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RESUMO
O principal objetivo deste trabalho é desenvolver técnicas À'lente Carlo via Cadeias de
h'larkov para alguns modelos especiais considerados na Teoria cla Confiabilidade e na
Análise de Sobrevivência.

Uma metodologia Bayesiana é desenvolvida para o modelo

Weibull-exponenciada proposto por À'ludholkar et al. (1995). Uma extensão deste modelo é também considerada adicionando covariávéis ao modelo originalmente proposto por
Nludholkai et a1. (1995). Reportamos um estudo comparativo do modelo proposto por

Nludholkaiet a1. (1995) com várias famílias de distribuições usadas no ajuste de dados
cletempos de vida com função de taxas de falha do tipo "bathtub". Finalmente desenvolvemosum procedimentode análise Bayesiana pala o modelo clemistura exponencialcom
ou sem covariáveis e, comparamos tal análise com os procedimentos clássicos de análise.

Consideramosa distribuição \Veibull-exponenciadapara o ajuste de dados de tempo de
vida na presença de indivíduos imunes e estudamos o uso deste modelo no teste cle adequação do modelo de mistura Weibull e exponencial considerando as abordagens clássica
e Bayesiana.

ABSTRACT
The main object of this study is to develop Markov Chain À/fonteCarlo techniquesin some
special modelatypically considerei in reliability theoiy and survival analysis. A Bayesian
methodology is developed for the exponentiated-\Veibull modemproposed in Mudholkai
et al. (1995). An extension of this modemis also consideied by adding covariates to the

model originally proposed in À,ludholkaret al. (1995). Are of the special features of
the exponentiated-Weibull moclelis that it allows fitting bathtub failure rate models to
data sets. Numerical studies are leported comparing several methods for fitting bathtub
models to data. Next, we convidei a Bayesian analysis for the exponencial and Weibull
mixture models for incorporating lona-term survival data to the model. Comparisons with
the classical maximum likelihood methodology are reportei and extensions considered by
using the exponentiated-VVeibullmoclelin tais situation.
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Capítulo l
Introdução
1.1

Análise de Dados Tempo de Vida

A análiseestatística de dados de tempos de vida representao principal interessede duas
áreas de estudo, a teoria de coníiabilidade e, a análise cle sobrevivencia. Na confiabilidade

temos como exemplosos teste de vida onde os dados utilizados referem-seao tempo de
falha cle um item, enquanto que, na análise de sobrevivência os dados representamem
geral o tempo clevida ou tempo de remissão de uma.doença, de pacientes ou animais sob
experimentação. Esses dados de tempo clevida são frequentementedados censuradas, isto

é, para algunselementosem estudo não sabemosseu tempo excitode vida, mas apenas
que excedeum certo valor, já que nã.oé possível esperar que todas tmidades experimentais
em teste falhem e é necessário que o experimento se encerre num determinado tempo fixo,

ou ainda, que ele se encerre depois de um cento número de falhas tenha ocorrido.
Na análisede sobrevivência e confiabilidade alguns conceitos são de suma importância,
para isto considere uma variável aleatória contínua não negativa T, representado o tempo

de vida de um indivíduo ou dispositivo de uma população homogênea. A distribuição de
probabilidadede 7' pode ser representadapor três formas equivalentes.

l

A /?znçao (Ze densidade

blue é definida

por,

/(t)- .IÉ.P(t
$r $t+az)- e;P,t>..
onde F'(t) = P(T $ t) é a função de distribuição de T, a /unção de sofreu z;anciãde 7'
definida por

s(z)
onde esta função representa a probabilidade de um indivíduo (ou item) sobreviver pelo
menos até o tempo f. Em alguns contextos, epecialmente aqueles envolvendo tempos de
vida de itens essa função é chamada de /unção de corz#aóí/dado. Pode-se mostrei que

S(t) é uma f««çã' monóton-dec:escente,co«tínua, com S(0)=1 e .!!!:. S(t) = 0
Finalmente a /unção risco que especifica a taxa instantânea de falha ou morte no
tempo [ de um indivíduo (ou item), dado que e]e sobreviveu até o tempo t, e que é
definida por
rül

Ü

l

~'

--

11111

a'--.»'

--

p(t $ r $ t + z\llr 2 t)

At

--

./(f)

S'(t)

A densidade /(t) e a função de sobrevivência S(f) são lepiesentaçõescomuns da distribuição de uma variável aleatória. Enquanto, a função fisco /z(f) é uma caracterização
mais especializada, mas é particularmente útil na modelagem de dados de sobrevivência.
Frecluentementeem aplicações, tem-se disponível a informação de como a taxa de falha
muGIa com o tempo, e estas informações podem ser usadas na modelagem de /z(t). Na lite-

ratura existem alguns modelosque são usados com bastante frequência (veja por exemplo
Lawles, 19821Collet, 1994). Alguns destes modelos são os modelos exponencial e Weibull.
Contudo, esses modelos não incluem o caso de funções de taxa de falha em forma de "ba-

thtub" ou unimodal. Para tais situaçõesforam propostosmuitos modelosparamétricos
entre eles estão as distribuições r' geralizada de Printice (1975), gama generalizada de Sta-

cy (1962) entre outros; não obstante a modelagem desses modelos é computacionalmente
muito complicada na precença de dados censurados.

À'ludholkar et a1. (1995) apresen-

tam uma extençãoda distribuiçào Weibull denominada \Veibull-exponenciadaque além
de ter a característica de ter funções de risco unimodal e em coima de "bathtub", inclue
2

os modelos com funções risco monótonos. No Capítulo 2, apresentamos a distribuição
Weibull-exponenciada e algumas de suas propriedades

1.2

Análise Bayesiana para os modelos de tempo de
vida

Na análise de confiabilidadeou de sobrevivência, (quandoassumimosum modelo pala
os dados de tempos de vida, temos interesse em determinamo valor do parâmetro que
caracteriza o modelo. Embota este parâmetro seja.consideradofixo, não temos certeza
do seu verdadeiro

valor e assim procuramos

uma forma de, através

dos dados,

expressam

essa incerteza.

Uma alternativa é considerei uma distribuição para o parâmetro de interesse, que

sob este ponto de vista é consideradouma variável a.leatória(vei por exemplo Box e
Tido, 1973). Com esta formulação usamos o teorema.de Bayes, blue fornece um método

para computar a distribuição do parâmetro, expressando nossa incerteza condicionada

aos dado. Para análisede sobrevivênciaou confiabilicladevários trabalhos utilizando
abordagem Bayesianajá roíam realizados (ver por exemplo, Achcar e Louzada-Neto,
1992; Rodrigues , Bolfaiine e Louzada-Neto, 1993, entre outros).

1.2.1

Teorema de Bayes

Suponha que t = (tl, . . . , t.) é um vedor de n observaçõesonde a distribuição de probabilidade

a(tl0)

depende de p parâmetros.

A quantidade

0 = (01, . . . ,0.)

sob o ponto de

vista Bayesiano, é considerado uma variável aleatória, iepiesentado características que se

deseja conhecer. Se 0 tem uma distribuição de probabilidade(denominda distribuição a

priori) n(U), então
-'(tlo)-'(o)

«'(t, o) = ,'(olt)-'(t).
3

A distribuição de 0 dado as observaçõesé dada por
,'(o t) - ::Çi1li T(o) ,

(1.1)

onde

«(t)

=

c':

=

/

0

«(t 0)z(0)dO

Observe que a(t) é a esperança matemática de a(tl0) em relação a densidade a priori

«(o).
Se denotamos a função de veiossimilhança a(tl0) por E(0), pelo teorema de Bayes
podemosescrever (1.1) como

«'(o t)

o)«'(o),

onde c é a constante normalizadora de «(Olt).

Portanto a densidade a posteriori(1.1) pode ser escrita como

«'(olt) « z,(o)«'(o).

(1.2)

O procedimentode inferência Bayesiana baseia-sena distribuição a posteriori das
componentesde 0. Neste ponto surgem duas dificuldades, a primeira na obtenção da
distribuição a posteriori marginal e a segunda no cá.lculode momentos a posteriori de

interesse. Em ambos casos é necessárioa resoluçãode integraisque muitas vezes não
apresentam uma solução analítica. Nesse caso, métodos numéricos (ver por exemplo,

Naylor e Smith, 1982) ou métodos de aproximação de integrais, tal como o método de
Laplace (ver por exemplo Tierney e l<adane, 1986 ) são necessários. Ocorre que para a
aplicação deste último método é necessário determinar o valor que maximiza a função de
densidade a posteriori e assim a medida que a dimensão do espaço paramétrico aumenta,
aumentam as dificuldades para sua obtenção e a aplicação do método vai se tornando mais

trabalhosa de ser implementada. Neste sentido, uma alternativa, é utilizar os algoritmos
de simulação cle À'longeCano via Cadeias cle À'larkov (À'lCN'lC) tais como os algoritmos de

Gibbs (ver por exemplo, Gelfand e Smith,1990) e Àletropolis-Hasting(ver por exemplo,
4

Chip e Grenberg, 1995). Esse métodospermitem inclusive escolhem
densidadesa priori
sem ptendei a propriedade de conjugação.

Um outro elemento importante na inferência Bayesiana é a distribuição preditiva.
Usualmente estamos interessados em fazer inferência sobre alguma observação futura, s,
utilizando as observações passadas t. Tal inferência deve sei baseada na distribuição a
posteriori de s, n(s t). Observamos que a(slt) pode ser obtida a partir da distribuição a
posteriori conjunta de s e 0 por integração, ou seja,

«'('lt)

=/

,'(.,0 t)dO

«'(sl0,t)«'(Olt)'/0,

onde«(sl0, t) em muitosmodelosse reduza «(sl0).

1.2.2

Algoritmos de simulação

O algoritmo do a.mostracloi de Gibbs (A.G.) c algoritmo de Nletropolis-Hasting são um
dos métodos de simulação cle Nlonte Cano via Cadeias de Maikov (MCMC).

O A.G. é

uma técnica de N'lCà'lC pala geral amostras de uma densidade multivariada não normalizada. Os métodos de simulação ).ICIÀ'lCIanualmente t8fn sido utilizados na inferência

Bayesiana(ver por exemplo,Gelfande Smith, 1990e Chip e Greenberg,1995). Na in
gerência Baycsiana a distribuição estacionária Giesta Cadeia de R'larkov é a distribuição

a posteriori. Geman e Geman (1984) apresentaram o algoritmo do A.G. em problemas
de procesamento de imagens. Entretanto o método já havia sido descrito por R'letropolis
(1953) e posteriormente por Hasting (1970). Gelfand e Smith (1990) popularizaram o
A.G. na aplicação do método na área de inferência Bayesiana.
Descrevemos brevemente o procedimento do amostrador de Gibbs e em geral o algo-

ritmo de Metropolis-Hasting. Suponhaque desejamosestimei n(01, .- . , 0.IZ)), densidade
conjunta a posteriori do (01, . . . ,0.) dado os dados. O algoritmo considera que as densidades condicionais a posteriori de cada parâmetro é?i,dado todos os outros sejam conhecidas. Essas distribuições são denotados por n(0il02, . . . , 0., Z)), a(02l0i, 03, . . . ,0,, Z)), . . .,

«(o,lo:, o:, . . . , o,-- , o).
Õ

Com

os valores

iniciais

é?lo),

0Íi) de

, OP ) gerimos

z(0:l01o),..

0(o).
D
P

é?lii) de T(0,l0Í:),Oio),

01o).
D
P

(1.3)

01,:) de a(0.101'),0Si),...,012:,D),
com essa geração 0(i) = (0:i), . . . , 01,i)y substitui o valor inicial e continuamos
a iteração k, onde se espera que a convergência da cadeia é alcançada. Sob certas condições

de regularidade (veja, poi exemplo Tieiney,1994), essa cadeia cle ih/laikovconverge para

distribuição estacionaáiapara Ã suficientementegrande, isto é, (a(k), . . . 0Êk)ytem uma
distribuição aproximadamente igual a n(al, . .. , 0,IO). Além disso, 0i pode ser considerada
como uma observação simulada de n(0ilZ)), a distribuição marginal de 0i(veja, Geman

e Geman, 1984). Se consideramos s pontos iniciais independentes, podemos também
replicar a iteração anterior r vezes. Seja 0(f,') . (Oii''), . . . , 0(í,')y denota a realização de 0
obtida a partir da í-ésinaaiteiação e da s-ésima réplica. Para estimar a(01, . . ., Orla), seus

momentosde interessee intervalosde creclibilidacle,pode-seusei uma medida empírica
atribuindo

l/r

de peso a cada(Otk''),.

. .,0(A,')),

s = 1,. . . r.

.Alternativamente,

Gelman

e

Rubin (1992) sugerem usar essa medida empírica para todas as variáveis considerando a
segunda metade de todas as iterações e réplicas.

Pala o uso da convergênciae escolhaprática de k e r, pode-seconsultar Tanner e
Wong(1987), Gelfand e Smith (1990), Casella e George (1991), e Gelman e Rubin (1992)
e Cowles e Cailin (1996). Na prática, entretanto, ainda existe muita discussão sobre

o mQnitoramentoda convergência. Contudo, o método proposto por Gelman e Rubin
(1992) o qual se baseia na técnica de análise de variância é a mais utilizada na inferência
Bayesiana (veja por exemplo, Achcar e Perblra., 1998).
Quando as densidades condicionais não são facilmente identificáveis, ou se a geração

nãc-iterativo for muito complicada o algoritmo de h'letropolis-Hasting(NI.H.) pode ser
usado. Descrevemos a seguir o algoritmo cle NI.H. Suponha que desejamos uma amostra
6

da variável Ot em (1.3) onde sua densidade condicional a posteriori não é conhecida.
Assim. consideramos a densidade genérica

«p:i",,...,",,"'

'

,,IKi'.'.'.i
3 Zlt'.'.',/il«.' o-q

Vamos denotar por /(0i) a densidade condicional em (1.4) suprimindo as variáveis condicionantes por brevidade. Assim define-seo núcleo de transição q(0i,X) que leva 0i a

X. Se Ot é um valor real com suporte (--oo,oo), construiremosq(.) de tal forma clue
X = at + oZ, sendo Z uma variável aleatória com distribuição normal padrão (ou fstudentl e a' tem que refletir a variância condicional de 0i em (1.4). Se 0i é uma variável

limitada com suporte no intervalo (a,b), podemos usar uma transformaçã.o,tal como
0' = 1'g (b-0i ), par;

l"ar

(«, Ó) em (--':«,m)

e -tã'

«somos o «úcleo de tr-sição

a«-

tenor na densidadede 0'. Alternativamente.podemos aplicar um métodosimplessem
a necessidadede considerar uma transformação. Construímos o núcleo de transição q(.)
de modo que X seja distribuída uniformementeem (a, b) (veja, por exemplol<uo et al.
1995). Outra forma de escolha, cluandopossÚel, é explorar a forma de /(0i) pala obter

o núcleode transição q(.) (veja Chib e Gieenberg, 1995). Por exemplo,se /(0i) pode
ser dada por .f(0i) c( @(0i)/z(0i), onde /i(0i) é uma densidade que pode ser amostrado
e q'(Ot) é tmiformemente limitada, fazemos q(0i, X) = /z(0i). Outras possíveis escolhas

podemser encontradasem Chib e Gieenbeig (1995).
O algoritmo de NI.H. pode ser descrito como segue
(i) inicializeOt com um valor a.'), .j

0

(ii) gerar X de ç(Olj), .) e u da distribuição uniforme (0, 1);

(iii) calcular p

= min ll, ;loÍH)(xoÍ'bl'

(iv) se u $ pl faça é)Íj+:) . X, senão faça Olj+i) . 0Íj);
(v) repita(ii)-(iv)

até que a distribuição estacionária seja atingida

r

Observe que este algoritmo é definido usando a razão de dois valoresobtidos de (1.4). Portanto, tem-se que conhecer a forma funcional da função de verossimilhança e a densidade

a priori, mas, não a constante normalizador,4,

1.2.3

Algumas considerações sobre seleção de modelos

A determinação do modelo se torna um problema fundamental da estatística. A literatura sobre a adequação ou checagem e seleção de modelos apresenta muitas abordagens,
començando com a abordagem do fatal Bayes. Várias modificações do falar de Bayes
são apresentadas na literatura (veja poi exemplo, Atikin, 1981; Berger e Perichi, 1992ou

Spiegelhatere Smith, 1982). Geissei e Eddy (1979) sugeremuma abordagempreditiva
baseada em métodos de validação cruzada para obter o pseudo-falar de Bayes.
Considere uma escolha entre dois modelos paiamétricos cada um denotado por sua
densidade conjunta .f(1101,ll/í) ou por sua função de veiossimilhança t(0111,Mi), i= 1, 2.

Suponha que tof é a prosa.bilidade de selecionai o modelo À/i, ; = 1,2 e /(11À/í) é a
distribuição preditiva (verossimilhança pieditiva) do modelo J\4i, que é definida por,
/(ÉI.t/i) =

./'(&l0i, ]k/{)n'(Oil /V/i)dOf,

(1.5)

onde a(Oil /V/i)é a clensidadc a priori sobre o modelo l\4i. Se !o denota os dados observados

então escolhemoso modelo que tem maior valor wi/(!olJk/i).
Frequentementeconsidera-sew{ = 0.5, ; = 1, 2 e o favor de Bayes de iWi com respeito
n /b/. p rfpb n l rl fl r-nrn n

B-: -

./'(É., lJMi )

}li:ild

(1.6)

A verQssimilhançapreditiva (1.5) pode ser aproximada por h'longeCarlo usando S

amostrasgeradasa partir da densidadea priori n(OilMÍ), isto é,
.Ç

/(Él&/.)- }'' s=l
)l: /(Élol4,w.),
onde OI') é a s-ésima amostra do vetor Of
8

(1.7)

Podemos notei que, caso a distribuição a priori n(OflJV/{)seja imprópria, o que pode
acontecer quando consideramos densidades a clip!:i.!!$Z j!!:fbl!!!ativas, /(Z)IÀ/i) também
será imprópria e consequentemente(1.6) não pode ser usada como critério de comparação,

uma vez que não se tem uma lazão de probabilidades. Esse fato pode restringir o uso do
favor de Bayes à classe das prioris próprias,'gu ainda a modelos razoavelmente simples, o
que em geral não ocorre na prática, principalmente com relação a modelos de sobrevivência

ou confiabilidade.

No sentido de superar restriçõesassocia(As ao favor de Bayes, muitos trabalhosrecentemente publicados sugerem naudanças em (1.6) (veja por exemplo, Gelfand e Dey,

1994). O uso cla distribuições preditivas em alguma coima tem sido reconhecidacomo
a cometa abordagem Bayesiana para a seleção de modelos. Particularmente, Box (1980) )
argumenta que densidades a posteriori devenaser usadas para a estimação dos parâmetros \
condicional a adequabilidade do modelo, enquanto que densidades preditivas devem ser
usadas para a análise cla adequabilidade dos modelos na presença dos dados. Na avaliação

de dois modelos cluaisquei as densidades preditivas podem ser comparadas enquanto que
as densidades a posteriori nem sempre, conforme visto acima.
A densidade preditiva que foi utilizada extensivamente em trabalhos recentes de Gel-

fancle Dey (1994) e Gelfand, Dey e Chang (1992) é a densidadede validaçãocruzada
dada por,

/(t,lon)
onde Z,)(,) =(ll,

.. .,l,

i,l,+t,.

- .;llilb
. .,t.)

l,lo, on)«(piam)ao,

e a(OID(,))

é aconespondentedensidade

(i.8)
a posterio

ri baseada em D(,) Essa densidade pode ser chamada de densidade preditiva condicional
ordenafh.'(CPO).

'l

Na aproximação de validação cruzada, um único ponto é deletado, e este procedimento
é uma rotina padrão em análise de regressão clássica e muitas técnicas de diagnósticos

adotam esse ponto de vista. Isto também é estabelecidona literatura Bayesiana por Stone
(1974).
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Para obter uma estimativa da densidadepreditiva de validagaocruzada observeque

./'(t, on)

/(o)

./':l#ZIDpa-'-(oo)'/o

/(on) ' ./Z}3$i\l;j?lg.«(o
o)ao
/

l

(1.9)

/'7FHlli;-©"(oln)ao
Daf, por aproximagaode bronte Carlo em (1.91 obtem-sea estimativa

/u,lo.,o-Brg:--"
\i; y'(t,lon, o;)'l-:
/

(I.lO)

onde Z?6 o tamanho da amostra a posteriori cle 0
Set,, r = 1, . . . , n, sio condicionalmente independentes dado 0, /(t, Z)(,), Of) simplifica
se para /(Z, Of). Observe que este quantidade pode ser considerada como a r-6sima com
ponente da fungao de verossimi]hanga ou coma a densidade condiciona] de t, dado 0i.
Logo, (I.lO) 6 a media harmonica das componentes da fungao verossimilhanga ou media
harmonica da densidade condicional avaliada na amostia a posteriori.

Podemosutilizar as estimativas c,(/) = ./(t, Z)(,)) na selegaodos modelos, considerando o grffico

dos valores c,(/) contra o ntimero de observag(5es r (r = 1, . . . , n) para os

diferentes modelos; valoies maiores (em media) indict o melhor modelo. Tamb6m pode-se
n

considerarpara esco]hero mode]o que maxinaizac(/) = r]1l c,(/). onde / 6 o indexador do
modelo.

