3.7) deveremos calcular o iespect.ivo risco de contililiaçào ótinla /9i({i.j.,,.).

que é dado por

p:( Zlij., ) -a.iii l po(ei,,,.) E{Pole;j,, (-V,)l} + 0.10 l l3.s)

além cla probabilidade pieditiva. (Inda pela equação (:3.3). (leva(lantent.e adaptada

Calculaienlos cada un] dos pol(ljç,) de maneira análoga ao cálculo de po((o)

( a diferença., desta vez, sela coilsidelar como distiibuiçâo a priori pala (P4, Pn)

a posteriori ei,q,).
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Pala calcularmos (ada uma das .El:lpole.,v,(-\'3)l}. utilizaremos a seguinte ex

piessao:

E{/9ol(i.j.,(.V3)l} =

/9o({-.,,...) ]''l(}l, = s.Z:. = /) 1 -\'-.: =(;+q..j+,) l(:3.0)

Cal('ulai'anjos('a(la ulll (loS/90(e,,,r«.«) (le maneira análoga ao (álculo de /)o((O)

Novamente. o cál('talo (la piobabili(lado pteditiva segue da c(luação (3.:3) devida

mente adapta(la.

Deseitvolvcit(lo todos os ( al('talos iilclicados nas c(ltiaçoos a('ilha. obtemos

P3 ( (o ) min l pol(o) . EÍp21(o(-X'i)l} + 0.10 l

nain j1.:31õí : 0.417T + 0.10 l

0.5177

Portanto, a (oilt.inuação ótiilla na etapa inicial é começam a a]]]ostragen], e seu
risco é 0.5177.

Obs: As contas ne(essái'ias l)at'a este plailejalnento foram realiza(las através dc

uma rotina (lue elaborei ut.ilizall(lo o pacote (l;auss.

3.7.2 Etapa l

Suponhamos blue a amostra do primeiro grupo teiilla sido ol)sel\:ada. Para cada

uma das 36 possibilidades desta anlostia de'\,enlos especificar sc a anlostiagenl de-

ve ser intelionapida na piinleita etapa com a decisão de Bares contra a respectiva

posteriori ef.j escolhida- ou se o segundo grupo de pacientes deve ser observado.
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f\piesentaremos. cor]]o exemplo. as contas a se]en] feitas para o caso em (lue
.Vi = (0. 0) tenha sido observado.

Neste caso a informação a priori é atualiza(la pela inforn)açào -Vi = 10,0) e

a coiiente (listribuiçào pala (P-l. /B) é a posteiioil (ou. (lue é o pio(luto entre a

Beta(:3,8) do tratanaento .4 e a Beta(3,8) do trai.aniento B. Pala especificam se

a anlostiagen] (leve ou lido sei (oiitiiluada. calculareiiios o ris(o de coiltinuaçào

ótinla. na etapa l dado (]tic' -Vi = (0,0) temia si(lo ol)ser\acto ((]ue considera (]ue

a anlostiageill l)oderá prosseguia, no illáximo. dais 2 etapas). Ele é dado por:

P2 ( lIDo ) ,«i:- l Po((o.) E{P- l(oo(-V,)l} + 0. 10 l l :3 .10 )

O valor de p2((oo) já foi calculado (quando necessário iia e(luação (3.T). Apto
veitando os cáculos. temos:

Po( Coo ) -«i« l/(élo.,d-l ./9((oo,d,) l

min l 0.50:33 ; 5 l

0.5033

P2( Coo ) min l p.(lIDo) ; E'{/ l l(oo(-X'2)l} + 0.10 l

ilaiil l 0.503:3 : 0.:3150+ 0.10 l

0.4150

Portanto, se .Xi = (0,01 foi observado. a continuação ótinla é prosseguir a
anlostiageíli, e seu fisco é 0.4150.

O esquema abaixo nlostia a continuação ótima na etapa l pala cada uma das

36 possibilidades de .X'l. Nos casos em (lue a continuação ótiilla é intenomper

a amostragem, a respect.i\;a decisão de Ba},es é indicada. } l c Zi representam o
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número de sucessos no t.ratament.o .-l e B. ies])ectivainente. obseix:idos na amos

aragem (lo piiineiio grupo.

8 Se

}; = 0 e 0 $ Z. $ :3 ou

}'l = 1 e 0 $ Zi $ 4 oii

}l = 2 e 2 $ Zi $ 3 oii

}1 = 3 e :3 $ Zi $ .3 ou

}'; = 4 c 4 $ Zi $ 5 ou

}; = .3 e .Z. =3

ent.ão continue a amostragem

e Se

}'1 = 0 e 4 $ Zt $ 5 ou

}l = 1 e ZI = 5

então paio a ailiostiagem e escollla a decisão (/2

e Se

V1 =2 e 0$ ZI $] ou

}''l = :3 c 0 $ Zi $ 2 ou

}'; = 4 e 0 $ Zi $ :3 ou

}'1 = 5 e 0 5; Z. .$ 4

então pare a antost.ragenl e escollla a decisão (/i

3.7.3 Etapa 2

Através do esclttema apresentado na etapa 1, vemos (lue. das :36 possibilidades

para a primeira amostra, 17 delas especihcam que a amostragem deva ser inter-

rompida após a observação do piinaeiio grupo, eilquailto que 19 especificam que



Aplicação 9:i

a amostragens deva sei continua(la. Cada uma dessas lç) possibilita(les origina :3(i

novas possibili(lados. totalizam(lo (i8-1. Note porém (lue. como estamos assumindo

(late os gl'tipos (le l)acientes são pei'nattt.ágeis (enl relação ao vedor (lc respostas a sel

ol)seixadol. mliitas dessas T)ossibilidades são e(llii\:aleiltes. Por excinplo. observei

.V- =(0,0) e .V2 =(0.11é .q i~alc«tea obs.-~--t .Vi =(0.1) '- -V2 =(0.0). São

e(luivalentcs. pois pata efeito de veiifica]' se an]ostiagei]] (leve Oli não scr conti-

ilttada, a infotíilação liecessê\iia da posteriori e a illesnla:3 pala ambas a ])osteiiori

é Beta(3, 1=3) pata o trataitlellto .4 e Beta(4.12) pala o tratanlerlto B. Perceba
que, com esta e(luivalêilcia. o ilúlllero (le difeieilt.es possil)ilidadcs é. iio máxínlo,

igual a ll2 = 121 (c(]uivaleiltc a ])egar lO ])acient.es p?tra cada\ tratalllento de uilla

só vez). Pala veiifi('ai (leais (lesse\s 121 possibilidade's sào ieallileiltc l)ossíveis.

basta seguia o segllint.e ia('iocínio:

e Se }i :: 0. então a anlostiagein (leve sel colltinua(lli apenas se Zi $ 3.
Suponha então }i :: 0 e Zi :: 0. Clonlo }2 po(le vaiial de 0 a 5. valendo

o nlesnlo para Z2. as possibilidades piovenient.es l)ata }l :: 0 e ZI :: 0 sao

}i + }2 va.irai)do de 0 a 5, ocoitendo o niesnlo l)ara Zi + Zz.

B Repetindo a etapa anterior pala cada possil)inda(lc (le }l e Zi (ltie especifi

(ltie que a ainostragei) mexa sei continua(la e aglutinando estes insultados

obtemos as ])ossibilidades pala }i + }lz e Zi + Zz

Seguindo o raciocínio acima.. verificamos (lue, pa-ia o nosso plaiiejanlent.o. exis-

tem 104 possibilidades para a amostra depois que o segull(lo giul)o foi observado.