Alternativamente, podemosconsideraio grffico da razio dos CPO's (ou log da Fazio

dos CPO's) dos diferentesmodeloscontra o ntimero de observag6es
para selecionaro
melhor modelo; valores da lazio maiores (lue tzm (ou positivos) indicam a prefer6ncia do

primeiro modelo.
Geisser e Eddy( 1979) sugere que o produto das densidades preditivas rH/(t,IZ)(,),

Mr)

pode ser usada coma um indicador na selegaode modelos. Se temos dais modelos A/t e

10

/Ug21temos que a lazão

n. /(t,low , w-)
n.

[l /(t,]nm, w,)
r

(1.11)

pode ser usada como uma aproximaçãodo fatos de Bayes, a qual denota-sepor PST'B

12

(pseudo-favorde Bayes,) escolhendo-seo modelo 71(ise PSF'Z?t2 > 1. '~)

1.3

Objetivos

O principal objetivo deste trabalho é fazer análise Bayesiana pala modelos de sobre.
vivência ou confiabilidadena ausência ou presença de indivíduos imunes utilizando os
métodos de simulação via Cadeias de h'larkov com Nlonte Cano.
Este trabalho está organizado em 8 Capítulos. O Capítulo 2 é dedicado à inferência

Bayesiana considerando a distribuição \Veibull-exponenciaclapala os tempos de sobrevivência e ao estudo de algumas propriedades dessa distribuição. No Capítulo 3 estendemos a família de distribuição Weibull-exponenciada pala caso do modelos de regressão

e apresentamoso procedimentode inferência clássica e Bayesianapara o modelo. No
Capítulo 4 apresentamos um estudo comparativo da distribuição Weibull-exponenciada
com as famílias de distribuições mais comumente usadas pala modelar tempos de vida que

apresentamfunção de taxa de falha do tipo "bathtub" desde uma perspectiva Bayesiana. No Capítulo 5 desenvolvemosuma análise Bayesiana considerandovárias densidades
a priori, para compararmos 2 populações sob condições aceleradas considerando a distribuição exponencial para os tempos de vida. No Capítulo 6 desenvolvemos o procedimento

de inferência Bayesiana para os modelos de sobrevivência na presença de indivíduos imu
nes (modelos de mistura) considerando a distribuição exponencial para os tempos de vida.

No Capítulo 7, apresentemoso procedimento de inferência Bayesiana para iiodelos de mistura exponencial na presença de covariáveis. Finalmente no Capítulo 8 fazemos inferência

clássica e Bayesiana para os modelos de mistura Weibull-exponenciada.
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Capítulo

2

distribuições
Weibull-exponenciada
2.1

Introdu.-ão
'Y-'

A família de ctistribuição \Veibull é muito utilizada como um modelo para a distribuição

de tempos de vida, tanto na área médica como na engenharia. Essa família de distribuições é adequada para modelar dados de tempo de vida com função risco monótonas ou
constantes. Contudo, não é adequada pala modelar situações onde a função de risco tem
forma de banheira ou unimodal. Muitas famílias de distribuições rolam intruduzidas, pala
modelar as situações anteriores, como por exemplo, a família de distribuição F generaliza-

da de Prentice (1975), a distribuição gama generalizadade Stacy (1962) ou duas famílias
introduzidas por Slymen e Lachenbruch ( 1984). Porém, a modelagem de dados de tempo

de vida com essas famílias de distribuições são computacionalmentemuito complicadas
na precença de censura.

Mudholkar et al.(1995) apresentam uma extensão da distribuição Weibull denomina-

da família de distribuiçõesWeibull-exponenciadas(WE) em aplicaçõesde confiabilidade

e sobrevivência. A nova família é obtida ao introduzir um segundoparâmetro de for12

ma 0 adicional na função quantil da distribuição \&'eibull. Essa extensão, que contém
distribuições com função de risco unimodal e em forma de "bathtub", também permite
considerar uma ampla classe de modelos com funções risco monótonas.
Neste Capítulo apresentamos um estudo das propriedades da família de distribuição
Weibull-exponenciada, bem como análises clássica e Bayesiana para tempos de vida com
essa distribuiçã.o. O principal aporte deste capítulo é o uso de métodos Bayesianos para
análise de dados cle tempos de vida com distribuição Weibull-exponenciada.

2.2

A distribuição Weibull-exponenciada

A distribuição Weibull-exponenciada (WE) introduzida por Mudholkar et a1. (1995), com
parâmetros a, éJ e o pala o tempo (te vida 7' tem função de densidade dada por

.f(t;'-,0,a) - S;1li --exp(--(f/a)')I'': x exp(--(f/a)')(f/a)''',

0 < t < .o(2.1)

onde a > 0, 0 > 0 são os parâmetros de forma e a > 0 é o parâmetro de escala. ,A.
densidade (2.1) pode ser usada pala especificar a distribuição exponencial como caso
particular quando, a = 1, e 0 = 1 e a distribuição Weibull no caso em que 0 = 1
A função de distribuição de T, denotado por r'(f: a, 0, a) para f > 0 é dada por

exp(--(z/a)')l '

r'(t; a, 0, a)

2.2.1

(2.2)

Mlonientos

O k-ésimo momento da distribuição WE, para Ê = 1, 2, . . . é dado por
/

EI.TK'l =

f'
0

tK fl.t\a,0,a'ldt

/I't'S/li - exp(-(l/a)')I''' x "p(-(t/a)')(t/")'
00

.

Oak I' Uil.l. -- exp(.'lJ)){0-t)e=p(.'y)dy.
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(2.3)
'dt

Em geral os momentos são intragáveis analiticamente, porém, podem ser estudadas nu-

mericamente. À'las, quando 0 é um número enterro (2.3), é dado por
Pl: -

.'ar

i *«

E

o- l

J

(.j + i)*/'+'

(2.4)

'

0

Também, se h/a = r é um númeroi(nteiro e positivo, (2.3) se reduz a

pl-«*o(-o'
l:l:BO,nl'

(2.5)

onde B(s,0) denota a ftmção beta (veja, pol' exemplo, Abramowitz e Stegun, 1965)

Função de sobrevivência e função risco
A f,..,;.

\UV

r

,l. .nhrPxr;trnn
UV

UVUXV

T

K

T

V&Ü

cia cle l/ (lue clenotamos

por

b(tl cv, U, o) = P(./'

> t) é dada

poi

S(l;a,0,a) = 1- it - exp(-(Z/a)')I' .(2.6)
A função fisco cleT, definida por /].(f; cr,0, o) = ./'(fl aO, a)/S(t; a, 0, a) é obtida apartil
elasexpressões (2.1) e (2.6) e é dada poi

"«;«,.,,)

- ""l' '«y.il1l)? l yl%lÍ)o/")'':. p.n

A grande flexibilidade deste modelo pala o ajuste cledados de tempo de vida é dada pelas
diferentes coimas (lue a função de risco l2.7) pode apresentar, isto é,

(i) mo«óto«; c:escente;e a ? l e aO ? l,
lii) monótona decrescente se a $ 1 e oO $ 1,

(iii) forma de banheirase a > 1 e oO < 1 e
(iv) unimodalse a < 1 e ao > l
As monotonicidades em (i) e (ii) são estritas exceto para a distribuição exponencial cor
respondente a a = 0 = 1.

A figura 2.1, mostra alguns casos especiais da função risco (2.7)
14

WE(0.5.0.5.tm)
WE(0.6.12.4 )

WE(4.4.8S)

WE(5 .0.1.t 00 )

8

Figura 2.1: Alguma formas especiais da função risco da família de distribuição Weibull
exponenciada

2.3

Análise clássica do modelo XVeibull-exponenciada

Nesta seção apresentaremoso procedimento de inferência clássica considerando a distri-

buição Weibull-exponenciadapara os tempos de vicia. Consideramoso métodode máxima
verossimilhança pala estimação dos parâmetros e métodos assintóticos para a construção
de intervalos de confiança e teste aproximados.

2.3.1

Estimação dos parâmetros por máxima verossimilhança

Sejam tt, . . . , t. observações de uma amostra onde fi representa o tempo de vida ou tempo

de censura de cada um dos rz indivíduos em estudo. Considerando que os tempos de vida
téln distribuição Weibull-exponenciadacom função de densidade dada em (2.1), a função
de verossimilhança para a, 0 e o é dada por

11t7''(l - «pÍ-q)'D'''

L(a,a, 0) = a'0'o ''' exp
15

x ll(i - (l - «Pt-(;)'})'),

(2.8)

onde r é número de falhas observadas, r' denota o conjunto de observações não censuradas

C' denota o conjunto de observações censuradas
Os estimadores de máxima verossimilhança (Eh'lV) de cl, 0 e a são valores que maximizam a função de verossimilhança em (2.8), o que é equivalente a maximizar o logaritmo

da funçãode verossimilhança,isto é, que maximiza: Z?(a,0, a) = log(É(a, a, 0)), ou seja

r(..a,.')

i.g(T)+w-DE/.s

oa-E(b).+(«

+ }: log(S(t;)),

DEi.,g(b)
(2.9)

ondeg(ti) = g(Zf;a,a) = 1 -- exp(--(ff/a)') e S(fi) = S(ti,a,0,a) é a funçãode s.brevivência dada em (2.6). Equivalentemente, os Eh'lv resultam da solução do seguinte
sistema cle equações não lineares:

; - :+p u %g-E(IÍ)'".;(:i)-- .;é)+Xêél-'p.*n
õi - ;+

.:

«ü+x%l-',

l2.ii)

$..,;-T --'"-:,:fH --=:'ií,' --:i:H-.,
ond' g.(IÍI =

"p(--(:)')(5)' log(!jla"',(fí) =

--: exp(
So(lí) = --g'(íí) log(g(tf)) e S,(ff) = -0go''(ti)g.(li).

l2.i2)

(1-)')(!)', S.(tí) = --0g'--(tí)g.(li),

Como não é possível encontrar uma forma analítica fechada para â, a e â pode-se utilizar algum método numérico para resolverao sistema dado em (2.10)-(2.12). Um método
mais utilizado é o método de Newton-Ral)ãgn. Esse método aparece como subrotina em
alguns softwaies, como por exemplo, no software Ox (veja Doornik, 1998)
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2.3.2

Inferência sobre os parâmetros a , é?e cr

Inferência sobre os parâmetros são feitas usualmenteatravés da normalidade assintótica
dos estimadores de máxima verossimilhança (ver, por exemplo, Xludholkar et al. 1995).
Assim, para amostras suficientemente grandes e sob certas condições de regularidade

pode-se mostrar que
cv

i'/:(a, a,a)

Õ

a

a'

a'

-e->Jv (o, .r;)

(2.13)

onde {(a,0,a)i/2 é a matriz raiz quadrada da matriz de informaçãode Fisher e /3 é a
matriz identidade de Ordem 3 x 3. A distribuição assintótica dos E\lV segue sendo válido

se a matriz de informaçãocle Fisher é substituída pela matriz de informaçãoobservada
clacla poi
l

a.e

l

/(â, ó,â')

Oa2

a'e

õae

8aõ0
02é
802

\

8aõa l
ê)2Z l
808a l

1.simétrica --g{J l(a,O.a)=(â,Õ.â)

Considerando a normalidade assintótica dos estimadoies cle máxima verossimilhaça â, a

e â podem-secalculei os intervalosde confiançapara os paiâmetios cr, a e o e para a
função

de sobrevivência

S(fo)

para dado to

Representando a inversa da matriz de informação observada por
/ - '(â,ó, ó')

r'--'.: ..;l
b2t

b22

b23

b3i

b3a

b33

e considerando um nível de confiança de 100(1 -- a)%, os intervalos de confiança aproxi

maciospara a, 0 e a são dados por:

ic(a)

IÕ- ;./:(Z'--):/:;
â + ;./,(Z'-:)'/:l
,

í.(o)

ló - './,(z'«)'/';

jc(")

la- ;./,(Z'--)'/';
â + ;../,(z',,y/'l
,
lr

ó+ ;./,(ó«)'/'l

,

(2.14)

onde z./2 é o percentil correspondente da distribuição normal padronizada e bíf é o i-ésimo

elemento da diagonal da inversa da matriz de informação observada / avaliada nos EN,l\.'

2.3.3

Teste de bondade de ajuste

O problema do teste de bondade de ajuste do modelo Weibull confia a classe de alternativas irrestrito é complexo. Contudo, restringindo as alternativas para a família Weibullexponenciada podemos usei a estatística cla razão de verossimilhanças (veja Rao.1973)

para testar a adecluabilidadedo submodelo \veibull..A hipótese nula, Hoi : 0 = 1 correspondente ao submodelo Weibull e H02 : {0 = 1, cl = 1} correspondente ao submodelo
exponencial (do modelo Weibull-exponenciada). Se uma destas hipótesesou ambas são rejeitadas na classe da família Weibull-exponenciada então os submodelos são questionáveis.

A estatística da razão de veiossimilhanças para tesa.arHoÍ (í = 1, 2) são dadas por:
/\f = suP{Z'(a,0,o')}/suP{L(a,0,o')},

i=

1,2,

onde RoÍ é o espaço paramétrico correspondente a Hof, ; = 1, 2, e R é o espaço paramétrico

irrestrito
Em termos dos EN'lVs, a estatística da razão de verossimilhanças para testar a ade.
quabilidade do modelo Weibull, isto é, Hoi : 0 = 1 contra Hii : 0 # 1, se reduz a

z,(õ«,o

i, ó'«l/L(õ, o,ã),

(2.15)

onde â« e õ. são Eh'lV dos parâmetros do modelo \veibull e à, 0 e ã são os EA/IV dos

parâmetros do modelo Weibull-exponenciada. Sob a hipótese Hoi, --21og(/\t) tem distribuição aproximada qui-quadrado com um grau de liberdade para tamanhos amostrais
suficientementegrandes (veja Rao, 1973). Similarmente para testar a adequabilidadedo
modelo exponencial a estatística da razão de verossimilhança é dada por

A, = Z,(a l,a = 1,â.)/Z;(à,0,ã),
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onde â. é o EÀ/IV do parâmetro no modelo exponencial. Sob a hipótese .fl02: {0 = 1, a =

1}, --2 1og(A2) tem distribuição aproximada qui-quadrado com 2 graus de liberdade para
tamanhos amostrais suficientementegrandes.

2.4

Análise Bayesiana do modelo Weibull-exponenciada

Na seção 2.3 foi consideradauma análise clássica do modelo Weibull-exponenciadapara
os tempos de falha, baseada em resultados assintóticos.

Pala amostras de tamanhos

moderados ou pequenos esses resultados podem não ser confiáveis, tornando-se assim
um problema sério uma vez que em geral, trabalha-se com amostras não muito grandes.
Um procedimento alternativo que pode contornar esse problema é através da utilização

de métodos Bayesianos. O uso de métodos Bayesianos, além de serem uma alternativa

de análise, permitem ainda a incorporação de conhecimentoa priori através de uma
densidade a priori que seja informativa. Nesta seção apresenta-seuma análise Bayesiana
do modelo Weibull-exponenciada usando o método de simulação via cadeias de Markov
(veja, Gelfand e Smith, 1990).

2.4.1 Densidade conjunta a posteriori para os parâmetros do
modelo ÀVeibull-exponenciada
Para representar o grau de conhecimento sobre os parâmetros do modelo \Veibull-exponenciada

(2.1), consideramos para a, a e o as seguintes distribuições a priori:

F(«: , b-),
I'(«, , b: ) ,
I'(.;

(2.16)

, ó;) ,

onde I'(ai,bf) denota a distribuiçãogama com média aí/bf e variância a{/b?, e af e b{,
i= 1, 2,3 são constantes conhecidas baseadas na informação a priori do especialista e da
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análise preliminar dos dados

Assumindo independência entre os parâmetros a densidade a priori conjunta de a, é?
e o é dada por:

n(a, 0, a) c( Q'''l0"-lcr'3'l expÍ--aói

(2.17)

é)b2-- ab3} ,

onde cr > 0, 0 > 0 e o > 0

Observa-se que no caso em que ai = bi = 0, (i = 1, 2, 3) a densidade a priori conjunta

de a, 0 e a dada em (2.17) é impiópiia, ou seja,
l

«('-,

0,a) " iÕ;

Combinando (2.8)-(2.17) e o teorema de Bayes pode-se mostrar que a densidade
conjunta a posteriori de a, 0 e a é dada poi

«(«,o,«lo) x «"''''---o"-''"'-'."---' "p
x

ll f:':(i-"p{(1:)'})'''

I'

.;(;)'

11(i - (i

-

ó:«

-

ó,o -

--p{(IÍ)'ly),

';.'l
(2.18)

onde o > 0, 0 > 0, o > 0 e Z,)denota o conjunto de dados observados
Notamos que a densidade a posteriori conjunta (2.181 não é uma densidade padrão,
portanto só podemos avaliar as densidades a posteriori marginais por meio de métodos de

aproximação, tais como o método de Laplace (Tielney , l<ass e l<adane, 1986) ou usando
métodos de simulação de h'longeCano via Cadeias de h'laikov, tais como Gibbs Sampling

(Casela e George, 1992)e Metropolis-Hasting(Chib e Gieenberg, 1995). Nesta análise
consideramos os métodos de simulação por serem de fácil implementação computacional.
Pala obtermos uma amostra a posteriori das densidades marginais a , o e 0, fazemos
uso do algoritmo de Gibbs Sampling que baseia-se em sucessivas gerações das distribuições

condicionais
a posterioride a(al0, a, D), n(Ola, a, Z)) e n(alar,0, Z)).
Da densidade a posteriori conjunt dada em (2.18) pode-se mostrei que as densidades
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condicionaisa posteriori para o algoritmode Gibbs são dadas por

«(al0,«,D)

«

)l:(!)' -

a"'"':-'.'"«pÍ-

ÍCF

"

b-a + aE:/og(f:) + 'l(a,a,0)},

«(Ola,a, O) «

0"''"': exp {-aZ', + .4-(a,0,a)} ,

«(ala,0,0)

a"'"':-pl-E(;)'

«

-

{CF

(2.19)

b;0+.A(a,0,a)},

onde

{(a,0,a)
Á-(a,0,a)

E/og(l-expl-(!)'}))+E/.g(l-(l - «pl-(!)'ly)
iCF

>:/.g(l

'

iCG

--pl-(!)'}))+E/.g(i

"

-(l - «pl-(!)'})'

Observe que as densidades dadas em (2.19) não são conhecidas de modo que faremos uso
do algoritmo de h'letropolis-Hasting pala geral as variáveis cv, 0 e a.

2.4.2

Estinlador de Bayes da função de sobrevivência e função
risco

Considerando as amostras Gil)bs geladas em (2.19) de a, 0 e a, pode-se obter estimativas
de A/lenteCano para os momentos de interesse. Um caso especial deste é dado pela função

de sobrevivência (2.6) para um valor do tempo fo especificado. Um estimados de Bayes

para S(to) com respeito à função perda quadrático é dada por

Els(fole)l

(l - li - -P(-(t./«)')I')

«(a, 0, '''l0)d«0«

a qual pode-seaproximar por sua estimativa cleMonte Cano por

;.'.,-éÊ ,É:

1- it - -p('hm)''',,'

].

I'',,,'

(2.20)

onde R e S são respectivamente,númerototal de iteraçõese simulaçõesdo amostrador
de Gibbs. Similarmente, uma estimativa da função risco (2.7) para um valor do tempo
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Zo especificadocom despeitoà função de perda (luadrática é dada por EIÃ(to)ll)l. Uma
estimativa de NlonteCarlo é dada por

'.,..
''~"''

+

R$ â ,:ã.:

ak, li -(i

l.I'''l-'

- "p(-(;ilb)''''''y'''''l

'
(2.21)

onde a('.'), a(',') e é?(',')denotam as amostras de a, o e 0 na r -- ésima iteração e s -- ésima
réplica

2.4.3 Densidade conjunta a posteriori dos parâmetros do ntode
lo IVeibull
Consideramosas seguintesdensidadesa priori pala a e o pala os parâmetrosda distri
buição de Weibull:
F(«- , Óa'

ai e ói são conhecidos

(2.22)

F(«:,b,), a2 c bi são conhecidos,

(2.23)

onde I'(af, bí) denota a distribuição Gama com média ai/bi. ; = 1, 2.
Assumindo independência entre os parâmetros cla distribuição Weibull e considerando
a função de verossimilhança de (2.8) com a = 1, pode-se mostrar que a densidade conjunta

a posteriori de a e o é dada por

n

«(a,ajO)

«

a''

'"'-'."-''-:exp4 ->:(:)'
L

{=1

-(a-

'

l)::log(fÍ)
{CF

-

ab: - ab,} ,(2.24)
J

onde a > 0 , o > 0. Notemos que a distribuição a posteriori dada em (2.24) não tem uma
forma padrão conhecida pelo que faremos uso do método NICNIC.

Pala obtermos uma amostra a posteriori das densidades marginais de a e a, exploramos o uso do métododo amostradorde Gibbs bluebaseia-seem sucesivasgeraçõesdas
distribuições marginais a posteriori a(ala, D) e a(aja, Z)).
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IJe {:z.24) po(le-semostrar que as densidades a posteiion condicionais para o algoritmo
de Gibbs são dadas por
n

«(al''',0) « a'+''-:a'''-PÍ-

E(Ç')' - b.a+ a E/og(Z:)} }
n

«(ala,D)

«'''''''expÍ-

«

i=1

'

ieF

(2.25)

>ll:(:)'
- b,.}.
l

Observe que as densidades (2.25) não tem uma forma padrão conhecida e portanto deve-se

usar o algoritmo de A/letropolis-Hastingpara geral amostras de a e o.

2.5

Exemplo de aplicação

Nesta seção ilustramos a metodologia apresentadas nas seções anteiioies, através da
análise do conjunto de dados finalizado por Efron (1988) com ieanalize em Mudholkai
et a1. (1995).

Na tabela 2.1, apresenta-seos tempos de sobrevivênciaem dias de 51 pacientesde
cancer na região da cabeça-pescoço.
Tabela 2.1: .{çmpos de Sobrevivência cle pacientes de cancer, com + indicando censura
7

34

42

63

64

74+

83

84

91

108

112

129

L33

133

139

140

140

146

L+9

154

157

160

160

L65

173

176

185+

218

225

241

248

273

277

279+

297

319+

!05

417

420

440

323

523+

583

594

1101

1116+

1146

1226+

L349+

1412+

1417

Análise clássica
Considerando a log-verossimilhança dada em (2.9) temos que o estimados de máxima
verossimilhança do parâmetro ?7= (a, 0, a) é obtido pela resoluçãodo sistema de equações
não lineiares dada em (2.10). Isto é feito através da rotina de Nevvton-Rapson do pacote

0x
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As estimativas de máxima verossimilhança são dadas por

â = 0, 2943(0,1390T), 0

18,036(27,410),

â'

0, 14404(0,4995)

Cada valor entre parêntesesao lado das estimativas representa a raiz quadrada do correspondente elemento da diagonal da matriz

/':(â,Õ,õ),

onde /(a,0,a)

é a matriz

de

informaçãoobservada. Se admitimos a normalidade assintótica para os estimadores de
máxima verossimilhança, /''(â,

0, õ) corresponde à estimativa da matriz de covariâncias

assintótica, e pode ser utilizada para fazer inferências sobres os parâmetros.

A estatística da razão de verosimilhançaspara testar Hoi : 0 = 1 dada em (2.15) é
rli = 7, 7, e indica a não aceitação do nloclelo de Weibull a um nível clesignificância 0,05
(xf.,.,«) - 3, 844i).

Análise Bayesiana
Para analisarmosos dados da tabela 2.1, desde uma perpectiva Bayesiana consideramos

a densidadea priori para a,0. e a dadaem (2.17).com ai = 8,66, bi = 29,43, a2 = 31,27
,b2 =

1,734,

a3 = 2,5614

e ó3 =

17,78

(a escolha

desses

valores

para

os parâmetros

da

densidadea priori, falam baseadasnuma opinião experintecombinadacom uma análise
preliminar dos dados). A partir da densidades condicionais (2.19), gerimos para cada um
dos parâmetros do modelo Weibull-exponenciacla 10 cadeias separadas de Gibbs cada uma

com 5.000 iterações, e devido ao fato de todas as densidades condicionais marginais não
apresentarem uma forma padrão conhecida utilizamos então o algoritmo de h/letropolis-

Hasting. Com o objetivo de diminuir o efeito de pontos iniciais deprezam-seas 2.500
primeiras iterações e a partir daí escolhem-se as iterações de 25 em 25 , ou seja, para cada
parâmetro

considera-se

a 2.525 -- ésima, . . . , 5.000 -- ésima iteraçoesl

de modo que as lO

cadeias fornecem uma amostra Gibbs de tamanho 1000 para cada um dos parâmetros. A

convergênciaclãs amostras geradas pelo algoritmo de Gibbs com Nletropolis-Hastingfoi
monitorada utilizando o método proposto por Gelman e Rubin ( 1992) o qual se baseia na
técnica de analise cle variância.
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Na tabela 2.2, apresenta-se um resumo das distribuições a posteriori marginais apro-

ximadas e a.s estimativas dos fatores de redução de escala potencial R (ver por exemplo, Gelman e Rubin, 1992). Observamos na tabela 2.2, que 'vã são bem menores que
1.1, o que nos indica que o algoritmo de Gibbs com À'letiopolis-Hastinggera para cada parâmetro amostras que convergemem distribuição para as distribuições condicionais
marginais (2.19).
Tabela 2.2: Sumário a posteriori dos parâmetros do modelo Weibull-exponenciada

Nlédia R'levianaD.P.

Intervalocleci-edibilidade95% R

o 0,3207

0,3197 0,0373

(0,251510,3746)

1,000271

P

18,3323

18,0802

4,1213

(11,1911;24,4389)

1,00014

o'

0,16057

0,1518

0,0703

(0,055010,2705)

1,001939

Da tabela 2.2, note blue os desvios padrões das estimativas obtidas pelo método
NICb/IC são bem menores que os desvios padrões obtidos invertendo-se a matriz de informação observada. As médias a posteriori são próximas dos estimadores de máxima
\r''t''"-c c; m ;lh n n r a

Na figura 2.2, representa-se as densidades a posteriori marginais apioximaclas consi
demandaos 1.000 pontos amostrais.
Com a finalidade de escolher entre os modelos Weibull e Weibull-exponenciada desde

uma perspectivaBayesiana( Hoi : f?= 1), utiliza-sea técnicadas densidadespreditivas
condicionadas ordenadas (CPO) conforme descrito no capítulo 1. Para isso, consideramos

a partir das estimativas dos CPOs a estimativa da verossimilhança preditiva para definir

o pseudo-fatos
de Bayes. A estimativada verossimilhança
preditivasob o modelode
Weibull-exponenciada com as 1.000 amostras de Gibbs resultou em /(Él&/i ) = 7, 584255x
10-õ8,e para o modelo de \Veibull essa verossimilhança resultou em /(ÉIA/o) = 3, 21158x

10-T8. O pseudo-falarcle Bayes do modeloWeibull com despeitoao modeloWeibullexponenciada resultou em PSF'Bot = 4,23398 x 10'ii < 1 o qual indica que o modelo
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Figura 2.2: Densidades marginais a posteriori approximadas pala os parâmetros do mo.
clelo \Veibull-exponenciado,

Weibull-exponenciadaé

a, é? e a

mais adequado para ajustam os dados da tabela 2. le esse resultado

coincide com o resultado do teste de hipóteses clássica. Contudo o enfoque Bayesiano
apresentauma indicaçãomuito ma.isforte clo(lue o enfoqueclássicoblueo modeloWeibull
exponenciadaé o mais adequadopara o ajuste dos dados da tabela 2.1.

Na figura 2.3, plotamos o log a razão dos CPOs dos modelos Weibull e \Veibullexponenciada com respeito ao número de observações. Valores positivos do log da razão

dos CPO indica a preferênciado primeiro modelo. Notamos a partir da figura 2.3, o
gráhco indica que 44 das 51 observações suportam ao modelo \Veibull-exponenciada sobre

o modelo Weibull. Esse método gráfico também confirma os resultados obtidos pelos
métodos clássico e Bayesiano.

Na figura 2.4, temos densidade preditiva pata um tempo de vida futuro, t, dada as
observações Z) aproximada pelo método de Nlonte Carão com as 1.000amostras Gibbs dos
parâmetros do modelo Weibull-exponenciada.
Na figura 2.5, representamosas função de sobrevivência a posteriori dada em (2.20)
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Figura

2.3:

Gráfico

do log da lazão

dos CPOs

do modelo Weibull

e o modelo 'b\;eibull-

exponenciacla

e a função risco a posteriori dada em (2.21), aproximadaspelo métodode Monte Cano
com as 1.000amostras Gibbs.
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Figura 2.4: Densidade pteditiva para tempo dc vida futuro no modelo Weibull
exponenciada
(a)

(b)

Figura 2.5: As funções : (a) sobrevivência e (b) risco a posteriori para o modelo \Veibull
exponenciada
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Capítulo 3
Modelos de regressão
XVeibull-exponenciada
3.1

Introducão

Em muitassituaçõespráticastemos(lue o tempode vida é influenciado
por umaou
mais variáveis regiessora.s. Por exemplo, o tempo de vicia de um determinado isolante é
naturalmente afetado pelo nível de voltagem a (lue eleé sujeito e o tempo de sobrevivência
de um paciente pode depender da idade, cla (quantidadeclecigarros que ele fuma por dia,

e de uma série cleoutros falares. Uma maneira de deteiminai o relacionamentoentre o
tempo de vida e a covariável

x = (#{, . . . , .r,) é através de um modelo de regressão.

Duas

classes importantes cte modelos de regressão são: modelos de riscos proporcionais para T

e modeloscle locação escala para o logr.

.Abordaremosaqui apenas a segundaclasse.

Um descrição detalhada sobre modelosde riscos proporcionais podem ser obtidas em Cox
e Oakes (1989), 1<albleische Prentice (1980), entre outros. Neste Capítulo, consideramos
queo parâmetro de escala o da distribuição Weibull-exponencianda dada em(2.1) depende

de uma matriz de variáveis explicativasx.
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3.2

O Modelo log-Weibull-exponenciada

Considerando a transformação da variável aleatória y = log T e a reparametrização o =

exp(p) e a = 1/â, temosem (2.1), que a. funçãode densidadecleprobablidadesde }'
pode sei escrita como
0

./'(g/)
- ã 1 -- expl'
onde

--oo

< y <

oo,

õ >

'xp( !/ ' P )}

0 , é) >

0 e --oo

«p{(g-Í'!)
<

p < oo.

"p{(g-'Íe)}},

-

Observe

que se f? =

(3.1)

1, temos

a

densidade valor extremo para Y com parâmetro de locação p e parâmetro de escala á.
De (3.1), pode-se representar o modelo log-linear dado por

y -P+áz

(3.2)

onde Z tem densidade dada poi

/(z) = Ojl--expl--exp(;)}l' 'explz --exp(z)}, --oo< z < oo,(3.3)
onde 0 > 0. Observe

que (quando 0 = 1, (3.3) é a densidade

valor extremo

padrão

(ver

por exemplo Lawless, 1982)
A figura 3.1, mostra algumas representações cla densidade (3.3) para alguns valores
dos parâmtros (0 = 0,4; 1; 10; 100).

A função de sobrevivência é dada por

S(y;p,0,á) - 1- {1- exp(-"p(g-te))}'-

3.3

(3.4)

O Modelo de regressão IAzeibul-exponenciada

Consideremos agora o modelo de regressão baseado na distribuição log-Weibull-exponenciada,

dada em (3.1). Assumimos uma relação linear entre o log do tempo de vida, denotado
30
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Figura 3.1 Algumas formas da densidadedada em (3.3)

por y e o vedor de covaiiáveis x = (zi, . . . ,z.).

y' dado x tem distribuição log-Weibul

exponenciada e a relaçã.olinear enfie x e y pode ser representada da forma,

}'= x/3+ÕZ
onde © =(Pi,..

(3.5)

., ,i.y e á > 0, são parâmetros desconhecidos,e Z tem distribuição dada

em (3.3).
A função de sobrevivência de y dado x, analogamentea (3.4), é representada por

S(y;0,á,P) - 1- {1 - exp(-"p(x-=li:ê))}'.(3

6)

Como casos particulares do modelo dado por (3.5), temos os modelos de regressão
exponencial para a = á = 1 e pala é?- l temos o modelo de regressão Weibull.
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3.4

Análise clássica para os modelos de regressão NVeibull.

exponenciada
Nesta seção será apresentada.uma análise clássica pata a determinaçãode estimadores
de máxima verossimill)onçae intervalos de confiança para os parâmetros envolvidos no
modelo de regressão dado em (3.5).

3.4.1

Estintação dos parâmetros por nláxinla verossimilliança

Sejam (gi,xi), . . . , (y«,x«), n observações independentes do modelo dado poi (3.3), on-

de y.- representa o logaritmo do tempo de vida ou logaritmo do tempo censura, e x. =
(aii,

. . . , ai,)

o vetou de covariáveis

associadas

ao i-ésimo

indivíduo.

Como

antes,

r' e C'

denotam o conjunto de indivíduos (itens) que resultaram en] falha ou censul'a, respectivamente. A função log-verossimilha.nça para (/3, (9,0) é dada por

z(©, o, â)

r log(0) -- r log(á) + (0 -- 1) >1: logjl

+E

expl"'''Í---lll

l3.7)

á

+ >1: logjl -- (l -- expl'

+

exp( Z/i

onde r é o numero de observações não censuradas

Os estimados de máxima verossimilllança de (/3,(i,0) é obtido maximizando-se a
função log-verossimilhança (3.7), o equivale a resolver o seguinte sistema de equações
não lineares:

$ - ã--;«.:]: - .'''']. E o - :':'lTI':Eq.í'':''
$ - ;: * ;..--«-P::ç:=
o,

eE';o-:''''?r'T
"Tll.;
'''']. .
J É3

1 - (1 - e-';' )'

'
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(3.8)
(3.9)

';;«..*;$*'..:'
-@P; ?= -

a#,

(3.10)

e-#
E ""o -r'''ll'':
l:iilt '''"' - o,
õ Ê;
l -(i - '''''y
onde zi = (!i=:ia}.

,P,

Como não é possível obter de modo analítico

os valores de Pi, . . . , /3P'

õ e 0 que satisfazem as equações acima, pode-se reconer a métodos iterativos, como pol
exemplo o método de Newton-Rapson para calculamestimativas dos parâmetros

3.4.2

Inferência sobre os parântetros /3i,

.}3., Õ e 0

Para inferência sobre os parâmetros de um determinado modelo, usllalmente, utilizase a normalidade assintótica dos estililadoles de máxima velossimilhança. Assim para
#-,.

.., P.,

õe é? EMVs

de Pi,.

. . , ©., (S e 0 sob certas

e Hinkley, 1974) tem-se o seguinte resultado para.

j:/'w,á,q l õ.

P.

ã

Õ

Õ

0

condições

de regularidade(veja,

Cox

7?,

-P-}]v (o, /,--,)

(3.11)

onde {i/2(/3,á,0) é a matriz raiz quadrada da matriz de informaçãode Fisher e /p+2
é a matriz identidade de ordem (p + 2) x (p +

2). A normalidade assintótica (3.11)

seguesendo válida se i(/3,.5,0) é substituído por seu estimador consistenteá(/3,ó, 0) ou
simplementese considerarmos a matriz de informação avaliada nos estimadores de máxima
verossimilhança dada por
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â2Z

/(ó, â, õ)

2g

E)Í3\a13p ag-aÕ

ap.

24?

'ãB ã©

a13}

õ13pae

Õ2(

02Z

Õl3pa8

a13pa0

â21?

(3.12)

â2r

simétrica
(0,ó,o=(P.â,ü

Considerando a distribuição normal assintótica (3.11) para os estimadores de máxima
veiossimilhança /3, (Se a considerando um nível de confiança 100(1 -- a)%, intervalos de
conâança são dados por:
í.(Pj )

jc(â)
ic(0)
onde

/(jj)

é o .j-ésimo

(Ó.

:U'"b:'';j.+ ;./:«'"b'/:), j - i,...,.

(3.13)

(â

H'-''"'-''"'D''';; -' ;..,U'-'' -''':D:'')

(3.14)

ló ;. ,«''''"'''"u:'';
; --;..,u''''''-''"'u''')
,
elemento

diagonal

da

matriz

/'i(/3,õ,a),

.j

=

1,...,p

(3.15)
e ;./2

é

o percentil da distribuição normal padrão correspondente ao coefecientede confiança
estabelecido

3.4.3

Teste para modelo de regressão IAzeibull

Se consideramos as seguintes hipóteses

Ho : 0 = 1 versus Hi : 0 # 1,

(3.16)

estaremos testando a adequação do modelo de regressão \Veibull para os tempos de vida
Usamos especificamente a estatística

a«'- -: -':l {@l:ÊI,
onde Z,(l,á,/3) corresponde ao máximo de Z(l, á,/3) dado por

z,(i,á,#)- feF
ll ã' «pl;f ' '''} feC
ll .'';
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(3.17)

sendo

z{ =

(yí

-- x/3)/á.

i =

1,.

. .,n.

A

estatística

(3.17)

pala

grande

amostras,

tem

distribuição qui-(quadradocom tlm grau de ]ibeidade sob a hipóteses ]lo (veja Rao, 173).

3.4.4

Teste para o modelo de regressão exponencial

Considerar

Ho : 0 = 1, õ = 1 versus,

Ht : 0 # 1, ou(í # l equivale

a testar se os dados

admitem o modelo de regressão exponencial para 7' e a estatística usada para o teste é

RV
--:"'g
l{ÜÜi-gll
,

(3.18)

onde O é o valor (lue maximiza a verossimilhança

É(l,

l,P) = ll exp{(yi -- xP) -- explyf

ll expl-- exp(#í -- xiP)}.

A estatística cla lazão de veiossimilhança (3.18), sob Ho tem distribuição assintótica qui

quadradocom 2 graus de liberdade (veja Rao, 1973).

3.5

Análise Bayesiana para o modelo de regressão
Weibull-exponenciada

O procedimento clássico usual para análise de modelos de regressão \Veibull-exponenciada

consiste inicialmente, cla utilização de algtms método iterativo para obtenção das estimativas dos parâmetros (estimativas de máxima verossimilhança). Como discutido na seção
3.4, as distribuições dos estimadores obtidos desta forma somente são conhecidas assintoticamente, o que pode resultar em um problema sério, uma -.'ezque, em geral, trabalha-se

com amostras não muito grandes. Desta forma, inferências baseadas nessasestatísticas
podem não ser confiáveis, conforme mostra o exemplo l com dados simulados na seção

3.6. Um procedimentoalternativo que pode contornar esse problema é através da utilização de métodos Bayesianos, que permite a incorporação de conhecimentoa priori dos
parâmetros do modelo através de uma densidade a priori.
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Nesta seção apresentaremos uma análise Bayesiana do modelo de regressão 'ç\bibull-

exponenciada usando métodos de simulação de À'longe Cano via Cadeias cle Xlarkov

(MCÀ'lC), tais como Gibbs sampling (Casela e Geotge, 1992)e À'letropolis-Hasting(Chib
e Greenberg, 1995).

3.5.1 Densidade conjunta a posteriori dos parâmetros do inode
lo de regressão Weibull-exponenciada
Pala representar o grau de conhecimento sobre os parâmetros clo modelo de regressão
Weibull-exponenciada (3.5), consideramos as seguintes densidades à priori pala 0. (5e /3:

F(c: , d- )

F(c,,d,),

Pj

(3.19)

JV(Poj,agj), J = 1,. ..,P,

«'

onde I'(c, d) denota a distribuição Gama com média c/d, iV(p,o')

denota a distribuição

Normal com médias e variância a2, e cf, df, ; = 1,2 e poj, ooj, .j = 1,...,p

são constantes

conhecidas baseadas na informação a priori do especialista e da análise preliminar dos
dados

Assumindo independência entre os parâmetros a densidade a priori conjunta é dada
por:

-'",',''«''-'''«-'--l
onde 0 > 0, (í > 0 e --oo < /% < oo.

á= 1,2,poj =0 ea2j

-->oo,j=

Priori

1,...,p.

«-~,'-;ÉI'=í"l'l, .;«,

não informativa

é obtida

fazendo

cf = di = 0

Isto resultaem

«(o, á,©) "

Ü

De (3.7) pode-se mostrar que a função verossimilhançapara 0, á e /3 é dada por
Z(0, á,©)

= exp {((0,

L@,á,©

á, /3)},

isto é,

«pl.=(gi':l:@) - E«pÍ":í
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* 'p-(o,ó,p),(3.2u

onde

tP-(0, Ó,P)

11jl --expl' exp( !/i ' xia) )}lo-i ll jl --jl --expl' 'xp(!L:;!!g}(B.P})
Combinado a densidade a priori conjunta (3.20) com a função verossimilhança (3.21)

e o teorema de Bayes pode-semostrar que a densidade a posteriori conjunta de 0, P e /3

é dada por

«'',','"'

«

«''':'''-'*"-'.*,{
-- Ed:=iW)

','-;Ê(' r)'

'«
-E

«p''

lü.zól

«, á,©,

onde 0 > 0, (í > 0, Õj C 7Z, j = 1, . . . ,p e 1) é o conjunto

cle dados.

Conjectuiamos

que

a densidade a posteriori conjunta para o caso da priori dão informativa é própria embala

ainda este seja um problemaem aberto
Notamos aqui que a densidade a posteriori conjunta não é uma densidade padrão.
portanto só podemos avaliar as densidades a posteriori marginais poi meio de métodos de

aproximação, tais como o método de Laplace (Tierney, l<asse l<adane, 1986) ou usando
métodos de simulação de h'longeCarlo em Cadeias de iN'larkov,tais como Gibbs Sampling

(Claselae George, 1992)e À'letropolis-Hasting(Chib E Gieenberg, 1995). Nesta trabalho
optamos pelos métodosde simulaçãopor serem de fácil implementaçãocomputacional
Para obtermos uma amostra a posteriori das densidadesa posteriori marginais de
a > 0, (5 > 0, /3i C R, .j = 1,. ..,p,

exploramos

o uso do método

do amostrador

de

Gibbs que baseia-se em sucessivas gerações das distribuições condicionais a posteriori
«(0l8,/3, O), «(ál0,P, O) e -(Pil0, á,P(-D, D) com P(-D =(#:,...,Pj--,g+-,. . . ,P.)
Pode-se mostrar que as densidades a. posteriori condicionais para o algoritmo de Gibbs

são dadas por
«(Olá,P, O) x

0''F''''expl0(B(á,P)
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d-)

+EI.gll -Íi

-«p{

"pé'':F©)}l'll,

(3.24)

«Plo,P,o)« 8'''''"':-pl :á+Edc:i:g)E-pl'
«'".