Para cada uma delas. devemos especificar se a aniostiagena deve sel interrompida

na segunda etapa e a decisão de Bayes contra a posteiioii eijç, escolhida, eu se o
terceiro grupo de pacientes deve ser observa.do

3Cottsiderando qite nas duas ordens a amostragem teria segui(lo at.é a segunda etapa.
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Xpresent.cremos. como exemplo. as contas a serem kit.as Faia o caso en] (ltie

.\'i = 10. 1 ) e .V2 = 10. 0) temia sido obsetxado.

Neste('aso a infoii]taçào a l)iioti (oi ó atualizada coi]] }\ iilforinação .V2 = lO. 0).

o a comi'elite (listril)lição l)al'a (/J4. /B) é a posteriori éloiuu (llle ó o l)i'o(luto ente'e

a Beta(:3. 1=31 do trai.anlento -+ e a 13eta(4: 12) do t.iat.i.nleiito /i. Para especificar

se a ainost.iagelil de\e sci coiltiiillada. cleveiilos calculei o ris(o (lc (.ontiiiuaçào

ót.inlil iia etapa 2 (lado (luc -Vi = (0,0) e .X'2 = (0, 1) tejlliani sido observados e

(lue t\ amostiagcin podeis piosscguii. ilo máximo. mais villa ctal)a

pi(eoo.-) = nli-- l /o.((o«. ) E' {Pol(oo.-(.V,)l} + 0.10 l

O valor dc/)i(éloooi) já. foi calculado (quando necessário na e(ltiação(:3.8). .Apto
deitando os (á.lculos. temos:

/90 ( {0U0 - ) nliil l p(eoo.i.(/i) , p({loo.i.(/z) l

niin l 0.4741 , :3.2.566 l

0.4741

Pi( Co«i ) -«i« l/o({ooo-) . E { pol(o«.(-v,)lJ+ o.io l

nlin l 0.4741 : 0.:3692 + 0.]0 l

0.4692

Portanto, se .X'] = (0,0) e .X'2 = (0. 1) foi ot)servido. a coiltinuaçào ótiina é

prosseguir a. amostragem. e seu risco é 0.4692.

O es(luenla abaixo mostra a continuação ótinia ]ia etapa 2 pala cada uma das

104 possibilidade de .X'i,i club atinjiram a segui]da et.apa. }'os casos en] que a

continuação ótima é int.criomper a amostlagenl, a respectiva (le(-irão (le Bares é
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indicada. }l + }lz e Zi + ZZ repiesentani o núnleio cle sucessos iio tratamento

l e no t.ratamento B. respectivamente. observados na amost.regem do primeiro c

segundo grupo conjunt.anlente

B Se

}l + }; = (J e ZI + Z2 :: 0 ou

}'; + }'l = 1 c 0 $ Zi + Z2 $ 1 ou

}; + }b = 2 e 0 $ Zi + Z2 $ 2 ou

}'1 + }'; = :3 e (l .$ Zi + Z2 $ :3 ou

'/; + }3 = 4 e 0 $ Zi + Z2 $ 4 ou

}1 + }; = ;3 e 0 $ Zi + .Z2 $ .5 ou

}1 + }; = 6 e 0 $ Zi + Z2 $ 6 ou

}l + }b = 7 e 2 5; Zi + Z2 $ 7 ou

}; + }b = 8 e :3 $ Zt + Z2 $ 8 ou

}'l + }; = ç) e 4 $ ZI + Z2 $ 9 ou

}l + }L = 10 e 5 $ Zi + Z2 $ 10

então pare a amostiagen] c escolha a (decisão di

e Se

}l + }lz = 0 e

y] + }lz = 1 e

}'i + }11 = 2 e

}l + }lz = =3 e

}1 + }11 = 4 e

}l + }b = .5 e

}l + }b = (i e

}1 +1;=7 e

}; + }; = 8 e

}; + }b = 9 e

1 $ Zi + Zz 5; 4 ou

2 $ Zi + Z2 $ 5 ou

i3 $ Zi + Z2 $ 6 Oli

zl $ Zi + Z2 5; 7 0U

5 $ Zi + Z2 $ 8 ou

6 5; Zi + Z2 5; 9 ou

7 $ Zi + Z2 $ 10 ou

S 5; ZI + Z2 $ 10 ou

9 $ Zi + Z2 $ 10 ou

Zi+ Z2= lO
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então coiltintie a amostragem