','-.,",

+i.gW:W,á,WI,

«-l-;l':J"'l'

«

E-p{
onde B(á,P)

+i.gPW,á,al,

= U.jl -- expl-- exp(!i=::!i©)}l

Observe (lue as densidades em (3.24) não tem uma forma padrão conhecida, portanto

devemos usar o algoritmo cle Xletropolis-Hasting clentio do ciclo do algoritmo de Gibbs
para gerar 0, J e/3f, .j = 1,. . . ,p

3.5.2 Estimados de Bayes da fitnção de sobrevivência no modelo
de regressão Weibull-exponenciada
Considerandos as amostras Gibbs geradas em (3.24) de 0, (Se /3, pode-seobter estimativas
de R'fonte Carlo pala os momentos de interesse. Um caso especial deste é dado pela função

de sobrevivência (3.4) para. valores da covariáveis zh dada. Um estimador de Bayes para

S(YA) com respeito à ftmção perda quadrático é dada poi

EIS(Yhl0ll

l

1 -- exp

Yh -- xA0

-- exp

á

01
-'(o, á,Pln)

o ã P

Assim, essa integral pode ser aproximada por sua estimativa de N'longeCarlo dada por

S(Yhl0)

.[
l

l

exp

-- exp

yÀ -- z.h/3('-') . . . .

8(,')

. z.AP(',')

P('

s) -l

(3.25)

onde 0(','), (9('.s), e P(',') . . . Pl;',') denotam amostras de 0, (í e .8i, . . . , /3n respectivamente
na r -- ésima iteração e na s -- ésima replica, R e S são respectivamente,número total de
38

iterações

e simulações

no amostradoi

cle Gibbs

e xh é usualmente

a mediana

dos -.,alteres

da covariável. Similarmemte, pode-sedeterminar uma estimativa pala a função risco.

3.5.3 Densidade conjunta a posteriori dos parâmetros do mode
lo de regressão IVeibull
Consideramos as seguintes densidades a priori para J e /3
(3.26)

F(c2 , d2 ):

JV(É'oj.agj),

P,

.j

onde I'(c,d) denota a distribuição Gama com média c/d, J\r(p, o2) denota a distribuição

Normal com média p e variância a2, e c2. d2, e Ézoj,ooj, J = 1,... ,p são constantes
conhecidas baseadas na informação a priori clo especialista e da análise preliminar dos
dados.
Assumindo independênciaentre os palâmetios clomodelo de regressão Weibull e considerando a função de verossimilhança (3.21 ) com 0 = 1, pode-se mostrei que a densidade
a posterior'i conjunta de tí e /3 é dada por

-'',' ''""-:--l-',';Ê I'üf"l'*;.*/',
«

-$.*-'*#,},

(3.27)

onde ó > 0, Pj C 7Z, .j = 1, . . . , p e Z) é o conjunto

de dados.

Para obtermos uma amostra a posteriori das densidades marginais a posteriori de (í >
0, Pj C 7Z, J = 1, . . . ,p, exploramos o uso do algoritmo Gibbs que baseia-se em sucesivas

geraçõesdas distribuiçõescondicionaisa posterioria(Jl0,/3, Z)) e a(0jl0, á,P(-j), Z)) com

P(-J =(#-, . . . ,D,--,Pj+:, . . . ,P.).
Pode-se mostrar que as densidad es a posteriori condicionais para o algoritmo de Gibbs
T
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sao (la(la.s pol

«HI,#, q
«'"

'-.,",

« á'''"':-pl''''+

XP:=F@) - E.*p'

.")

«-l-; I'=/«1'-:1#l -$«-'*?',1

«

Observe que as densidades em (3.28) não tem uma forma padrão conhecida, portanto
devemos usar o algoritmo de Àletropolis-Hastings

3.6

para geral J e Pj, J = 1, . . . ,p.

Exemplos de aplicação

O objetivo desta seção é ilustrar a metodologia apresentada nas seçõesanteriores, através
cla análise de 2 conjuntos de dados

3.6.1

Exemplo l-Dados simulados

Na tabela 3.1, temos 30 observaçõesgeradas da densidade (3.3) com : = (y -- /3o-- Pi#)/(í
e parâmetros 0 = 4, ã = 2, /3o= 4 e /it = 2, não incluindo dados censurados.
Tabela 3.1: Dado! gerados paro modelo cle regressão Weibull-exponenciada
rl

yl

l

2.0

9.746

Ll

4.3

14.443

21

14

33.409

2

2.2

8.686

12

6.0

[6.701

22

15

35.819

3

3.5

l0.260

L3

1.3

L5.614

23

16

37.574

l

4.4

15.224

14

6.3

16.649

24

17

38.317

5

5.4

15.224

L5

8.0

21.615

25

21

16.948

6

6.6

17.051

L6

9

23.089

26

25

56.662

7

7.0

[9.883

17

10

25.013

27

24

50.382

8

8.5

21.571

18

[1

28.214

28

16

37.283

9

9.0

21.264

19

12

27.392

29

15

35.422

10

7.8

19.275

20

L3

32.209

30

25

54.480
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Análise clássica
Considerando a log-verossimilhançadada em (3.7) temos que o estimador de máxima
verossimilhança clo parâmetro 77 = (0,d,Po,/3i) é obtido pela resolução do sistema de

equaçõesnão linerares dada em (3.8). Isto é feito através da rotina de Newton-Rapson
do pacote Ox.
As estimativas cle máxima verossimilhança são dadas pot

o = :3,õ66(õ,s610l, á

1,781(2,4623),

.io

(2,1447),

e Ó:

1,99(0,0295)

Cada valorenfie parêntesesao lado das estimativasrepresentaa raiz quadradaclocorrespondente

elemento

da diagonal

de /':(Ó,â,/3o,ji),

onde /(0,â,0o,Pi)

é a matriz

de

informação observada. Se admitimos a normalidade assintótica pala a distribuição dos
estimadoies de máxima veiossimilhança, /-i(0, õ, Po, /3t) corresponde à estimativa da ma-

triz de covariânciasassintótica, e pode ser utilizada para computar inferências sobres os
parâmetros.

A estatística de razão de razão de verosimilhançaspara testamHo : 0 = 1 em (3.16)
resultou em Ry = 1, 06844, e indica a aceitação do modelo Weibull a um nível de significância 0.05(y't,o,os) ' 3, 8441).

Análise bayesiana
Para analisarmosos dados cla tabela 3.1, desde uma perspectivaBayesiana consideramos
a densidade

a priori

para

é?,(í, /3o e Pi dada

em (3.19)

com cl = 4, di = 1, c2 = 32, d2 = 16,

poo = 4, a2o = 3, poi = 2 e ao2. = 0, 009 (a escolha desses valores para os parâmetros

da

densidade a priori, foram baseadasnuma opinião experientecombinada com uma análise
preliminar dos dados). A partir das densidades condicionais (3.24), gerimos para cada
um dos parâmetros clo modelo de regressão \Veibull-exponenciada 10 cadeias separadas de

Gibbs cada uma com 2.000 iterações, e devido ao fato de todas as densidades condicionais

marginais não apresentarem uma forma padrão conhecida utilizamos então o algoritmo
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de h'letropolis-Hasting
dentro do ciclo clo amostrador de Gibbs. Com o objetivo de diminuir o efeito de pontos iniciais deprezam-se as 1.000 pimeiras iterações e a partir de

daí escolhem-seas iteraçõesde 10 em 10 , ou seja, para cada parâmetroconsidera-sea
1.010 -- ésima, . . . , 2.000 -- ésima iteraçõesl daí as 10 cadeias fornecem um amostra Gibbs

de tamanho 1.000 para cada um dos parâmetros. .A convergênciadas amostras geradas
pelo algoritmo de Gibbs com Nletiopolis-Hasting foi monitorada utilizando-se o método
proposto por Gelman e Rubin (1992) o qual se baseia na técnica de analise de variância.
Na tabela 3.2, apresenta-se um resumo das distribuições marginais a posteriori aproximadas e as estimativas dos fatoies de dedução de escala potencial R (ver por exemplo,

Gelman e Rubin, 1992). Observamos na tabela 3.2, (lue VR são bem menores que l.l,

o que nos indica que o algoritmode Gibbs com h'letropolis-Hasting
gerampara cada
parâmetro amostras blue convergemem distribuição para as distribuições condicionais
marginais em (3.24).

Tabela 3.2: Sumário a posteriori dos parâmetros clo modelo de Regressão \Veibull
exponenciada

Média Nlccliana
D.P.

Intervalo
dectedibilidacle
95%

n

Po 3,8506 =3,8403

0,4469

(2,993214,7162)

1,00667

Pi

1,9993 1,9998

0,0288..

(1,9382';1?,0563)

1,00008

ã

2,0087 1,9862

0,2913

(1,4209;2,6573)

1,00156

a

3,9814

0,7481

(1,0779;5,6109)

1,00089

3,9459

Na figura 3.2, representa-seas densidades a posteriori marginais aproximadas considerando os 1.000 pontos amostrais. Note que os desvios padrões obtidos com o enfoque
Bayesiano são bem menores do que os obtidos com o método de máxima verossimilhaça.

Com a finalidade de selecionai entre o modelo de regressão Weibull e o modelo de

regressãoWeibull-exponenciadao que se ajusta melhor aos dados da tabela (3.1) desde
uma perspectiva Bayesiana (o teste de hipóteses dada em (3.16)), utilizamos a técnica
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Figura 3.2: Densidades marginais a. posteriori pala os parâmetros do modelo de regressão
Weibull-exponenciado,

Po, /3i, (i and a

das densidadespieditivas condicionadasordenadas (CPO) (veja capítulo 1). Para isso,
consideramos a partir das estimativas clo CPO a estimativa cla verossimilhança pieditiva
para definir o pseudo-fatosde Bayes. A estimativa da.veiossimilhança pieditiva do modelo
de regressão Weibull-exponenciada resultou em /(glJ1/l ) = 1.792 x 10'20, e pala o modelo
de regressão Weibull essa veiossimilhança resultou em ./(gllvo) = 1.47 x 10'28. O pseudofator de BaJ'es do modelo de regressão W/eibull com respeito o modelo de regressão \Veibull-

exponenciada resultou em PST'Bot = 2.8031 x 10'o < 1 o (dual indica que o modelo de

regressão \\reibullnão é adequado para ajustar os dados cla tabela 3.1 e esse resultado
contraria o resultado do teste de hipoteses clássica (veja análise clássica acima). Este
resultado nos mostra que parece ser temerário utilizar a distribuição assintótica do teste da

razão de veiossimilhança, pois ela está rqeitando uma hipótese verdadeiras resultados de
simulação como o teste da razão parecem indicar que este apresenta níveis de significância

bem maiores que os níveis teóricos que são estabelecidos.
O procedimento gráfico descrito no capítulo 1, é adorado pala verificarmos o melhor

modelo entre os modelos estudados. Considerando os dados da tabela 3.1, apresenta-se
na tabela 3.3, os valores das estimativas cla densidade preditivas condicionadas ordenadas
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cf(/) = ./'(g/ilD(i)),

í = 1, . . . , n aproximados

por seu estimador

de Monte Carão baseadas

nas amostrasGibbs, para cada modelo.
Na figura 3.3, apresenta-se os gráficos dos c{(/) contra os í para os modelos de regressão

Weibull e \Veibull-exponenciada.Da tabela 3.3 e figura 3.3, observamosque o melhor
modelo é o modelo \Veibull-exponenciada.

Figura 3.3: Plot de cf(/) versusi

3.6.2

Exemplo 2-Teste de vida de Isolantes

Os dados da tabela 3.4, são resultados de um teste acelerado de vida para isolantes

de sistemas de uma nova classe H, e referentes ao tempo em horas que os isolantes
levaram para tomar-se defeituosos. Os testes foram utilizadas em pequenosmotores,
para temperaturaselevadas. Dez motoresforam colocadaspara trabalhar a temperaturas
de 190, 220, 240, e 260 'C', e inspecionados periodicamente pala detectama ocorrência de

falha. Os Dados da tabela 3.4 são referentesà média entre o tempo em que a falha foi
observada e o tempo de inspeção anterior. Os tempos entre checagem foram 7, 4, e 2 dias
para as respectivas temperaturas. Estes dados foram analisados por Nelson (1990), que

considerouo modelo de regressãolog-normal para o ajuste dos tempos de vida.
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Weibull(ci(1))

\Vcibull-exponenciadü(cí(2))

0.0986040816

0.2935935436

D.1784192508

0.2569415188

D.1806369442

0.1532483601

0.0507562589

0-1736054647

0.1743275337
0.1820799199

0-187552296

0.0889940721
0.1705153204
D.1735079874

0.2744424237

D.IB08018307

0.1605345992

0.091B807093

0.2808851279

0.2966126858
0.1074380815

0 1657797775

0.312313336

a 0214895793

0.0774456402

0.1816987583

0.2175871757

0.1095415567

0.3124269618

0.1q5437690.5

0.3370737668

D.1494318965

0.334371381

0 0652862838

0.2136894111

0.1757263783
0.0656442795

0.12383S4895

0.1238903749
0.2133202441

0.3244610886

D.0940349458

0.2788427441

0 1123034737

0.3083304641

a.1745519103
0.149597314

c(r)

0.2823201432

0.2580601204
0.3134202149

0 0431443935

0-1390255184

0.1429360413

0.0460396558

0.1322505672

0.3270160164

0.1228709264

0.3220973127

0.1655935696

0.2685402203

1.47x 10'Za

1.792x 10'20

Tabela 3.3
3.3: Valoresdas estimativasdos c{(/),
Weibull e Weibull-exponenciada
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, n pala

os modelos

de regressão

Tabela 3.4: Tempode vida de isolantes(horas) para cada temperatura,em graus
centígrados, com + indicando censura
Temperatura

o C;

220

240

260

7228

1764

1175

1128

7228

2436

1521

1464

7228

2436

1569

1512

8448

2436+

1617

1632

9167

2436

1665

1632+

9167

2436

1665

1632+

9167

3108

1713

1632+

9167

3108

1761

1632+

10511

3108

1881+

1632+

10511

3108

1953

L896

Análise clássica
Transformando a temperatura pala assumit o relacionamentoAirhenius, conforme sugerido na literatura de engenharia,usamos o modelo
yi = /3o + #:

i + Ózi,

(3.29)

j = 1, . . . , 40,

onde gi = log(tempo cle vida do isolante i), =i = 1000/(temperaturaoC'do {-ésimo motor+

273.20), /3o, Pi e õ são parâmetros desconhecidose Z{ tem distribuição dada em (3.31
com parâmetro 0. Para estimar os parâmetros, consideramos o mesmo procedimento dado

anteriormente
Como resultado as estimativas de máxima verossimilhança são dados por
Õo

7261(1,5351), Õ-

0491(0,4293), â

6264(0,52895), Õ

8,2099(19,21)

Para estudar a possibilidadede utilizei o modelode regressãoWeibull para os dados
da tabela 3.4. Consideramos o teste de hipótese (Ho : 0 = 1 vs Hi : 0 # 1) e temos

que a estatística da razão de verossimilhanças (3.17), resultou em, Ry = 1, 38319e este
resultado implica que a o modelo Weibull é estatisticamente adequado para ajustar os

dados ao nível de significânciade 5%.
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Análise Bayesiana para os tempos de vida de isolantesconsideramoso modelo
de regressão Weibull-exponenciada
Para analisarmos os dados da tabela 3.4, desde uma perpectiva Bayesiana consideramos
o modelo de regressão Weibull-exponenciada com as densidades a priori para 0,l5, /3oe

Pi dadas em (3.19) com ci = 0,186, di = 0,0227, c2 = 1,422, d2 = 2,293, Poo =
--3,8415, ergo = 1,5, pot

= 5.95 e agt = l0,5.

A partir da densidades condicionais

(3.24) gerimos uma amostra Gibbs através do algoritmo Gibbs com À'letropolis-Hastingda
seguinte forma: Geram-se 20 cadeias paralelas cada um com 2.000 iterações. Desprezam

se as 1.000 primeiras iterações. com objetivo de diminuir o efeito dos pontos iniciais e

a partir de daí escolhem-seas iteraçõesde 20 em 20, ou seja, pala cada parâmetro em
cada cadeia

considera-se

as iterações

1 .020 -- ésima,

. . . , 2.000 -- ésima

que resulta

em uma

amostra de Gibbs de tamanho 2.000. Para moilitorar a convergênciada cadeia utiliza-se
a técnica de Gelman c Rubin(19ç)2).

Tabela 3.5

Sumário a posteiioii dos parâmetros do modelo de RegressãoWeibull

N.média Nlediana D.P.

Intervalo deciedibilidade95%o

R

ao

-4,6923

-4,6763

0,1815

(-5,0688;-4,36441

1,0161108

ai

6,0014

6,0017

0,0602

(5,884616,1177)

1,000646

8

0,69322

0,67411

0,16662

(0,4229;1,04387)

1,013394

0

8,2075

8,2023

0,2254

(7,7734;8,6588)

1,0002416

Na tabela 3.5, apresenta-se
o resumoda distribuiçãoa posteriorido modelode regressão Weibull-exponenciada e na figura 3.4, apresenta-se a densidade aproximada dos

parâmetros do modelo de regressão Weibull-exponenciada. Também na tabela 3.5, tem-se
o resultado das estimativas dos fatores de redução de escala potências R (veja, Gelman

e Rubin, 1992)para todos os parâmetros. Os númerosde iteraçõesconsideradosforam
suficientes para se chegar à convergência pois '«R < 1.1 pala todos os parâmetros.
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5.8

5.9

6.1

6.2
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S.5
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Figura 3.4: Densidades marginais a posteriori aproximados dos parâmetros do modelo
de regressa.o\Veibull-exponenciada,/3o,Pi, (Sanel 0 com os dados de tempo de vida de
isolantes

Análise Bayesiana para dos dados de tempos de vida de isolantesconsiderando
o modelo de regressão Weibull
Pala analisei os dados da tabela 3.4 agora, consideramoso modelode regressãoWeibull

com as densidadesa priori(3.26) para os parâmetros, com, c2 = 1,653, d2 = 7,1873
Poo = --3, 8415, ag. = 3, pot = 5.9, agi = lO.

A partir das densidades condicionais marginais (3.28), gerimos 20 cadeias separadas

de Gibbs cada uma com 2.000 iterações e utilizamos o método proposto por Gelman
Rubin (1992) para verificar a convergênciadas amostras. Para cada cadeia de b'larkov
associada a distribuição de cada um dos parâmetro tomamos uma amostra com a metade
das iterações, considerado as iterações 1.020-- ésima, . . . , 2.000-- ésima, totalizando assim
amostras Gibbs de 2.000 pontos amostrais
As quantidades a posteriori de interesse obtidas a partir das amostras selecionadas
são apresentadas na tabela 3.6, onde observamos que as estimativas dos fatoies de redução
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potencial são menores de 1.1 iVn < 1.1), indicando a convergência das cadeias associadas
as amostras geradas.

Tabela 3.6: Sumário.g.posteriori dos parâmetros do modelo çl!.!Sg!!!!êg..We bula
Média À/lediana D.P.
Intervalodecredibilidade95%
R
0o -3,8504

-3,8501

0,0480

/3t

5,9622

0,0263

5,9612

(-3,94370;-3,75628)
(5,90635;6,009851

Õ 0,23446 0,23336 0,00042

(0,186117;0,287874)

1,000324
1,003526

1,00232

Na figura 3.5, temosas densidadesa posteriori marginais aproximadas para o modelo
de regressão 'bveibull considerando os 2000 pontos amostrais.
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Figura 3.5: Densidades a posteriori aproximados para o modelo de regressão \Veibull ó,
Po e l3L

Usamos o procedimento Bayesiano para verificação da adequabilidacle dos modelos de

regressão Weibull c Weibull-exponenciada (teste de hipóteses Ho : 0 = 1 (3.16)) para os
dados da tabela 3.4, através das densidades pieditivas C'POi, í = 1, . . . , 40. Determinou-

se a estimativas de N/longeCano da verossimilhança preditiva com as amostras de Gibbs

para os modelos cle i-egressãoWeibull e Wébull-exponenciada e essas quantidades são
respectivamente /(glil/o) = 3.617 x 10'' e .f(glJV/i) = 2.403 x 10'''.
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O pseudo-favor

de Bayes do modelo de regressão Weibull

com respeito ao modelo de regressão \veibulle-

xponenciada resultouem, PSF'Boi = 1.2741 x 10íi > 1, o que indica que o modelo
Weibull é bastante adequado para o ajuste dos dados da tabela 3.4, confirmando-se assim
o resultado da inferência clássica. Cabe ressaltar que o suporte do enfoque Bayesiano ao
modelo de regressão Weibull é bem maior que o apresentado pelo enfoque clássico.

Como na subseçãoanterior, é também adorado o método gráfico pala verificarmos
o melhor modelo entre os modelos estudados. Considerando os dados da tabela 3.4.
apresenta-se na figura 3.6, o plot do log da razão dos CPO's

dos modelos de regressão

Weibull e Weibull-exponenciada com respeito ao numero cleobservações. Valores positivos

do log da lazão dos CPO indica a preferência cloprimero modelo. Observa-se, na figura
3.6 que 36 das 40 observaçõessustenta ao modelo de regressãoWeibull sobre o modelo de
iegiessão Weibull-exponenciacla. Este método confirma o resultado obtida acima.

0

0

20

30

40

be4

Figura 3.6: Gráfico do log da razão dos CPO's dos modelosde regressão Weibull e \Veibullexponenciada versus as observações
Novamente nota-se que o enfoque Bayesiano apresenta uma indicação muito mais

forte do que o enfoqueclássicode que o modelo Weibull é o mais adequado.

Na figura3.7, temosa densidadepreditivapala o log do tempo de vida futuro.
dada as observaçõesZ) para um valor da covariável=h = 190oC' aproximada pelo
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método de h'longeCarão com as 2.000 amostras Gibbs dos parâmetros do modelo Weibull
exponenciada.

Figura 3.7: Densidade preditiva para o log do tempo de vida futuro no modelode regressão
Weibull-exponenciada

Na figura 3.8, iepiesentamos as funções de sobrevivência dada em (3.6) e de risco
dada um valor da covaiiável =h = 190oC', aproximadas pelo método de Nlonte Cano com

as 2.000amostras Gibbs.

51

(b)

(a)

Figura 3.8: Funções de: (a) sobrevivência e (b) risco para o modelo de regressão Weibull

exponenciada dado um valor da covariável, iz;h= 190oC'
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Capítulo

4

Uso da distribuição
Weibull-exponencida

para dados com

taxas de falha do tipo ''bathtub''
4.1

Introdução

Na~análise de dados de tempos de vicia especialmente no ciclo de vida de um produto pode

ocorrer um primeiro período com taxas cle falha inicial alta que decrescerapidamente com
o tempo (mortalidade infantil) seguida, por um período onde as taxas de falha é aproximadamente constante e uma fase de envelhecimento onde as taxas de falha é crescente devido

ao processo de desgate natural do produto, indicado uma função de taxas de falha do tipo

"bathtub". Algumas distribuiçõesforam introduzidas pala modelar esse tipo de dados,
como a família de distribuiçõesgama geralizadas proposta por Stacy(1962), a família de
distribuições F' geralizadas de Prentice (1975), a distribuição IDB proposta por Horth
(1980), que descreve função de taxas de falha crescente (1), descrecente (D), constante

e forma de "bathtub" (B), a o qual motivo nome da família. e a família exponencialpotência formulada por Smith e Bain (1975). Uma razoavél e comprensiva revisão para
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modelos com função taxa de falha do tipo "batlltub" foram dadas por Rajarshi e Rajarshi
(1988). O procedimento de inferência clássica padrão pode ter fortes dificuldades para es'

ses modelos, especialmentena presençade dados censurados(veja por exemplo, Rajarshi

e Rajaishi(1980); Lawless (1982) e Hjorth(1980)).
Conforme visto nos Capítulos anteriores Mudholkar et a1.(1995)apresenta uma geralização simples da família de distribuições Weibull chamada família de distribuição
Weibull-exponenciadaque além de incluir distribuições com funçõesde taxas de falha do

tipo "bathtub" e unimodal também admite uma ampla classede distribuiçõescom taxas de falha monótonas. Neste Capítulo comparamos diferentesmodelos para análise de
dados de tempos de vida com taxas de falha do tipo "bathtub". A distribuição Weibull-

exponenciada
é comparadacoma famíliade distribuições
IDB, exponencial-potência
e
a mistura cle distribuiçõesgama. A abol'darem usada pala o ajuste dos modelosé a
abordagem Bayesiana baseada no método de simulação cle N/lonteCarlo via cadeias de
Markov (MCh'lC). A seleção do modelo é implementada usando o pseudo-fator de Bayes.

A implementaçãode um estudo de simulação e a análise de um conjunto de dados leais
parece indicar que o modelo Weibull-exponenciacla é um dos cine apresentam um melhor

ajuste para esse tipo de dados.

4.2 Modelos
Nesta seção apresentamos algumas das famílias de distribuições mais comuns usadas para

modelar tempos de vida com função de taxa de falha de tipo "bathtub". Não discutimos
a abordagem de inferência clássica
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A família de distribuições ÀVeibull-exponenciada

4.2.1

Conforme visto na seção 2.2, a função de densidade de probabilidades para a distribuição
Weibull-exponenciada é dada por

.f(t) - 11/li - exp(-(t/')')I''' x "p(-(t/a)')(t/")'':,

0

< t < m,

(4.1)

onde a > 0, é)> 0 são os parâmetros de coima e o > 0 é o parâmetro de escala. A função
de sobrevivência é dada poi

s(z)

exp(-(t/a)')I'

,

(4.2)

e a função fisco de 7' é dada por

h(t)(4.3)
A grande ítexibilidade deste modelo para ajustar dados de sobrevivênciaé dado pelas
diferentes formas cla função risco (4.3) que pode tomar, isto é,

(i) mo«óton; c:esce«te se a ? l e .0 ? 1
(ii) monótona decrescente se a $ 1 e aO $ 1,
(iii) forma de banheira se cr > 1 e oO < 1 e
liv) unimodal se cv < 1 e ao > 1,

4.2.2

A família de distribuições IDB

A função de sobrevivênciada distribuição IBD é dada por
S(t) =
onde (í > 0, é) > 0 e # > 0

exp{'St:/2 }

(4.4)

A função de densidacle cle probabiliclaaes e

.f(t)

- (Jí=:il;?$1i;ir.õ''/',o <t <w.

(4.5)

A função de taxas de falha é dada por
(4.6)

h(0 - õt + 'Í;"@.
Casos especiais da distribuição IDB são dados po r

(a) Se 0 = 0, temos a distribuição de Rayleigh;

(b) Se õ = /3 = 0, temos a distribuição exponencial;
(c)

Se (S = 0, temos

distribuições

(d)

Se 5 ? 0.a distribuições

com taxas

de falha decre

scen te;

com taxas de falha crescente;

(e) Se 0 < ó < 0# distribuições com taxas cle falha do tipo "bathtub

4.2.3 A fantília de distribuições exponecial-potênc ia
Smith e Bain (1975,1976) apresentaram a família de distribuição exponencial-potência
com dois parâmetros como uma distribuição alternativa pala dados de tempos de vida
com taxas de falha do tipo "bathtub". A função de densidade de probabilidade é

/(t) -0'-'OIP-:exp(l

--.(â)'+(;)p),

0 <t

<.o,

(q.l.)

onde a > 0 e /3 > 0;
A função de distribuição é dada por

F'(t)

--p

(l

-eU'l,

(4.8)

e a função risco é dada por

h(f)-Í/(t)

=a-apta''exp

:m forma de banheira se 0 < # < l
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(4.9)

4.2.4

Misturas de distribuições Gama

Glasser (1980) apresentarama mistura da distribuições gama com parâmetro de escala
comum para os de tempos de vida com função de risco do tipo "bathtub". Neste modelo
a função de densidade é dada por

./(t;a-,a,,#, p)

a-,0) + (1

P)/2 (t; a,, P)

(4.10)

onde 0 < p < l

Õ',
/J(f;clj,P)=i(crj)t

P>0, .j=i,2.

''eP', aj>0,

A função de sobrevivência é dada por

S(f; ai, a2,#,P) = PSi(t; ai,a) +(l

P)S2(f;a2,P),

t > 0

onde Sj(tl aj, /i) é a função de sobivivencia do .j-ésimo componente
A função de taxas de falha é de tipo "bathtub" se:

(a) ai > 1, a2

l ; .fi estritamente crescente e /2 uma exponencial

(b) ai > 1, a2 < l

4.3

Inferência Bayesiana

Assumimos que os tempos de vida são distribuídos independentemente e independentes

do mecanismode censura. Considerando que os dados de tempo de vida são censurados
à direita, e que observamos Ti = min(7f',Ci),

onde T.o é o tempo de vida do i-ésimo

indivíduo e Ci é o tempo de censura do i-ésima indivíduo, i=

1,. . . ,n. Neste caso a

função de verossimilhançade 0, um vetar de parâmetros de dimensãop é dado por
L(0)

/(ti;0)
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ll S(tf; 0),

(4.11)

onde /' denota o conjunta de observaç(5esnao censuradas, C, denota o conjunto üe obser
vações censuradas, /(.) e S(.) é a função de densidade cle probabilidades e a função de
sobieviência, respectivamente
Consideil an

m a. rlensida cle

a prior a(O)

S
de 0 é dad a por
a densicl ade a posteriori

L(0)x(0)

«(olo) =

J L(0)v(0)dO

(4.12)

onde D denota o conjunto de dados observados.

Clonfoimevisto nos capítulos anteriores, na abordagem Bayesiana, inferências são
tipicamente baseadas nas densidades a posteriori marginais dos parâmetros envolvidos
em (4.12), pala os modelos descritos na seção anterior essas densidades marginais parece
que não podem ser obtidas analiticamerlte. Portanto, para esses casos, métodos de aproximação ou métodos de simulação de À'lonte Cano via Cadeia cle Matkov (À'lCÀIC) são
necessários. Neste Capítulo optamos pelo segundo método.

4.3.1

O Modelo IVeibull-exponenciada

Considerando blue os dados observados são não censuiaclos, a função de verossimilhança
(4.11) é dada por,

Z,(a, 0, a) oc a"0"a'"

exp

-Ê.l,'

11'?''0- «pl'q)'D'':.

(4.13)

Pala análise Bayesiana, assumimos a seguinte densidade a priori para a, é}e a:
I'(ai,ói),

cona ai e Z,t conhecidos;

(4.14)

I'(a2,b2), com a2 e b2 conhecidos;
I'(a3, ó3), com a3 e b3 conheicdos.
onde F(aí,bi) denota a distribuição gama com média : e variância #. Além disso assumimos independência entre os parâmetros
Combinando (4.13) e (4.14) e o teorema de Bayes pode-se mostrar que a densidade
conjunta a posteriori de a, a e o é dada por,
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«(.,",«ia

«

"p

«"''''--:.«--"--.--'''"-'
n.

I';l';''

- '.«

- ',"

-

';'l

11t?':(i- "pl-(:)'})'''
onde a > 0

o > o } o->

(4.15)

0 e D denota o conjunto cledados observadossobre os tempos

de falha.

Para obtermos uma amostra a posteriori das densidades marginais cl , 0 e a, fazemos
uso do algoritmo Gibbs Sampling que baseia-se em sucessivas gerações das distribuições
condicionais a posteriori de a(al0, a, D), a(Ola, a, Z,)) e a(ala, 0, Z)).
Da densidade a posteriori conjunta dada em (4.15) pode-se mostrar que as densidades
condicionais a posteriori para o algoritmo de Gibbs são dadas poi

«(«lo,«,H« «"''"'--:-pl':l';''

ll*:''o

T (Ola,a,0)

"

0"'"'-.-ó:ollt:''(i
- «PÍ--(:')'})''':
} l

«b'l«,o.q
'

«

o'"'''';-'"p'l'E:Ç)' -

n.

1.

i:i

'

ó,.'}.l

)'D''',
(4.16)

ll tF''0 - «pl'q)'D'':.
í=1

'

Observe que as densidades dadas em (4.16) não sã.o conhecidos de modo que falemos uso

do algoritmode h'letropolis-Hastings
para geral as variáveisa, 0 e o.

4.3.2

OinodeloIDB

A função de verossimilhança de õ, /i and é?é dada por,

L«(õ, /3,0) = exp

-+

l4.i71

Assumindo independênciaentre os parâmetros, consideremosa seguintesdensidades
a priori para {5, /3 e 0:

8 -,

1'(ci,di); com ci e dt conhecidos;
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P

F(c:,d:

com c2 e d2 conhecidos:

P

F(c;, d;

com c3 e d3 conhecidos

(4.18)

Considerando (4.17)-(4.181 e o teorema de Bayes pode-se mostrar que a densidade
conjunta a posteriori de 8, /3 and 0 é dada por,
n.

l

«(a,0.'l0)

"

Õ''':P"--0"':-P

l ''Z-â

ÓEt?

l

-

d;0

l @«(á,#,0),(4.19)

onde 'P«(á, /3, 0) - ., Íi;:B;ijF77n
De (4.19) pode-se mostrar que as densidades condicionais requeridas para o algoritmo

de Gibbs são dadas por
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«(õlp,o, o)

"

«(Pló,0,0) «

õ'''' «p
#"

l 'a:'s '

l

-'i31-- @«(J,o,o),
(4.20)

'e'''O@.(á,/3,0),

«(Olâ,P,O) K 0"''e ';'©«(õ,P,0).
Observamos que as densidades condicionas dadas em (4.20) não são padrão, e portanto
usamos o algoritmo de h'letropolis-Hasting para gerar as variáveis ó, P e 0 dentro do ciclo
do amostrador de Gibbs.

4.3.3

O modelo exponencial-potência

De (4.7), a funçãode verossimilhançapara a e /3é dada por
z,(a, P) - /3"a'"P ll t?': exp

1"+ il(1)P- :ll'(})'l
.

(4.21)

Assumindoa densidadesa priori,

P

r(.- , /-

com ei e /i conhecidos,

F(.2,

com e2 e /2 conhecidos

/2 )
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(4.22)

De (4.21)-(4.22) e do teorema de Bayes pode-se mostrar que a densidade a posteriori de

a e/J é dadapor,
«(«,

Pla «

p''''"-:.--,-'"'- -:

ll tf': -p

lide)' g:.é')'
-

- /.«

-

/2PI' 0'2H

onde a > U e P > 0

De (4.23), obtemos a densidade condicional a posteriori para o algoritmo de Gibbs
que é dada por

-('-lp,
o) ''' ':'"#''--'
exp
l:l.í(:)p- :ll'(2-)'
--/.al,
«(PI'-,0) " p"+"'' lltf':-pl11(:)'

-:11'(9')'
-/2PI'

l4.24)

De (4.24) observamos que as densidades condicionais a posteriori não são conhecidas pelo
que faremos uso do algoiitmo de h/letropolis-Hasting para geral as variáveis a e /3dentro
do ciclo do algoiitmo de Gibbs.

4.3.4

Modelo de mistura distribuições de Gamas

A função de verossimilhançapala mistura. de distribuição de gamas em (4.10) (veja:
Dempster et al. 1977)é dada por,
n

L(a-,a2,/3,,)= ll l b/(t.; a:,#)I''' l(i - P)/(t;;'-,,P)I'';'' ,

(4.25)

onde zii é uma função indicadora (zii = 1(0) se fi pertenceà primeira (segunda) componente do modelode mistura).
Assumindo as seguintes densidades a priori independentes
P

aj

Beta(7i, '2), com 'i e '2 conhecidos,
«' I'(l,Àj),
F(l, .Xj) ,

com Àj conhecidos .j= 1,2,

/3 -. r(P:
1'(/3i,#2),
,P, ) , ai e /32 conhecidos,
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(4.26)

onde Beta(ái,(í2) denota uma distribuiçã.o Beta com parâmetros (St and (S2. Assim, a
densidade conjunta a posteriori al, o2, P e p é dada por,

a(ai, a2, #, PIZ),:g)

c( p::+yl'l(l

-- P)"'; '+v2-ipalz.i+a2(n-'.i)+Pi-i
/

f''

n

x «P < -P(E t: + /3,) - À-a- .

*:a,

n

\ al

(4.27)

(:Ü *Í'' )

IF(a:)l; -

(:ü.'J-'''y:
\+?+

..:4

" lr(a;jt"-: n

ondez.i = >ll:zii.
l

As densidades condicionais a posteriori para o algoritmo de Gibbs são dadas por:

«(ziilai,a2,#,

1)) --

bernoulli

pll. ti\ al , Í3'l

P/(ZÍ; a-,P) +(l - P)/(ti; a:,P)

,(pla:,a2,P,Z,O)

«'

Bet«(;.: +l'-,n--;-

-(Play,a2,p,z,O)

-.

Flaiz:+aa(n--;.i)+.8i,Pz+

+7,),

n

\

n(ai a2,/3,p,:i,Z)) x expl--Àtat}

n(a2lal,#,p,:i, D) x exp {--Àzct2}

{:l

/ n

\ al

\;::l

/

:t

/

l;

(4.28)

p':: - ] ]'] fí'' l

lr(a:)l;"-,'«-;

'

-'1.1).
'J-'''l''

lr(a:)l"-; -

Note que as duas últimas densidades condicionais requer do algoritmo i\'letropolis-Hasting
no passo da implementação da metodologia \lCN'lC.

4.4

Discriminação de modelos

Na seção 4.2 foram apresentados vários modelos para tempos de vida. Surge então a
necessidadede determinar qual ou quais modelos são mais apropriadas para os tempos
de vida com função de taxas de falha do tipo "bathtub"
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Os procedimentos descritos no capítulo 1, são adorados para verificarmos qual é

o melhormodelodentre os modelosestudados. Poi exemplo,para o modeloWeibullexponenciada a estimativa de À/lenteCarlo da densidade preditiva de t, dado Z)(r) (AIPO)

com as amostras Gibbs é dada por

./'(t,IO(,))':

- 2 n ,j-

(',')0(',')it

sendoD(,) =(tt,...,t,-i,t,+t,...,t.),

--exp(--(;éh)'''''')l

l

(4.29)

r = 1,...,n, a(',;), 0('.') e a(',') são geradosde

(4.15) considerando S iterações para cada uma das R cadeias considerando diferentes
pontos iniciais para a, 0 e o.
Da mesma forma, pode-se obter as estimativas dos CPO's para os modelos IDB.
exponencial-potência e mistura de distribuições gammas.
Usaremos a estimativa do pseudo-falar de Bayes dada em (1.11), computada com as
estimativas dos CPO's para discriminação entre os modelos considerados neste Capítulo.

4.5

Alguns exemplos

4.5.1 Exemplol
Para ilustrar a metodologiaapresentadanas seçõesanterioresconsideramoso conjuntode
dados ilustradas em Arset (1987). Os dados descrevem os tempos de vida de 50 projetos

industriais.

Modelo Weibull-exponenciada
Para análise dos dados da tabela (4.1), primeramente assume-se a distribuição Weibull-

exponenciada(4.1). Considerandoa densidadea priori a, a e a dada em (4.14) com
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Tabela 4.1: Tempos de sobrevivência de 50 piojetos

0.1

0.2

l

l

l

l

l

2

3

6

7

11

12

18

18

18

18

18

21

32

36

LO

45

46

47

30

55

60

63

63

67

67

67

67

72

75

79

82

82

83

84

84

84

85

85

85

85

S5

86

86

al = 8,6. bi = 1,83, a2 = 7,58, ó2 = 51,98. a3 = 26491,6 and ó3 = 290,251 (a escolha
desses valores para os parâmetros da densidade a priori, foram baseadas numa opinião

experintecombinada com a análise preliminar dos dados), gerimos 10 cadeiascada uma
com 3.000 iterações e monitoramos a convergência das amostras Gibbs usando o método
cle Gelman e Rubin (1992) que utiliza a técnica de análise de variância para determinar
se mais iterações são necessaiias. Para cada parâmetro e em cada cadeia consideramos as
iterações

2.525

-- ésima,

2.550

-- ésima,

. . . , 5.000

-- ésima

a qual

produz

uma

amostra

de

Gibbs de tamanho 1.000. Na tabela 4.2, reportamos o resumo a posteriori dos parâmetros
do modeloe, na figura 4.1, temos as densidades marginais a posteriori aproximadas obtidas
considerancto as 1.00a amostras

de Gibbs. Também temos na tabela 4.2, o resultado

da estimativa dos falares de redução cle escala potêncial R (veja, Gelmann e Rubin,
1992)para todos os parâmetros. Neste caso o número de iterações foi suficiente para a
convergencia((v.Ê < 1.1), para todos os parâmetros).
Tabela 4.2: Sumário a posteriori para o model Weibull-exponenciada
N/lédia

R/mediana D.P.

95% intervalodecredibilidade

cl

2,6444

2,6446

0,27758

(2,08113913,16199)

1,002173

0

0,20422

0,20432

0,05406

(0,10314;0,317079)

1,002107

o'

91,016

91,005

0,547375

(89,9555192,0941)

1,0028216
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R

Figura 4.1: Densidadesmarginais a posteriori aproximadasde a, é) e o parâmetrosdo
modelo Weibull-exponenciada

Modelo IDB
Consideianclo o modelo IBD(4.4)
dt

=

73669,89,

c2 =

0,8775,

e a densidade a priori dada em(4.19) com ci - 33,30,

d2 =

0,2944,

ca =

1,4832

and

d3 =

7,315,

gerimos

20

cadeias separadas cada uma com 2.000 iterações e consideramos para cada parâmetro
as iterações

1.020 -- ésima,

. . . ,2.000

-- ésima,

de modo

que as 20 cadeias

fornecem

uma

amostra de tamanho 1.000. Na tabela 4.3, obtemos o resumo a posteriori dos parâmetros
do modelo e, na figura 4.2, temos as densidades marginais a posteriori aproximados para
.í, P e 0 considerando as S = 1.000 amostras Gibbs. Também temos na tabela 4.3, a
estimativa dos fatores de redução de escala potêncial R para todos os parâmetros, a qual
indica que as cadeias convergiram.

Modelo exponencial-potência
Consideramos agora, o modelo exponencial-potência (4.7) e a densidade a priori(4.24)
com el =

113.33, /i

=

1.07,

e2 =

28.58 e /2 = 53.4,
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gerimos

8 cadeias

separadas

Tabela 4.3: Sumário a posteriori dos parâmetros do modelo IDB
Média

Mediana D.P.

Õ

0,00030

0,00030

0,00005

0,000229;0,000407

1,006153

P

0,72470

0,5024

0,8999

lo,02zi;2.s27)

1,0000402

0

0,18837

0,16352

0,12462

(0,0247;0,48762)

1,0002546

.1

.1

.2

95%olntervalo de credibilidade

.3

.4

.6

.x

.9

l. l

1.2

Figura 4.2: Densidadesmarginais a posteriori aproximadasde (i, # e 0 parâmetrosdo
modelo IDB

cada um com 50.000 iterações, foram consideradas as iterações 25.025 -- ésima, 25.050 -ésima. . . . , 50.000 -- ésima que produz

uma amostra

Gibbs

de tamanho

8.000.

Na tabela

4.4, obtemoso sumárioa posterioridos parâmetrosdo modeloe, na figura4.3, temos
a, densidades marginais a posterioresaproximados considerando os S = 8.000 amostras
Gibbs. Para todos os parâmetros, observamos (veja tabela 4.4), '/Ê < 1, 1, indicando a
convergencia.
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Tabela 4.4: Sumário a posteriori dos parâmetros do modelo exponencial-potência

Nlédia N,medianaD.P.