e Se

}'l + }lz = 0 c ;5 $ Zi + Z2 $ 8 ou

}'1 + }3 = 1 c (i $ .Zi + Zz $ 9 ou

}'1 + }'1? = 2 c 7 5; Zi + .Zz 5; 10 ou

}'l + }'lz :: :{ c 8 $ Z, + Zz $ 10 Oli

}l + }lz = 4 e 9 5; Zi + Z2 $ 10 ou

}'] + }lz :: 5 e Zi + 2'2 :: lO

então pare a amostiagen) e escolha a decisão (/2

3.7.4 Etapa 3

Seguindo un] raciocínio análogo ao apresentado na seção :3.1.3. veiificanlos cine

para nosso caso. exist.em 1.58 possi})ilidades pala a amostra. del)ois (llle o terceiro

grupo for observado. Como a anlostragen] será intenoinpida, cona certeza, llesta

etapa, para cada. uma das 158 possibilidades devemos apenas especificam (luar a

decisão de Bares contra a posteriori e{.iq,..r através clo cálculo de p.((ijç,.r).

As contas pata cada /9o({fjç-r ) já foraill realiza.dos (quando foianl necessái ios na

equação (3.9). .Aproveitando estes insultados. estabele(Cílios o es(luenia abaixo.

}; + y2 + }3 e Zi + Z2 + Z3 iepiesenta.iil o número de sucessos nos tiatanlentos .4

e 1?, respectivamente. ol)serva(los iia amostragem clo prinleiio, segun(lo e terceiro

grupo conjuntalllente

8 Se

yl+y2+yli=0 e l5;Z.+Z2+Z3$3ou
}l-tl;+yL:=1 e l<Zl+Z2+Z3<4ou
}'i+t;+yi=2 e l5;Zl+Z2+Z3$5ou
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}'; + }'; + }'i -

}l + } l; + }l; =

}'; + }'lz + } i =

}' l + }l? + } l, =

}1 + }3 + } 13 =

}i + }; + }l} =

}l + } l; + }l, =

}'; + }; + }'i -

}''l + }'i + }'i -

}] + } l; + } l,

}'l + }'; + } l} =

}l + }''lz + }''i =

então escolha a

3

')

6

f

('

C

C

('

('

e

e

C

('

l $ Zi+ Z2+ Z3 $(jou

l < .Zi + Z2 + Z3 $ 1 01]

1 $ .Z] + Z2 + Z3 S; 8 Oll

2 $ Zi + Z2+ Zs SÇ)Oli

:] $ Zi -+ Z2 + Z3 $ 10 ou

'l $ Zi -+ Z2 -F Z3 $ 1 1 oii

3 $ Zi + Z2 + Zs .$ 12 ou

6 $ ZI + Z2 + .Z3 $ 13 ou

7 $ Zi+ Z2+ Z3 $ 14ou

8 $ .Zi + Z2 + Z3 $ 15 ou

!) $ Zi + Zz -t- Z3 $ 13 Oll

10 $ Zi+ Z2+ Z3 $ 15

Í

8

!)