95% Intervalo de credibilidade

R

a

76,498

76,4919

2,991

(68,8193181,3473)

1,000109

0

2,166

2,166

0,315

(1,18404;2,64272)

1,009575

Figura 4.3: Densidadesmarginais a posteriori aproximadas de ct e P parâmetros do modelo
exponencial-potência

Modelo de Mistura
Finalmente considerando, a mistura de gamas dado em (4.10), e a densidade a priori

(4.26) com 'i = 0,5, ' = 0, 5, À.j = 0,000001 (j = 1,2), 01 = 1 e P2 = 0,00002, gerimos
20 cadeais separadas de Gibbs cada uma com 5.000 iterações. Para cada parâmetro em
cada cadeia consideramos as itearações 2.550 -- ésima, 2.600 -- ésima, . . . , 5.000 -- ésima

produzindo uma amostra Gibbs de tamanho 1.000. Na tabela 4.5, ieportamos as quantidades de interesse, média, mediana, desvio padrão (D.P.), intervalos de credibilidade
de 95% e as estimativas dos favores de redução de escala potênciasR para cada um dos
parâmetros.
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Tabela 4.5: Sumário a posteriori dos parâmetros do modelo de mistura de distribuições
gama

Média NledianaD.P.

95%IntervalodecredibilidadeR

ai

14,542

12,494

10,405

(1,33710;39,6366)

1,000312

a2

0,91499

0,89006

1,19612

(0,68565;1,32152)

1,000304

e

o,02148

0,02030

0,00655

(o,01271;0,04058)

1,08594T

P 0,02672 0,00601 0,09164

(0,000012;0,0318169) 1,021205

Observamos na tabela 4.5, que vR < 1, 1 para todos os parâmetros o que nos indica a

convergênciadas amostras geradas. Na figura 4.4, representamos a densidades marginais
a posteriori aproximadas com as 1.000 amostras Gibbs pala os parâmetros do modelo cle
mistura de distribuições gama.

Figura 4.4: Densidades marginais a posteriori aproximados de al, a2, /i e p parâmetros

do modelode mistura de distribuições gama
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Descrimminação dos modelos
Para selecionar entre os modelos Weibull-exponenciada (4.1), IBD dada em (4.5), mistura

de distribuiçõesgama dada em (4.10) e exponencial-potênciadada em (4.7), se ajusta
melhor aos dados da tabela 4. 1, utilizamos a técnica das densidades preditivas condicionais
ordenadas (CAPO) para o computo do pseudo-favor Bayes e o método gráfico de seleção
de modelos

(veja

capítulo

l).

Com as amostras Gibbs geradas, temos na tabela 4.6, o pseudo-favorde Bayes (1.11)

para a seleçãodo melhor modelo pala os dados de tempo de vida dados na tabela 4.1

Na figura 4.5, temos o gráfico da razão dos CPO para cada modelo com respeito
aos outros versus as observações. Valores da razão de CPO maior que llm indicam a
preferência do primeiro modelo. Por exemplo, na figura 4.5, o "plot" do modelo Weibull
exponenciada versus o modelo exponencial-pontência indica que 28 das 50 observações
sustentam o modelo Weibull-exponenciada sobre o modelo exponencial-potência. Similarmente, 38 observaçõessustentam o modelo Weibull-exponenciada sobre o modelo IDB,
33 observações sustentam ao modelo Weibull-exponenciacla sobre o modelo de mistura de
distribuições gamas, 38 observações sustentam o modelo IDB sobre o modelo exponencial-

potência, 32 observaçõessustentam o modelo exponencial-potênciasobre o modelo de
mistura de gamas: e 39 observaçõessustentam ao modelo cle mistura de gamas sobre o
modelo IDB. Assim, em conclusão, esse critério e o método do pseudo-fator de Bayes
mostram que o modelo Weibull-exponenciada é um dos que se ajustam melhor aos dados
da tabela 4.1
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Tabela 4.6: Pseudo-Favor de Bayes

Nlodelos

PSFB

Weibull-exponenciadavs exponencial-potência 32,83
Weibull-exponenciadalvs IDB

17,61

Weibull-exponenciadavs mistura de gammas

620,75

exponencial-potênciavs IDB

0,54

exponencial-potênciavs mistura gamas

18,91

IDB vs mistura de gamas

:35,26
WE va MIXTURA

vVE vs EXP

EXPvsl\41XTURA

Figura 4.5: Gráfico da lazão dos CPO para os diferentes modelos versus observações,

4.5.2

Exemplo 2

Na tabela 4.7, temos 50 observações geradas da densidade (5.1) com parâmetros a = 2,
a = 0. 3 e cr = 1. não incluindo dados censurados.
70

Tabela 4.7: Dados gerados da densidade (4.1)
0,17087

0.67164

0.044448

1,0409

0.14450

0,44826

0.77785

0,0032595

0,27430

0,0015956

0,48105

0.66123

1,8675

0,22152

0.63347

0.012058

1,9351

0,57678

0,67180

0.15366

1.0742

0,46588

0,038705

0.72372

0.17963

0,48098

0,36706

0,64136

0,13993

1.4367

0,34256

0,29463

[),27305

0.060425

L,0947

0,53263

1,251 1

0,43501

0.30608

0.40391

0,025192

0,39053

0.42179

0,0048170

1,3440

Modelo Weibull-exponenciada
Clonsiderando o modelo Weibull-exponenciada (4.1) a a densidade a priori(4.14)

com

ai = 0,4, bi :: 0,2. a2 = 0,6, b2 :: 0,18, aa :: 0,001 b3 :: 0,001, gerimos 20 cadeias
separadas cada uma com 2.000 iterações e, monitoranlos a convergência usando o método

de Gelman e Rubin (1992). Para cada parâmetro consideramosas 1.010-- ésima, 1.020
ésima, . . . , 2.000--ésima as 20 cadeias produz uma amostra de Gibbs de tamanho 2.000. Na
tabela 4.8, reportamos a sumário a posterior dos paiâmetios e, na figura 4.6 temos a densidade marginal a posteriori aproximado considerando as 2.000 amostras Gibbs. Também

na tabela 4.8, temos a estimativa dos falares de redução de escala Ê (veja Gelman e Rubin, 1992) pala todos prâmetros. Neste caso, o número de iterações consideradas foram
suficientes pala atingir a convergência uma vez que (VTR < 1.1) para todos parâmetros.
Tabela 4.8: Sumário a posteriori dos parâmetros do modelo Weibull-exponenciada
b/média N'mediana D.P.

95% Intervalo de Credibilidade

Ê

1,7279 1,7054

0,3570

1,0938 ; 2,4497)

1,000382

a

0,4098

0,3996

0,12686

:0,1822 ; 0,6866

1,001075

a

0.9944

0,9889

0.1753

'0,6783;1,3637)

1.001018

71

J

.b

]

1

1,2

1.+

1.6

1.X

2

2-2

Figura 4.6: Densidadesmarginais a posteriori aproximadode a, 0 e a parâmetrosdo
modelo Weibull-exponenciada

Modelo IBD
Considerando o modelo IBD(4.4)

e a densidade a priori(4.19) com ci - 7, 76, di = 3, 94,

c2 = 34,68, d2 = 2,63, c3 = 6,75 e d3 = 1,5, geramos 20 cadeiasseparadasde Gibbs
cada um com 2.000 iterações. Para cada parâmetro consideramosas iterações1.010-ésima, 1.020--ésima,. . . , 2.000--ésima, totalizando assim uma amostra Gibbs de tamanho

2.000. Na tabela 4.9, apresentamoso sumário a posteriori para os parâmetrosdo modelo

e, na Êgura 4.7, temosas densidadesmarginais a posterioriaproximadasconsiderandoas
2.000 amostras Gibbs. Também temos na tabela 4.9, as estimativas dos favores de dedução

de escala potêncial R para todos os parâmetros, o qual indica a convergênciadas cadeias.

Modelo exponencial-potência
Considerando agora, o modelo exponencial-potência (4.7) a densidade a priori(4.24) com
ei = 4,58,

./i = 4,78,

e2 = 4,161

e /2 =

6,451,

gerimos

20 cadeias separadas

de

Gibbs cada uma com 5.000 iterações e consideramos as iterações 2.525 -- ésima, 2.550 --

72

Tabela 4.9: Sumário a posteriori dos parâmetros do modelo IDB
Média

À'mediana D.P.

8

2,0098

1,9954 0,4110

a

13,283

13,197

2,247

(9,3060;18,2471)

1,0000402

a

3,8369

3,7369

0,9027

(2,3219;5,8996)

1,007290

l

6

8

l

IJ

Z

95% Intervalo de Credibilidade

(1,24363;2,8898)

l.S

2

1o

12

25

3

3.5

U

3

1+

J

J.S

16

S

S.S

31

ll

6

m

6S

7

R
1,000107

4

2

71

X

X.5

Figura 4.7: Densidadesmarginais a posteriori aproximadade 8, # e 0 parâmetros do
modelo IDB

ésima, . . . , 5.000--ésima, a qual para as 20 cadeias produz uma amostra de tamanho 2.000.
Na tabela 4.10 apresentamos o sumário a posteriori dos parâmetros do modelo e na figura
4.8 temos a densidade marginal a posteriori aproximado com as S = 2.000 amostras

Gibbs. Para todos parâmetros observamos (ver tabela 4.10), vÊ < 1.1, indicando a
convergencia.
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Tabela 4.10: Sumário a posteriori dos parâmetros do modelo exponencial-potência

Nlédia \mediana D.P

95% IntervalodeCredibilidade

R

a 0,9828

0.9674 0,16199

(0,716911,3393)

1,000081

a

0,6419

(0,2969;1,1467)

1,0005173

0,6575

0,20657

Figura 4.8: Densidades marginais a posteriori aproximadas de a e # do modelo
exponencial-potência

Modelo de mistura de gamas
Finalmente considerando, a mistura de distribuições gamas dada em (4.10), e a densidade

a priori(4.26) com li = 1, 72 = 1, Àj = 0,000001 (.j = 1,2), ai = 1 P2 = 0,00001,
gerimos 20 cadeias separadas de Gibbs cada um com 5.000 iterações. para cada parâmetro

consideramos as iterações 2.550 -- ésima, 2.600 -- ésima, . . . , 5.000 -- ésima, as 20 cadeias
produz uma amostra de tamanho 1.000. Na tabela 4.11, reportamos o sumário a posteriori
dos parâmetros do modelo e, na figura 4.9, temos a densidades marginais a posteriori
aproximadas pelas 1.000 amostras Gibbs. Também obtemos a convergência, já que, a
estimativa dos fatoies de redução de escala potencial R = 1 para todos os parâmetros.
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Tabela 4.11: Sumário a posteriori dos parâmetros do modelo de mistura de distribuições
gamas

Nlédia N'medianaD.P.

95% Intervalode Credibilidade

R

al

3,5629

2,9961

3,3662

(0,2050;10,0671)

1,000312

a2

0,4548

0,4416

0,0958

(0,3412 1 0,6667)

1,000304

8

2,1423

2,2023

0,1023

(1,2383;4,1721)

1,085947

P

0,0308

0,0054

0,10229

(0,000013;0,4247)

1,021205

0

5

10

1S

20

5

1

15

:':t
Figura 4.9: Densidades marginais a posteriori aproximados cle al, cv2,/3e p parâmetros
do modelo de mistura de distribuições gamas

Discriminação de modelos
Como na subseção 5.1, na figura 4.10 temos o "plot" do log da razão CPO para os diferen-

tes modelos com respeito aos outros contra o número de observações. Valores positivos do
log da razão dos CPO indicam a preferência do primeiro modelo com respeito ao outro modelo. Na figura 4.10, modelo Weibull-exponenciada versus o modelo IDB o plot indica que
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41 das 50 observações sustentam ao modelo Weibull-exponenciada sobre o modelo IDB.
Similarmente, 47 observaçõessustentam ao modelo Weibull-exponenciada sobre o modelo
exponencial-potência, 40 observações sustentam ao modelo Weibull-exponenciada sobre o
modelo de mistura de destribuições gamas, 28 observações sustentam o modelo IDB sobre

o modelo exponencial-potência, 35 observações sustentam o modelo exponencial-potência

sobre o modelo de mistura clegamas, 36 observaçõessustenta o modelo de mistura de
distribuições gamas sobre o modelo IDB. Este criterio mostra que o modelo Weibullexponenciada é a que ajusta melhor aos dados da tabela 4.7.
WE vs IDB

\F#E vs EXPP

vVE vs MIXTUR E

EXPPVSMIXTURE

IDB VS EXPP

Figura 4.10: Gráfico do log da razão dos CPO para os diferentes modelos versus as
observações

A mesma conclusões é também obtida pelo log do pseudo-favor de Bayes (1.11) (ver
tabela 4.12).
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Tabela 4.12: 1og do pseuclo-fatal de [3ayes

Nlodelos

PSFB

Weibull-exponenciada vs IDB

13.9908

Weibull-exponenciada vs exponencial-potência 26.62271
Weibull-exponenciada

vs mistura

de gamas

38.0926

IDB vs exponencial-potência

12.63263

IDB vs misttua de gamas

24.10018

exponencial-potência vs mistura de gamas

11.46755
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Capítulo 5
Comparação de dois modelos
exponenciais com dados acelerados
5.1

Introdução
Um teste acelerado consiste basicamente de unia variedade de métodos para redu-

zir a vida de produtos ou provocar a degradação da performance deste rapidamente. O
principal objetivo é obter rapidamente os dados a serem analisados e desta forma produ-

zir informaçõessobre a vida de um produto ou sua performance sob condiçõesnormais
de uso. Um abrangente estudo deste ramo da confiabilidade assim como numerosas referências são dadas em Nelson (1990). Contudo, há poucos artigos relacionados a testes

de hipóteses. Louzada-Neto,Bolfarine e Rodrigues (1991) desenvolveramuma análise
Bayesiana para compaiai duas populações sob condiçõesaceleradasconsiderandoa distribuição exponencial, para os tempos de sobrevivência, assumindo dados sob esquema de

censura tipo ll e densidade a priori não informativa de JefTreys, para os parâmetros do
modelo obteve a densidade a posteriori para o quociente dos tempos médios de vida das

duas populações. Rodrigues, Bolfaiine, e Louzada-Neto (1993) estenderamo trabalho de
Louzada et al. (1991) pala o caso de p populações considerando para a comparação duas
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abordagens;a primeira baseadana estatística da lazão de verossimilhançae a segunda
baseada no favor de Bayes a posteriori(Aitkin,

1991). Nas duas abordagens eles consi-

deraram a parametrização ortogonal (Cox e Reid, 1987) nos parâmentros do modelo. Na
abordagen Bayesiana consideram a densidade a priori não informativa de JefTreys para os
parâmetros do modelo sob cada uma das hipóteses.
Neste Capítulo apresentamos uma análise Bayesiana alternativa para o problema de
compalai duas populações exponenciais com dados acelerados propostos por Louzada et

a1. (1991),análiseé baseadaem métodosde simulaçã.ode b/fonteCarlo via Cadeias de
Markov.

5.2

Formulação do modelo
Suponha (lue temos disponível 2 conjunto cle dados acelerados independentes, sob

o esquema de censura tipo 11, tiradas de populações com densidade exponencialsob o
estresse \4 dado por
/(t; o;j) -

onde Oij jpaiâmetro desconhec ido)
componente

.j sob o estresse

{ =

él'-pl'6'}
1, .. . ,k, j=1,2i

(õ l)
é o tempo

médio de falha da

U

Neste trabalho consideremos o modelo de lei de potência (veja, por exemplo, Nelson.
1990) como a relação entre o parâmetro de escala e o estresse U, isto é
(5.2)

onde cria > 0 e cr2j C 7?1são parâmetros desconhecidos .j = 1, 2.
De (5.2), a função de ligação que especifica a relação entre o tempo médio de falha e
o nível de estresse U é dado por
log(Oij) = X;Pj
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(5.3)

onde

XÍ = (1, 1og(K':))

e o vetor

de coeficientes

de regressão

é /3j = (/3ij,/32j)

dado

pela

seguinte parametrização

3:j = log(a-j),

P2j = a:j'

(5.4)

O tempo médio de vida do .j-ésimo componente sob o estresse U pode ser escrito
como
aij = explXÍPj}.

(5.5)

Suponha que tem-se interesse em testar as seguintes hipóteses
Ho

: Oii

=

é?t2

vs

//i : Oti 7: 0t2

(5.6)

Isto é, temos interesseem compaiai os tempos médios de vida cle duas populações no
estresse usual Vi que tem distribuição exponencial. Observe que sob Ho em (5.6), Ott = 0t2

impli- XÍ/3: = XÍP, («d-,(S.õ)).
Neste trabalho tentamos as hipóteses usando o favor de Bayes. De (5.6) consideramos

o modelo /L/t sob a Ho, ou seja, sob a suposição de que Oii = 0t2 ' Ot e o modelo M2 sob

Hi, ou sqa, considerando-se é?it 74 0t2. Um tratamento Bayesiano para testam as hipóteses
em (5.6) usando o o fatal de Baycs a posteriori aproximado pelo método de Laplace é
dado em Rodrigues

5.3

et al. (1992)

'lFeste de hipóteses Bayesiano

Vamos descrever inicialmente alguns métodos alternativos pala se obter aproximações
através de métodos NICNICI da verossimilhança preditiva sob o modelo À6, .j = 1,2.
definida em (1.5).

Conforme visto na seção 1.2.3 uma simple estimativa de R'fonteCarão da função da
verossimilhança preditiva, considerando amostra 0i, . . . , 0. da densidade a priori n(OjjMj)
se

é dada por

n

.f-(olÀ/,)

!

l

t(o.1'%).

(õ.i')

Raftery (1995) argumenta que esse estimador não funciona bem se houver muita discrepância entre a densidade a priori e a verossimilhança. Uma estimativa alternativa para
(1.5) é realizei amostragem por importância usando uma função densidade de importância
g(0), definindo

n.

E Z,(Ofl.v,)«,i

?

./b(olA6)

l

t

l

onde Ot, . . . , 0. é uma amostra da densidade cle importância g(O) e tof = n(0{)/g(0i).
Normalmente após um processo de simulação via cadeias de h'larkov, tem-se à disposição

uma

amostra

0., . . . , a. de ,(OIZ),

Mj)

= ÃL(al.vJ)«(Ol&/.).

Logo,

esses valores

pod-

em ser aproveitados através do estimados Jb bastando para isso tomar g(0) = n(OIZ), l\{).

Nesse caso, o estimador se reduz a
l

./b(ol /%)

-t

n

l

'

-tE z@.l.\H''

(5.8)

Este estimador é a média harmónica de valores da verossimilhança e foi originalmente
proposto por Newton e Rafteiy

(1994).

Uma outra aproximaçãopara a verossimilhançapreditiva (1.5) é obtida a partir clo
método de Laplace (veja por exemplo, Tierney e lÇadane, 1986) a qual é dada por

/4(OjJW,)

=(2«')'/'lÊl:/:Z(ÕIÀ6)«'(ÓIA6)(S.9)

onde d é a dimensão do vetor de parâmetros 0, 0 é a moda da densidade a posteriori,

isto é, o valor que maximiza g(0) c( log(É(OIMJ)n(0lÀ6)) e E é a inversa da matriz de
segundas derivadas de Z(0). Raftery( 1995) sugere para o cálculo desta aproximação utilizar
a amostra

é?i, . . . ,a.

da densidade

a posteriori.

Uma estimativa

da moda a posteriori

é

obtida calculando-sea posteriori para todos os pontos da amostra e escolhendo0 de forma
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que a(0) = mazín(OflD). Similarmenteuma estimativapara a matriz de covariânciasa
posteriori é dada pela matriz de covariâncias amostrais obtidas a partir da amostra gerada,
ou sqa)

n

Ê
onde Õ =

} >1: 0i.

l

Raftery

;::(o.

denomina

l

- õ)(o; - õy

esse estimador

de Laplace-Metropolis

e discute

coimas alternativas para o cálculo de estimativas de 0 e E.

Neste Capitulo, o favor de Bayes dado em (1.6) clo modelosob Ho em (5.6) com
despeito ao modelo sob Ht em (5.6) denotado por r'Bt2, é computado com as estimativas
das verossimilhanças pieditivas propostas por Newton e Raftery (1994) dada em (5.8) e

Raftery (1995)dada.em (5.9). Rejeita-seHo se r'l?t2 < 1.

5.4

A função de verossimilhança

Nesta seção apresentamos a função de verossimilhança para os modelos /k/i e À/2 consi-

derando dados sob o esquemade censura tipo 11,isto é, o experimentotermina quando

rf falhas são observadasenfie as ni unidades em testes no ;-ésimo nível de estressepa-

ra J = 1,2. Temos fíjt,tij2,. . .,fijri observações não-censui'idas e ni -- ri observações
censuradas

iguais

A função

a lfj,f,

para

de verossimilhança

í '

l, . . . ,#
para

/3; '

(Pi.Í,/32.f),

.j =

1,2.

considerando

A níveis

de

estresse e um esquema de censura tipo 11,é dada por
Z;(/3Í) = ll

.nde Óij =

l

e''.x;Pj

exp {'riOfje'A':0,

}

(5.10)

+, Áij = E tijl + ("{ -- ri)fij,.

A função de verossimilhaça pala (al, P2) sob o modelo /k/2é dada por

L(Pi, P2liM2,Z)) = ll l e'''x:(P-+#')exp{--'{(Óiie'x';P'+ Ói,e'x:P,)}
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(5.11)

A função de verossimilnança p
.L( a] , J2 l iv7l , .ZJ )

l

9

02) sob o modelo i44té dada por
2

11
e-';x;(P-+P') exp {--'i(Ofie'X:P- + Ói,e'X:#,)}
2
x e''''xÍP: exp{

5.5

(5.12)

P'(Óii +Ói2)}

Análise Bayesiana

Um aspecto importante na análise Bayesiana é a especificação da densidade a priori a(.í3j)
para Pj, .j =

1.

. . . , A;. Com esse proposito, neste trabalho segue-se a abordagem de Bedrick

et al.(1996) pala formular uma densidade a priori pala /3j chamada "Data Augmentation

priors" (DAP). O ProcedimentoDAP consisteem deteiminai uma priori para PÍ que
tenha a forma funcional da função de verossimilhança. Também consideramos a obtenção

da densidadea posterioriconsiderandodensidadesa priori não informativase próprias.
baseadas na distribuição normal e distribuição gama invertida.

5.5.1

DAP

para

os modelos

.lk/i e À/e

Para formular o DAP para os modelos JV/t e /k/2, consideramos os níveis de estresse
satisfazem VI < . . . U; e, seja Xi = (1, 1og(U)y, ; = 1, 2 o nível de estresse ou covariável

seleccionadotal que a matriz X de arder 2 x 2 seja não singular (XI # X2. Daí temos
que 0{.Í = cxpl-VíDj},

implicando que

0j = explXaj}
onde 0:

(Oij, 02j) e ..V =

x,J,*,

é uma matriz não singular a qual implica

/3i- .Í'' log(Õj),
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.j = 1, 2.

Priori

De (5.12)

DAP

para

e seguindo

o naodelo

ik/2

o procedimento

de Bedrick

para o modelo À/2 temos que

et a1.(1996)

a densidade priori é dada por

n(PI, /32lM2) c'( ' e'"'Í'(J-+P') exp {--toi(Õiie'
A priori média corldicional para (0i,0a)

(veja,

.*.,-.. ã.:.-''"o}

Bedrick, et al.,1996)

via mudança de variáveis são G/(to{, tt'iOij) pala, í = 1, 2 e

induzido

(5.13)
por

(5.13)

.j = 1, 2, independentes,

com

densidade conjunta

z(Õi,Õ21/L/,) o( Õú("'+i)exp

'.*-{«,i}
I'''-;--l.*-{--«,k}
I':oi;iil

(5.14)

l

x ÕJ"-''''' "p

õ-"«''-

O procedimentopara atribuir valoresa priori pala (toi,Oij), é como segue: para uma
escolha apropriada de Áij e nível de estresse Xf fixado define-sepala i ' 1, 2, e .j = 1, 2,
(5.15)

P{ = P«l.4ij > ..iijl.tí, Õíll =

onde r'(.) é a distribuição flui-(quadrado com 2rÍ graus de liberdade. E razoável considerei
Oíj como a informação a priori de Oij com o mesmo peso (lue é?ij, isto é, wi = rí. Para um
valor de q, pode-se determinar 'i de modo que

P,(Pi > 'Yi) = ,í

Daí tem-se

onde

«.-;q;Ç
e G(.) é a distribuição I'(tof, 1), para i=1,2.
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,

Para asegurar a independência entre os parâmetros Oij e 02j escolhe-se os níveis de
estiesse seguinte (para detalhes da justificativa desta escolha veja Bedrick et al., 1996e
Rodrigues, 1998):
X:

log(Vi )y

X2 = (1,1og(Uk)y --+ -«, = "J;
Usando o procedimento de mudança de variáveis estabelecidos em (5.4), obtem-se a se

guintedistribuição a posteriori para o modelo it/2:

«(a::,a,:,a-2,a"lM',0)

r

k

l a21+a22

u(a:-a-2)'k''"''+«+n 1(11K'')(y.'')(UA'')l(5.16)
L 1=1

exp

J

l

onde
ãj

=0íj,

;=2,...,k

l,

.j = 1,2

= é?ij+ 01.f, Í = 1,

.j = 1,2

= Okj+ é?2.f,'i = Ê,

.j = 1,2.

De (5.16) pode-se mostrar que as densidades condicionais completas de aii, o2i , ai2
e a22 são dadas por

(i)

-'(a:-la:-,a:,,a«,.V/,,0)

oo «(«,:l-:-,«-,,.««,À/,,a

(ni) -(a-,la:-,a,:,a:,,/v:,D)

0«)

-'(««1«::,«,:,«-,,

.v,,

k

-, .rG(,+,- +,b; E «iâ-K'''),
«

-pÍ-â:11':à:K''-l lmí;. K'nm'')(uul''',

-, /G(,+,-

b

+,*; E: «iâ,K'"),

a « -pl-h:E ''â,K'"l Imt:. q'Um''0m'UI'".

Observeque (i) e (iii) são distribuiçõespadrõese (ii) e (iv) são distribuiçõesnão
conhecidas devendo-se portanto utilizar o algoritmo de À'letropolis-Hasting dentro do ciclo

do amostrador de Gibbs para obter as distribuições marginais a posteriori aproximadas
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Priori

DAP

para

ik/i

De (5.11) e seguindo o procedimento de Bedrick et al.(1996) para o modelo iMi temos que
a densidade a priori é dada por

«w:,/3,l&/o «
x

«p

-:«-'Í''
c'"'f;(Pi+P2)

l :":'-.fÍ''(e=-.;%)l
exp {--r2(file'X;Pi

+ 0.,e''f;P')}

(5.17)
,

onde 0Ít é a informação a priori de Oii e toí é o peso de Oii, í = 1, 2.
A priori média condicional pala(0i, 02)(veja, Bedrick, et a1.,1996)induzida por(5.17)
via a técnica de mudança de variáveis é dada por

n(ol, o21/[/.) c( oll(2"'+1+1) exp l--2tuii:l-l o2t"''i exp I'to2;'l

(5.18)

onde Ot = gu=Íb.. De (5.18) observa-se que as densidades a priori são independentes, com

IG(2.«- + 1, 2.«-O-),

(5.19)

IG(«,, «,,O:-),

(5.20)

IG(.«:, «,,O«),

(5.21)

onde /G(a, b) denota a densidade gama invertida com média ili e variância Í:;:ijiÍ;:8.

O procedimentopara atribuir os valoresa priori para Ot, é comosegue:para uma
escolha apropriada de Ái e nível de estresse Xi fixado acima define-se,

Ê

p,l,4.>À.l..f:,Õ-:l

(5.22)

onde r'(.) é a distribuição qui-quadrado com 4ri graus de liberdade. Para um valor de ri,
pode-se determinar

't de modo que

P,(»- > 7:) = ,'86

Daí tem-se

onde

2G' '(,: )
e G(.) é a distribuição 1'(2ri + 1, 1), ou seja, a distribuição gama com parâmetros 2ri + l
e l.

Segue-seo mesmo procedimentode (5.22) pala se atribuir valoresa priori pala é)21 e
022, obtendo-se

â,:- 4zt/,. . ""
sendo

u2:

' "" ' 'P:RÍ:;;j'

onde F'(.) é a distribuição de qui-cluadiado com 2rx;graus cleliberdade e G(.) a distribuição

F(,* , 1).
Usando a técnica de mudança de variáveis em (5.4), optem-se a seguinte distribuição
a posteriori para o modelo Ji/t:

«(«-:, «,:, '--,,

««I'w:,

a

«

1(11
\4'')(WU(U'nl0.2D
""'*.

«#'''';,--'""-''u..-l,-,--'-«'''''
k

(H E'')(K''' )(w')
1=1

)

onde
aii,

j = 2, . . . , k --l

Oii + 0i2 + 20i,

{= l

9

Ott+ 02i
e,

2 =

0i2,

j = 2,.. .,k-87

l,

j ax;2

l,

+ é?22,

De (5.23) pode-se mostrar que as densidades condicionais completas para aii, a21, a12 e
cle2 são dadas por
b

(i)

«(alila2i,a12,a22,'Vi,Z)) -' /G(r+3ri +rk; E rí,7i\';''');

-pl-â.E ''õ:-K''lImt;. H'n(K''omol'''
t

m «(«,.l«:-,«-,,««,

.v-, o)

0«)

.v:,a « -Pl-ÜS"'Õ.,K'"l ImÍ:. K'nWi''')M'UI'"

«

(iii) «(a-,la--,a2-,'2', v/-,D) - /6'(« - ,- + «*; E ,;?.,\,I'");

onde r =

«(««1«-:,«::,«.:,
E

}

l

r{.

Observe

(lue (i) e (iii)

são distribuições

conhecidas

e (ii)

e (iv)

são dis-

tribuiçõesintragáveisde ponto clevista de simulaçãodevendo-seportanto, utilizei o algoritmode N'letropolis-Hasting
dentro do ciclo do amostradorde Gibbs para se obter as
distribuições marginais a postenon aproximadas

5.5.2

Priori de Je#reys

Considerandoo modelo(5.1) e a lei de potência (5.2), a função de verossimilhançade
(ali, c12i,cvi2,a22) sob a hipótese /7o(modelo /V/i) em(5.6)
.L(alla21,

o'i2 , a22lJ\.7i )

r k
la2t
..-l'-'"'n..-l'''o 1L(11
K'UH''-Jl
i=1
x exp

onde
)

b

:: Oii + 0i2, { = 1.
e
ÕL

= 0i2,

j = 2,. . . ,É

- o.

j-

é dada por

l
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k

(lll u)y'''
l

a22

(5.24)

Pode-se mostrar que a matriz de informação de Fisher pala o modelo À/i é dada por

rl
CY . .

,i

log(yi

)+

log(Vi

r{ log(\'. )

)+

0

crl l

k

E rí log( t''i)

log

log:

/M.

:(u)

i:2

0

A

l Llll ÇdtJ

uc vei'osslmilhança u(;

Í log(y.

k

)

a12

2

rÍI.

2

u)
(5.25)

em (5.6)

ll l

dada por

L(a: : a,: , a -, , a« IW,)
Pode-se lllUSLlal

CILle

(alla12)

r

Í
exp

[Ú
\.

matriz cle intoinlaçao para

yl rÍ log(y.

!

i:l

modelo

{=1

/M,

=2

modelos ]M.

nq\

.26)

clacla por

log '(

h

(b.

T

\

=1

De (5.25)

T/a2.j

2

pode-se mostrar que

ri log:(K

priori nao informativa cle J ettreys para

os

dada por
n'(ai

@)

i, a21 , a12 ,
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alla12

(5.28)

Considerando (5.24) e (5.28) e o teorema de Bayes pode-se mostrar que a distribuição
a posteriori para o modelo i}/i é dada por

r k

«(a::,a:-,'-::,««IM:,

0) «

«#'''''--''n.*-k-'''''0
k

(H
K'')K'''
[=]

l a2i

(ll K'')y-'' l

L ;=1

J

(5.29)

-"'*.

As distribuiçõescondicionais pala o algoritmo de Gibbs para esse modelo são dadas
por

(i)

«(a--la,:,a-,,a:,,.k/i,O)

oo «(«,:É«:-,':-,,««,

.v:,

«(««1«--,«,-,«-,,

«' /6'(, +«-; E ,iÕ;.K':').

m«

(iii) x(a:,la-i,a,-,a«,.W'i,D)

0«)

L

-pl-â':11':õaK'''l Imf:. K'om'ul''',
k

«' /G(« - ,-; E l ,iÕLK'"),

.v/-,q x -pl-h:11 ';ÕSK'"l ImÍ;: H'DMi''')l

a22

Utiliza-se o algoritmo de N/letropolis-Hasting pala obter amostras das densidades
marginais

em (ii) e (iv).

Considerando-se(5.26) e (5.28) e o teorema de Bayes pode-semostrar que a distri
buição a posteriori para o modelo i\l'2é dada por

rr(aiia2i, a12'a22l'V/2)c( (aiicl12)'('+') ltl u''l ''-+.« exp l

(5.30)

As distribuiçõescondicionais para o algoritmo de Gibbs pala esse modelo são dadas
por
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(i)

k

,'(a::la,:,.'-,,a2',v','0)

- /G(«; E,;0; K'''),

00 ,'(«,:1«--,«-,,««,.v/,,
a « -pl-Ü'::";Ó::K'''llmt:.K'll'",
k

liii) -la-,la--,o:-,a«,]V2,0) «' /G(,; E «fO.,K'"),

0«) «(««1«--,«,:,«:,,w,,o)

«

-pl-à.E';Ó;,Z'«l ImÍ;: %'UI'".

Nas situações (ii) e (iv), utiliza-se o algoiitmo cle N'letropolis-Hasting para obter
amostras das densidades marginais.

5.5.3

Prioris Próprias

Neste caso consideremos as seguintes densidades a piioii independentes para ambos os
modelos

aij

-, (.;/(aij,blj),onde ai.Í e Z)i.f, .j = 1,2, são conhecidos,

o2j '

(5.31)

]V(poj,aoj),onde poj e oo.j, .j = 1,2, são conhecidos,

.nde JV(p,o2) denota a distribuição normal com média lz e variância a2
Considerando (5.24) e (5.31) e o teorema cle Bayes pode-se mostrar que a distribuição
posteriori para o modelo Jk/i é dada por

r k

«(a-:a,:,'--,,a2'lÀ/:,

O)

«

aJ'+'--'-.-:-'naJ'-'-'.-'''n

«-

l-ÉÊ qF

l a21 r k

1(11 K'')}'''

Li=i
-;:

1

J

I'

1(11 U)Vi'''

l

Li=i

J

l":ã'"l'-Êhl

(5.32)

As distribuições condicionais para o algoritmo de Gibbs para esse modelo são dadas
por
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(i)

«(a::la,:,a::,a«,M-,O)

«'

/G(,+,-

+«:-;Z,::

+ :Êl ,.ÕãK'''),

(iO«(«,:l«:-,.::,«,,,M:,D)
« -PI
-â':11'.ÕnK'''
- !("l:'"rl'
r x: '
I''x 1(
rl K'')(h'')ll ,
l i=i

(iii) «'(a:,la:-,a,:,a:,,À/-,D)

- /G(, -,:

0«) «(««1.-:,«,:,«::,A/-,o)

«

Ê ,;Õ;;K'"),

+«-,;b:,+

«pl-â:11''?LU'" - {("U:")'l
r

-.

la22

'

x 1(
H l4'')(H''')l l
l i=i

Em(i) e(iii) as distribuições são conhecida mas, em(ii) e(iv) as distribuições são de

difícil tratamento e portanto, utiliza-se o algoiitnlo de i\'lettopolis-Hastingpara se obter
amostras de suas densidades marginais
Considerando (5.26) e l.S.31) e o teorema de Bayes pode-semostrar bluea distribuiçã.o
a posteriori pala o modelo JL/2é dada por

«'(a:,a2-,a-2,a2,IÀ/2) « oif''p' + ).-l,+.:'+U

r A

l a21 +a22

ll \4''l
J

(5.33)

Li=1

a2j -- /zo.f

x exp

aoj

'-g:b

As distribuições condicionais pala o algoritmo de Gibbs para esse modelo é dada por

(i)

"(a-:la,:,a:,,a,,,À/:,O)

- /G(«+'--;b-.+

Ê,;Ó; K'''),

00 «(.,-1«:-,«::, «,:, À/,,z.D « «p {'â' :11'.Ó;.U'''- {("UiÍ"-)'l Edil:.K'0l':'
(ni) «(a:,la:-,a,:,a«,À/2,0)

0Q «(««l«--,',:,«:,,

- /6'(, +«-:;b:,+

Ê l ,:Ó.2%'"),

Z

&/:,o) « «pl-h:11';Ó;,U'" - {("t;:"n:lImÍ:. LÇ'DI'"

As distribuições de(i) e(iii) são conhecida mas, em(ii) e(iv) as distribuições não são
conhecidas e portanto utiliza-se o algoritmo de h'letropolis-Hastingpala obter amostras
cle suas densidades marginais
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Aplicação

5.6

Considere os dados da tabela 5.1. gerados assumindo-se uma distribuição exponencial e

o modelo lei de potência com ai, = 400 e cv2j= 0.7, j=1,2. Este dados são considerados

em Rodrigueset al. (1993)e Louzada-Netoet a1. (1991).
Tabela 5.1: Dados gerados com aij
Z

U

l

5

10

4

129.65

2

10

10

6

3

15

10

4

20

4

25

.Amostra

400 e a2j :: 0.7
Amostra

l

2

16.:30,41,63

14,27,42,58

78.81

1.5.21,36,39,54,59

17,21,32.45,59,61

f'

60.09

18.29,39,42,46,57,60

14,23,26.35,42,78

10

8

49.13

19.20,36,37,41,45,45,57

17,17,20,32,35,40,64,71

10

9

42.02

8.12,13,14,23,33,42,51.67

lO,13,21,28,33,44,53,69,75

Considerando o modelo sob Ho dado em (5.6) e a densidade a priori DAP para
esse

modelo

com

as

seguintes

informações

a priori:

.4t

::

1017:

Àli

:;

330,

.A22 ::

425,

ri = 0.9, 't = 0,20, r2 = 0,2.5. 72 = 0,70, ri = 4 e rJ; = 9, obtem-se 0i = 161,44,
a2i :: 34,73 e 022 =

44,72.

Com essa escolha falam geradas 5 cadeias com 40.000

iteiações cada uma e monitorou-sea convergênciada amostra de Gibbs usando o método
de Gelman e Rubin(1992), métodoeste que utiliza a técnica de análisede variância para
verficar se outras iterações são necessárias. Para cada parâmetro considerou-se as iterações

l0.050íA, lO.100th,. . . , 20.000'hde cada cadeia, produzindo-se assim uma amostra final de
tamanho 2.000. Na tabela 5.2, apresenta-se o resumo das distribuições a posteriori e, na
figura 5.1 tem-se as densidades a posteriori aproximadas obtidas considerando-seas 2.000

amostras de Gibbs. Também, na tabela 5.2, tem-se o resultado da redução potêncial
estimada de escala E (veja, Gelman e Rubin,1992) para todos os parâmetros. Neste
caso o número de iterações consideradas foram suficientes para obter a convergência (ou

seja,'«Ê < 1.1), para todos os paramêtros, veja tabela 5.2).
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Tabela 5.2: Sumário a posteriori para o modelo sob Ho com DAP

Média NledianaS.D

Intervalodeciedibilidade95%R

clli

655,49

554,11

614,56

(212,86;1.644,64)

1,008347

dei

0,8326

0,8230

0,1986

(0,460711,2252)

1,003009

ai2

1.050,70

366,30

2100,60

(21,6016.976,30)

1,012548

a22

0,6282

0,6271

0.5005

(-0,3277;1,5976)

1,0022077

.tn15

.MI

Figura 5.1: Densidades marginais a posteriori aproximados para aii, a2i, ai2) a22 do
modelo sob Ho

Para o modelosob Ht dado em (5.6) e DAP com as seguintesinformaçõesa priori:
Att = 528, Á2i = :330,.'1t2= 489, Á22 = 425, ri = 0,90, 'i = 0,20, r2 = 0,25, 72 = 0, 70,
ri = 4 e rx; = 9, obtem-se Oit = 159,901, 02i = 34,73, 0t2 = 148,09 e 022= 44, 72. Com
essa escolha foram geradas 5 cadeias com 40.000 iterações e monitorou-se a convergência

da amostra Gibbs usando o método de Gelman e Rubin(1992). Pala cada parâmetro
considerou-seas iterações 20.050*h,20.100'h,. . . , 40.000*hde cada cadeia, que produz uma

amostra final de tamanho 2.000. Na tabela 3, apresenta-seo resumo da distribuição a
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posteriori juntamente com o resultado da redução potencial estimada de escala R (veja

Gelman e Rubin,1992) pala todos os parâmetros, com valores bastante próximos de üm

Na figura 5.2, tem-seas densidadesmarginais a posterioripara aii, a2i, ai2 e a22.
Tabela 5.3: Sumário a posteriori para o modelo sob Hi com DAP

Média MedianaS.D

Intervalodecredibilidade95%
R

aii

754,40 582,40

608,70

a2i

0,8460

0,8392

0,2457

(0,377311,3204)

1,015013

ai2

546,90

421,10

503,10

(104,3711.862,40)

1,012820

a22

0,6721

0,6774

0:25947

(0,1741;1,20991

1,001652

0

(167,84;2.254,66)

!ín) a'XD.6fXn 8Hn

0

0 10W2(XD3(XD.!oM5{)M«Xn 0

5

1

5

1,01388

15

1

E
1.S

Figura 5.2: Densidades marginais a posteriori aproximados para aii, a2i, ai2, a22 do
modelo sob Xi com DAP

Considerando o modelo sob Ho e densidade a priori não informativa de Je#reys dada
em (5.28), foram geradas 10 cadeias cada uma com 20.000 iterações. Foram consideradas as iterações lO.100'A, l0.200:h, . . . , 20.000'h de cada cadeia, que produz uma amostra

de tamanho 2.000. Na tabela 5.4, apresenta-se o resumo das distribuiçõesa posteriori
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juntamente com o resultado da redução potêncial de escala para todos os parâmetros
observamos que vR < 1.1, indicando a convergência e, na figura 5.3, apresentamos as
densidades marginais a posteriori aproximadas.