10

1 1

12

1:3

14

dec

e

]sao

e Se

}1+l2+\l3:=0 e 4<.Zl+Z2+Z3<9ou
}'i+\jz+\j=1 e 55;Zi+Z2+Z35;10oti
}l+l;+lb=e e(5$Zi+Z2+Z35;llou
V;+\l!+li==3 e T 5;Zi+Z2+Z3$12ou
}'i+l'';+l''i=4 c 8$Zi+Z2+Z35;13ou
}'l+y'lz+l'i=5 c ÇJ5;Zi+Z2+Z3$ 14ou

}i+l2+l3::6 e 10<Zl+Z2+Z3::loou
I'l+lb+\j=7 e ll$Zl+Z2+Z3$1.5ou
}'l+\;+\b=S e 12$Zi+Z2+Z3$15ou
}l+\b+yl3=9 e 1:35;Zi+Z2+Z3$14ou
}[+Y]!+t]3=]0 e 14$Zi+Z2+Z3$1.5ou
};+\l!+\j3=ll e ZJ+Z2+Z3=1.5ou
então escolha a clecisào (/,.
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Com os esquemas feitos nas senões anteriores, juntamente com as probabili-
dades preditivas pata cada possível resultado da amostiageni. podemos calcular

a probabilidade clo eitsaio param após a observação de cada un] dos grupos.

A figura 3.2 mostra a distribuição de probabilidades do número de grupos

a ser obsevado com a. amostragem. Por exemplo, a àrea lekrente a "Etapa I"
representa a probalidlidade pieclitiva pala os possíveis resultados da amostra do

primeiro grupo (lue levariam a encenar o ensaio depois que ele fosse observado.

Distr. Prob. do Numero de Grupos a ser Observado

+>': '.6
M
4

=
ã

Etapa l Etapa 2 Etapa 3

Figura 3.2: Histograma
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3.8 Exemplos

Nesta seção, apresentaremos alguns casos que poderiam ter acontecido se este

ensaio fosse realizado na prática.

3.8.1 Exeniplol

Suponha que a amostragem tenha sido iniciada e que }l = 1 e Zi = 5 tenham

sido observados. Atualizando a priori com estes resultados, temos que a coiiente

distribuição pala Pa é Beta(4, 7) e para /)n é Betaj8,3).

A figura 3.3 mostra a. corrente distribuição pala (PJ, PB). Utilizando o es-

quema da seção 3.7.2, temos (lue, neste caso, a continuação ótinia é interrompem

a amostragem.

A-Beta(4,7) e B-Beta(8,3)

.++++++'

B
U

&

U

Figura 3.3: Posteriori para (PH, Pnl (x,y)
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Dado que a amostragem é interrompida após a observação do primeiro grupo
temos:

po(eiõ. di ) = 4.61

e

po(élis. (/2) = 0.89

Portanto, a decisão cle Bayes é (/z com fisco 0.89. .A decisão terminal é que a

indústria deve fabricar o tratamento-experimental e o Risco Total de Bayes a
Posteriori contra {i5 é:

Rol(is) = 0.89 + 0.10 = 0.99

3.8.2 Exentplo 2

Suponha que a amostlagenl tenha sido iniciada e quc }1 = 3 e Zi = 4 tenham

sido observados. Neste caso, a corrente distribuição para PH é Beta(6, 5) e para
PB é Beta(7, 4).

A figura 3.4 mostra a corrente distribuição para (P], PB). Utiliza.lido o es-

quema da seção 3.7.2. temos que. neste caso, a continuação ótinla é prosseguir a

amostragem, observando o segtmdo grupo de pacientes.

Suponha, agora, que }'l! = 1 e Z2 = 0 tenham sido observados. Neste caso,

a corrente distribuição para PJ é Beta(7,9) e pala Pn tambén) é Beta(7,9). A
figura 3.5 mostra a corrente distribuição (P4, PB). Agora, a continuação ótima é

interromper a amostragem.
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A-Beta(6,5) e B-Beta(7,4)

Figura. 3.4: Posteriori para(PH, Pn) =(-X', y)

A-Beta(7,9) e B-Beta(7,9)

Figura 3.5 Posteriori para (PH, PB) (-x', }')
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Dado que a amostragens é interrompida após a observação do segundo grupo
temos:

po(€34io, di ) = 0.39

e

Po((=.-o. ./2) = 5

Portanto, a decisão de Bayes é di cona risco 0.39. ..\ decisão terminal é que a
indústria deve fabricar o tratamento-padrão e o Risco Total cle Bayes a Posteriori

contra («-o é:

Ro(€3410) = 0.39+ 0.10 + 0.10 = 0.59

3.8.3 Exemplo 3

Suponha que a amostragem tenha sido iniciada e que o mesmo resultado para a

observação do gi'upo primeiro grupo do exemplo 2 tenha. sido obtido. Suponha,

então, que a amostragem tenha prosseguido e que }b = 1 e Z2 = 1 t.ellham sido

observados. Neste caso, a corrente distribuição para P4 é Beta(7, 9) e pala PB é

Beta(8,8). A hgura 3.6 mostra a corlent.e distribuição para (PÁ, Pn) na segunda

etapa. Agora, a. continuação ótinia peinaanece sendo continuar a amostragem.

observando o terceiro grupo de pacientes.

Suponha que }i = 1 e Z3 = 2 tenhan] sido observados. Neste caso, a corrent.e

distribuição pala P4 é Beta(8, 13) e pala })n é Beta(lO. 11). A figura 3.7 mostra

a corrente distribuição para (PÀ. PB).

Dado que a amostragem é intenompida após a observação do telceiio grupo
temos:

po({3aiii2, di ) = 0.84
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e

P.((34tti2. (/2 ) = 2.62

Portanto. a decisão de Bayes é (/i com fisco 0.8'1. .À decisão t.ernlinal é (lue a

indúst ria deve fabricar o tratamento-padrão e o Risco Total de Ba},es a Posteriori

coi:t.r;i (31i ii2 e:

Ro ( (3- :,: 2 l 0.84 + 0.10 + 0.10 + 0.10 1.14

A-Beta(7,9) e B-Beta(8,8)

Figura Posteriori para (PÁ, Pn) (-x', y)
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A-Beta(8,13) e B-Beta(lO,ll)

n B

a
}.. 'C'r

Figura Posteriori para (P], Pa) (-x, }')
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A proposta dest.e trabalho foi apresentar uma maneira mais dinâmica e flexível

para planejar e analisar un] ensaio clínico. As (questões éticas (lue apresentamos

no final do capítulo l sustentam a icléia de (lue ensaios clínicos não devem envolvem

análises que sejam muito clepeildentes de seus protocolos. A alocução de trata-

naentos entre os pacientes através de aleatolização, utilizando t\lgunl mecanismo
lotérico, compromete, indiscutivelmente, o compromisso com a ética individual.

Um planeamento que não incorpora análises intermediárias ou não-programadas

não possibilita que o ensaio seja interrompido tão logo os dados apontem pa-

ra alguma conclusão, comprometendo, também, a ética coletiva.. A análise que

propusemos, sendo subordinada à abordagem bayesialla, não só é mais direta. no

sentido de se basear e apresentar uma distribuição a posteriori para o parâmetro

de interesse, como também é mais flexível no sentido de nã.o se preocupar eni

considerar o tipo de alocução e planejamento utilizados. Além disso ela permite a

incorporação de informa.ções externas ao ensaio. Covil cert.eza. o tipo de alocução

a ser feito deve sel bem estabelecido, tendo o cuidado para nào introduzir vícios

de alocução e cona isso comprometer os resultados. O (lue não concordamos é

que a a]eatorização pol mecanismo ]otérico seja a única font.e (e infalível) de não

introduzir vícios na alocução dos tratamentos. No momento em que consideramos

os pacient.es permutáveis em relação à resposta. do estudo, por que deveríamos

105
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sortear tratanie[[tos? Será que, neste momento, un] sorteio é realmente tão mais

eficiente no sel)ti(lo (lc balancear fatoies l)iognostlcos descoiisideia(los ou nao ob-

serváveis do (lue outro tipo de alocução tal como a sist.ematização ou a utilização

de controles liistóiicos' Ou nlesino cuidadosa. alocução int.eiicional? (vei Basta

(1980) ou Inoue (1995)). E, de todo modo, porque o sorteio deve sei levado em

cona.a após a aíllostlagem. isto ó. na análise?

A utilização de nossa proposta de planejamento sequencial objetivou toinal

o ensaio mais dinânilco, uma. vez que ele pode ser interrompido após qualquer

análise internlediáiia e, como estamos utilizando a. abordagem bayesiana. para a

análise, o ensaio pode, na. verdade, ser intenonlpido (ou prosseguido) a (lualquel

momento. A utilização de um planejamento sequencial faz com (lue o pesquisador

tenha que decidir, após cada análise intermediária, se os dados até então obtidos

são ou não suficieJltes pala. uma conclusão ou, equivalentenlente, se a amostragem

deve ou não ser interrompida. Seguimos a mesma linha de pensamento cle Lindley

quando ele discorda, na discussão do trabalho de Spiegelhaltet et. al. (1994), que
a incorporaçã-o de unia função de perda seja não-iealíst.ica. Não só concordamos

com Lindley em dizer que ilm planejamento sequencial utilizando Teoria da De

cisão para. ensaios clínicos é realístico como também é fuildanlental. Pi'oblemas de

decisão estão intrinsicamente pieseiltes no cotidiano da humanidade e, especifica-

mente na área médica, estão presentes em todos os mon)entos. Clonlo dizer, então,

que é não-iealístico ur]] médico ter preferências e opiniões a despeito de peiclas por

decisões erradas? Por(lue essa assimetria entre priori e utilidade'P Ou sqa, porque

opinião a priori é considerada lealística e opinião sobre utilidade não? A sugestão

de incoipoiai a Teoria da. Decisão no planqaniento sequencial que apresentamos

incorpora essas preferências por decisão errada e, objetivando minimizar a perda

esperada, dita a regra de qual)do o ensaio deve ser interrompido.

Por outro lado. seguindo a proposta de Spiegelhalter et. a1.(1994), fizer)los uso
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da amplitude de equi-.,alência, que é un] conceito que precisa ser mais difundido.

'\cieditanlos nisso revi(lo ao scli a(le(luanlento cona a teallda(IP no sentido de

incorporar na análise a idéia de e(luivalência não s(5 onde a diferença entre os
efeitos dos t.ratamento é nula

A nossa primeira intenção com um planta.mento sequencial bayesiano era ir

atualizando a priori a cada nova informação (a cada resposta de um paciente)
Com o decoriel do tiaballio, consideramos (lue essa intenção não era muito con-

dizente nem cona a área m.édica (onde o custo de observar e analisei um ensaio

com pacientes sendo observados um a um é geralmente mais alto do que (quando

pacientes sã.o observados em grupo) e nem com a aplica.bilidade estatística em re-

lação à paire computacional (quanto mais análises intermediárias são realizadas.

mais extensas tolnanl-se os cálculos necessários). O desenvolvimento com grupos
foi uma alternativa que Consideramos ma.is adequa.da.

Acreditamos (lue os exemplos que apresentamos no final do capítulo 3 cum-

priram o papel de ilustrar o planejamento e análise propostos. .Apesar cle ter

sido planeado un] essa.io que envolveria no naáximo 30 pacientes, foi possível

verificar que (se un] tratamento é realmente mais eficiente que outro) o ensaio

é normalmente interrompido antes cle atingido o limite NI. Uma desvantagem da
nossa proposta é que nem sempre a construção de uni planeamento sequencial de

Bayes utilizando Teoria da Decisão é computacionalmente simples. Na verdade.

dependendo do tipo de dados a serem analisados e suas respectivas distribuições
condicionadas ao parâmetro de interesse, as contas podem se tornar extremamen-

te complicadas, mas evidentemente, cona o contínuo desenvolvimento de hardware

e softu,aie, esta desvantagem vai enfraquecendo.
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