Tabela 5.4: Sumário a posteriori para o modelo sob Ho com a densidade a priori não
informativa

Nlédia

À'lediana S.D

aii

540,30

412,76

427,97

(95,01 ; 1.757,29)

1.000945

a2i

0,7069

0,7177

0,2791

(0,1388 ;1,2391)

1.0001597

cvi2

1.825,00

524,00

4.952,00

(28,60;11.468,50)

1.0611856

a22

0.7440

0.7424

0,5364

(-0,2670 ; 1,8314)

1.0902412

n

Intervalodecredibilidade95%o

l(Xn 20n 3Hn

-5

0

.S

R

15

.Ülw-

.(Xn3
'
.HD2.IXX)l
L

1

0

Figura 5.3: Densidades marginais a posteriori aproximados para ali, a2i, clip, a22 do

modelo sob Ho com priori não informativa

Considerandoo modelosob #i com a densidadea priori não informativade Jeffreys, foram simuladas 10 cadeias cada um com 20.000 iterações, considerado-se as iterações l0.050'h, lO.100ih, . . . , 20.000'h de cada cadeia, produzindo uma amostra de tama96

nho 2.000. Na tabela 5.5, apresenta-seo resumo a da distribuição a posteriori juntamente

com o resultado da deduçãopotêncial de escala, pata todos os parâmetros observamos
que '/R < 1.1 indicando que convergênciaé atingida e, na figura 5.4, apresentamos as
densidades marginais aproximadas a posteriori.
Tabe[a 5.5: Sumário a posteriori para o modelo sob ]lrl cglEpriori não informativa

Nlédia À,mediana
S.D

Intervalodecredibilidade95% R

aii

637,30 456,80

363,90

(92,4612.143,56)

1.03744

a2i

0,7454

0.2889

(0,15123;1,3123)

1.006111

ai2

.520,20 309,70

.581,30

(55,8112.403,59)

1.05726

a22 0,5848 0.5648

0.3828

(-0,0658;1,2796)

1.00526

0,7405

.(DIS

.wl

Figura 5.4: Densidades marginais a posteriori aproximados para all, a2i, ai2, a22 do
modelo sob Xi com priori não informativa

Considerando o modelo sob Ho e densidade a priori informativa (5.31) com, ai.i = 3,
bij =

10.000, poj = 0 e croj =

100, .j =

1,2,

foram

simulados

10 cadeias

cada um

com 20,000 iterações, considerando-se as iterações lO.100tA,l0.200'h, . . . , 20.000'h de cada
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cadeia, que produz uma amostra de tamanho 1.000. Na tabela 5.6, apresenta-seo resumo
das distribuiçõesa posteriori juntamente com o resultadoda redução potêncial de escala.
onde para todos os parâmetros observamos que vR < 1.1 indicando convergênciae, na
figura 5.5, apresentamos as densidades marginais a posteriori aproximadas.
Tabela 5.6: Sumário a posteriori pala o modelo sob Xo com densidade a priori informatix:a

Média Nlediana S.D
clip

337,28

Intervalodecredibilidade95% R

325,76

88,18

(203,016;502,754)

1,000850

c12i 0,61848

0,61838

0,0850

(0,45268810,757692)

1,0013037

cvi2 403,55

:338,64

235,14

a22

0.60455

0,18073

0,61733

(157,771848,33)
(0,2409110,95937)

1,001466
1,0016882

.H)6

Figura 5.5: Densidades mai'finais a posteriores aproximados pai'a all, a21, a121 a22 do

modelo sob /ío com priori informativa

Considerandoo modelosob Hi com a densidadea priori informativa(5.31) com
aij = 3, bij = 10.000, poj = 0 e aoj = 100, .j = 1,2, forma gerados
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10 cadeias cada um

com 20.000iterações, considerando-se as iterações lO.100'h, l0.200:h, . . . , 20.000'h de cada

cadeia, que produz uma amostra de tamanho 1.000. Na tabela 5.7. apresenta-seo resumo
das distribuições a posteriori juntamente com o resultado da redução potências de escala,

para todos os parâmetrose observamosque VX < 1.1, indicando a convergênciae, na
âgura 5.6, apresentamos a densidades marginais a posteriori aproximadas.
Tabela 5.7: Sumário a posteriori para o modelo sob Ht com densidade a priori informativa

À/lédia Mediana S.D
aii

420,01

367,70

Intervalodeciedibilidade95% R

224,95

(209,15;1.053,84)

1.002560

a2i 0,6760 0,66530

0,17052

(0,443711,0715)

1.00532

ai2

362,811 349,80

101,76

(233,861615,80)

1.01023

a22 0,6386 0,6402

0,0668

(0,487710,7960)

1.0070

Figura 5.6: Densidades marginais a posteriori aproximados para ali, a2i, ai2, a22 do

modelosob Hi com priori própria

Com as amostras de Gibbs geladas sob os modelosdecorrentes das hipóteses.flo e Xi,
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apresenta-se na tabela 5.8, o fator de Bayes com a estimativa da função de verossimilhança

preditiva de Laplace-Nletropolis,e a proposta por Newton e Raftery(1994). Daí, pode-se
observar que o modelosob Ho é o que melhor se ajusta aos dados da tabela 5.1. O mesmo
resultado foi obtido por Louzada-Neto et a1. (1991).

Tabela 5.8: Favor de Bayes pala desc
Priori DAP
Favor de Bayes

XI
Priori não informativa

Informativa

1.802,98

56,787

345,65

5,743

Laplace-Nletropolis 6,3316
Newton- Raftery

308,8699

Nas figuras 5.7 , 5.8 e 5.9 apresenta-seas densidadesmarginais aproximadospara ati,

0t2 e Ott-- é?t2do modelosob .f/o com DAP, priori não informativae priori informativa,
nas tabelas 5.9 , 5.10 e 5.11 apresenta-se o resumo a posterior respectivo.

Figura 5.7: Densidades marginais a posteriores aproximados para Oti, 0t2 e Oii -- 0i2 do
modelo sob Xo com DAP
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Tabela

Sumário a posteriori de (5.2) no nível de estresse usual, considerando DAP

Nlédia Nlediana S.D

Intervalo de credibilidade95%

Oli

152,9(5 147,99

35,12

0,,

168,48 131,82

127,16

(37,75;520,20)

a:--0-,

-15,51 15.01

132,36

(-367,57:150.25)

SO

ltX)

151)

2(n

(97,363;238,449)

2«)

3(X)

3«i

Figura 5.8: Densidades marginais a posteriori aproxinaadospala Oii, ai2 e Oii -- 0i2 do
modelo sob Ho com densidade a priori não informativa de Jeffleys

Tabela 5.10: Sumário a posteriori de (5.2) com o nível de estresse usual considerando
densidadea priori não informativa de Jeffreys
Média

Nlediana S.D

Intervalo de credibilidade 95%

Oi:

139,48 131,67

45,27

(71,60 ;247,48)

a.:

205,02 156,70

136,80

(43,08;6T'4,48)

a::-0::

-65,55 24,98

184,39

(-558.0T:155,04)
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.3ÍX)

-25t)

.11i)

.ISO

.l(X)

.S{)

t)

5{)

IIX)

Figura 5.9: Densidadesmarginais a posteriori aproximadospata é?li,ai2 e Oii -- 0i2 do
modelosob Ho com densidade a piioii informativa

Tabela 5.11: Sumário a posteriori de (5.2) com o nível de estresseusual considerando
densidade ! pliglii !nformativa
Nlédia

0::
0:,

Mediana

S.D

Intervalo

122,47 119,93 21,43
135,58 130,15 33,79

0:: -0:, -13,104 -9,763

39,509
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de credibilidade

(87,728;159,778)
(87,681;198,605)
(-104,022;44,671)

95%o

Capítulo 6
Modelo de mistura exponencial
6.1

Introdução

Os modelos paramétricos comumente usados na análise de sobrevivência e na análise
de confiabilidade assumem alguma família de distribuições, por exemplo Weibull, expo-

nencial,gama, etc, pala os tempos de vida. Assim, todos os indivíduosmorren] (itens
falham) se observamos por um período de tempo suficientemente longo. Essa afirmação
parece não ser verdadeira em muitos contextos, já que, não considera.a possibilidade de
que indivíduos sobreviventes (ou itens que não falham) por longo período sejam obser-

vados . Isto induz a considerar modelos de mistura que permitam incluir sobreviventes
ou indivíduos que não falham. A idéia.aqui é que a distribuição dos tempos de falha
somente sqa considerada pala os indivíduos que eventualmente morrem. Isto é, a distribuição é definida condicionalmente dados os indivíduos que morrem e é, irrelevante para
os indivíduos sobreviventes ou indivíduos curados (itens que não falham).
A vantagem dos modelos de mistura com sobreviventes por longo período em relação,

aos modelos de sobrevivência comums é que eles permitem um tipo de heterogeneidade
limitada, mas, proveitosa, resultante do fato de que a subpopulação de sobreviventes por
longo período tem taxa de falha zero.
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b/lodelosde mistura com sobreviventes por longo período foram adequadamente ajustados para dados de cancer por Boas(1949), Berkson e Gare(1952) e Pocock(1992) com

aplicaçõesa dados sobre a curabilidade de cancer do seio e Goldman (1984) para a curabilidade de cancei testicular. Varias generalizaçõesdos modelos propostos por Boas
(1949) e Berkson e Gage (1952) foram consideradas por Farewel1(1977, 1982 e 1986) para
vários estudos biomédicos com alguma discussão geral do uso dos modelos de mistura com
sobreviventes pol longo período de tempo em experimentos de sobrevivência; Greenhouse

e Wolfe (1984) utilizam a teoria de fisco competitivos. Aplicaçõespara dados de AIDS
tem sido consideradospor Struthers e Farewel1(1989).
Outras aplicações interessantes fole do contexto biomédico têm aparecido em pesqui-

sas de mercado(Ascombe(1961)),

eni estudos de criminologia(b'laltz e McCleary(1977),

Maltz (1984), Schimidt e White (1988) e 13roadhurste h'laller(1990)) e em estudosde
desemprego

(Dunsmuir,

Tweedie,

Flack

e b'lcngersen

(1989)

e Yamaguchi(1992)).

Na

teoria de confiabilidade temos aplicações deste modelo em h'leeker(1987). Neste Capítulo

o objetivo é desenvolveruma análise Bayesiana pala o problema através de métodos
computacionais, fazendo comparações com técnicas de inferência clássica.

6.2

Análise clássica do modelo de mistura exponen
cial

Seja b{, l $ i$ n, uma variável binária indicando que o i-ésimo indivíduo de uma p(»
pulação está em risco ou não cona relação a algum tipo de falha (bi = 1 se o indivíduo
pertence ao grupo de risco e bi = 0 caso contrario). Considera-seque os b{ são independentes e identicamente distribuídos tais que Plbi = 1} = p C (0, 1) indica a proporção de
indivíduos em risco e Plb{ = 0} = 1 -- p a proporção de indivíduos imunes ou indivíduos
curados ou itens que não talham
As variáveis bí são não observadas mas, assume-se dado que os individuos pertencem
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ao grupo de risco, isto é, bi = 1, 1 $ { $ n, os tempos de falha íl' são independentese
identicamente distribuídos como distribuição exponencial com média comum l/À, À > 0,
especificado pela densidade

g(z;.xlb i) = .x.'*'.

1> 0

Associado com o i-ésimo indivíduo está o tempo de censura c{, { = 1, . . . , n. Consideramos que a distribuição dos tempos de censura são não informativos, isto é, ela não
envolve (À, p). os parâmetros de interesse. Consideramos que t; e cf sã.oestocasticamente
independentes. Quando associado a.o indivíduo ;. bi = 1, observa-se tempo de censura

ou falha t{ = min(f;, c{) e o indicador cle censura ãi = 1 se ocorre falha antes do final do
estudo

e (íi = 0, caso contrário.

Quando

bí = 0. ; = 1, . . . ,lz observa-se

íÍ = c{ e .5: = 0,

neste caso todos os tempos são censurados.

6.2.1

Esticadores de máxima verossimilhança

Seja

(À,py

0 =

C {0

: À > 0, 0 < p $

1}, o vedor de parâmetros

a ser estimado.

Um

indivíduo que mordeu(iten que falha) no tempo t. contribui para função de veiossimilhança

com a parcela
P{Z){ = llg(ti; ÀlóÍ = 1) = pÀe'À'',
enquanto, que um indivíduo curado o iten que não falhou até o tempo tf contribui para a
função de verossimilhança com a parcela
Plbi

= 0} + P{

=

llP(f;

> tí; ÀIÓi

1) = 1 - P +

P.-*'',

que é probabilidade do indivíduo ser um sobrevivente por longo período mais a probabilidade de um indivíduo sobreviver pelo menos até o tempo t{. Portanto, a contribuição do
i-ésimo indivíduo para a função de verossimilhança é dada por

.*.-**');' (:

,*,
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-*''):';'

Logo, dada uma amostra ti, . . . ,t., ó-, . . . ,(5., a função de verosimilhança pala O é

dada por

z,.(o) ll(p.x.-*'.y'(i - p + p.-*''):';' .(6-2)
l

O estimador de máxima verossimilhança de 0 é obtido maximizando-se (6.2), o
n.

que equivalea resolvero sistemade equaçõesS«(0) = Esi(0) = O, com si(0) =
(;i:(0),

.i,(O)y,

o«de

.;:w- elP -

{'l';o

-o-'Jí/::f=;,-1,

.;:w- elmo
- l;l'.o -'oi'5f;:;l,

(6.3)

l6.4)

sendoZi = /og(Li(0)) a i-ésima conaponenteda função log-verossimilhança.Como não é
possível obter de modo analítico os valores À e » que satisfazem as equações acima devese, usar algum método iterativo, como pol exemplo, o de Newton-Raphson. Esse método
iterativo aparece como uma rotina do pacote Ox (veja Doornik 1998)

6.2.2

Inferência sobre os parâmetros À e p

A inferência sobre os parâmetros são feitas usualmente através da normalidade assintótica
dos estimadoies de máxima verossinailhança. Assim, para-À e P, EMVs de À e p, ponto
interior do espaço paramétrico e sob certas condições de regularidade (vqa por exemplo,

Ghitany e Maller, 1992)tem-seo seguinteresultado,para n '--> oo:

.r;l/'(.i,»)

À

À

P

P

-% JV(0,/,) ,

(6.5)

onde /;l/2(À,p) é a matriz raiz quadrada da matriz de informação de Fisher e A' (O, /2)

denota a distribuição normal bivariada padrão (/2 é a matriz identidadede dimensão
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2 x 2). Ghitany e h'laller (1992) considerando os tempos üe censura como senão va
dáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas não degeneradas no ponto

zero mostraram que os elementosda matriz de informaçãode Fisher são dados por:
.r: '

À2'

1 -

e-À'

-

(l - P)(Àc)'.'*' :

.r"

«.r

i-.-''

l

/-'

':'-l, l:#=:.l

p' [i - p(i- ''*')J '

l D.0 1

Observe em (6.6), que se as variáveis aleatórias dos tempo de censura.convergem quase
certamente a oo, os elementosda matriz de informação de Fisher se reduzem a

/!- . !e.
'"

.í?2.
'"

'

P(l

--P)

e .r.l:= .r?' = 0.

(6.7)

de modo que as variâncias assintóticas de Eh'lV de À e p são dadas por À2/np e p(l --p)/n,
respectivamente.

Suponha que temos interesse em provar que a proporção de indivíduos imunes ou a

proporção de indivíduos curados de certa enfermidadeé nula, contra a alternativa que
não é,isto é,

Ho

P- l

(6.8)

P< l

A estatística da razão de verossimilhança pala testar Ho é dada por

Ryn

(Â,P)-(«(Ã,i))

(6.9)

onde À e P são EÀ'lV irrestritos e .i é o Eb'lV sob Ho dada em (6.8). Sob certas condições
de regularidade, Ghitany e Maller (1995) mostraram que a distribuição assintótica de
(6.9) é uma mistura 50%-50% da distribuição qui-quadrado com um grau de liberdade e
um ponto de massa em 0, isto é,
107

P(Ryn 5; ") - ; + ;P(XfO $ ').

6.2.3

(6.10)

Uni estudo de simulação

Nesta subseção apresenta-se um estudo de simulação para investigar o comportamento da
distribuição assintótica da estatística do teste (6.10) para. pequenas amostras. O estudo
de simulação é baseado num modelo exponencial com naédiazzm para os tempo de vida e a
variável cí (independente dos tempo de vida 1;) correspondente a.o mecanismo de censura,

foi gerada como uma variável aleatória uniforme no intervalo (0, 5). Várias combinações
de tamanhos amostrais (n = 20,30,50, 100) falam considel'idas no estudo. N'lilréplicas
foram geladas para cada simulação. Na tabela 6. 1, apresenta-se os os níveis de significância
empíricos para os diferentes tamanhos amostrais. Observa-se quc os níveis dc significância

empíricossão quase o dobro dos níveis nominais teóricos o que indica que o teste não é
preciso para pequenas amostras.

Tabela 6.1: Percentagem de rejeição de Ho : p = 1 no modelo de sobrevivência com
sobreviventes por longo período em 1000 replicações pala diferentes tamanhos amostrais

rz

10% 5%

1%

20

22.5

11.2

1.7

30

22.3

10.2

1.7

50

20.6

8.5

1.3

100 18.2 8.0 1.2
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6.2.4

Comparação de proporções de indivíduos imunes entre
grupos

Suponha que existem n indivíduos em um estudo, roíam aplicados (;' tratamentos (grupos)
diferentes,

com ng indivíduos

para

o tratamento

g, g = 1, . . . , G e, queremos

verificar

se

existem diferençasnas proporçõesde indivíduos não imunesnos grupos. Isto é, queremos
provar as hipóteses
= Pp ' P < 1,

Ho

pala alguns, ; = l

(6.11)

G,

onde0 < p < l

Githany. Xlallei e Zhou (1995) sob certas condiçõesde legulaiidade mostraram que
a estatística da razão de verossimilhança para testar (6.11),

RVn -

-2 IZ.(Ó) é«(Õ)l

(6.12)

tem, quando 1?----}00, distribuição qui-quadrado com G -- ] graus (]e liberdade, onde 0
é o EÀ/IV irrestrito e 0 é o EMV sob .f/o.

Githany et. al. (1995) sugerem testar (6.11) em dois estágios, onde num primeiro
estágio testa-se se a proporção de imunes nos grupos é nula, isto é,

=Pa = 1,

/7o

l6.t3)

para algum, i = 1, . . . , G

A estatística de teste para hipóteseacima é dada por
G

a. = 2E l ê.(g) -$ x: + . . . + x.,

(6.14)

g

onde 2«(g) = («(Â(P),»b)) -- I'«(.i(s),l) e XP tem a distribuição dada em(6.10). Se aceita-

mos Ho em (6.13) concluímosque não há imunes em nenhumgrupo e a análise procede
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comouma análisede sobrevivência
ordinária. Se rejeita-seHo entãoconsideramos
a
hipótese (6.11) como um segundo estágio. A distribuição assintótica da estatística em

(6.13) é complicadae uma tabela é apresentadaem Maller e Zhou (1996). O comporta-

mentoda estatísticapara n pequenodeixabastantea desejarcomo vemosa seguir. Um
problema clássico em aberto é testar alternativas restritas com relação aos PÍ's, como por
exemplo,

.fli : pi $ . . . 5; pa com pelo menos uma desigualdade

estrita.

Propomos

uma

solução parcial usando o enfoque bayesiano.

6.2.5

Estudo de simulação

Nesta subseção apresenta.mosum estudo de simulação de h'lente Carlo com a finalidade

de comparar os níveis de significância empíricos e teóricos pala testar Ho em (6.13).
Neste estudo consideramos dois grupos (G = 2) com diferentes tamanhos amostrais
(ni = n2 = 20,30,50,100).

As a.mostras foram geradas a partir de /7o (6.13); para

os tempos de vida, consideramosum modelo exponencialcom média um e para os tempos de censura independentemente dos tempos de vida consideramos a variável aletória
uniforme no intervalo (0,5) pala os dois grupos. Na tabela 6.2, apresenta-se os níveis de

significância empíricos, onde observa-se que os níveis de significância são praticamente o
dobro dos teóricos.

Tabela 6.2: Percentagem de rejeição de Ho : pt = p2 ' l no modelo de sobrevivência pol

longoperíodo com 1000 replicações
ni =n2

10% 5%

1%

20

23.9

2.5

30

23.1 11.8 2.]

50
100

22.3 10.7 2.1
20.1 10.3 2.1
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12.2

6.3

Análise Bayesiana para modelos de mistura ex
ponencial

Como foi discutido na seção anterior a distribuição dos ENIVs somentesão conhecidas
assintóticamente, tornando-se assim um problema sério, uma vez que, em geral, trabalha-

se com amostras não muito grandes. Desta forma, inferências(intervalosde confiança,
teste de hipóteses, etc.) baseadas nessas estatísticas podem não sel confiáveis, conforme
mostram os estudos de simulação desenvolvidos anteriormente.
Um procedimento alternativo cine pode contornar esse problema é através da utilização de métodos BaJ'esianos. Conforme vistos nos capítulos anteriores, o uso de métodos

Bayesianos,além de ser uma alternativa de análise, permite a incorporação de conhecimento a priori através de uma densidade a priori que seja informativa. Claso não exista
conhecimento a priori, ou seja difícil expressa-lo, considera-se densidades a priori não
informativas.

6.3.1 Análise Bayesiana do ntodelo de mistura considerando a
densidade a priori não informativa de Je#reys
Considerando (6.7), pode-se mostrar que a densidade a priori não informativa de JefTreys

para os parâmetros À e p é dada por,

«(À,P) « À':(l

-

P)''/:.

(6.15)

Considerando (6.15) e (6.2) e o teorema de Bayes pode-se mostrar que a densidade a
posteriori conjunta para À e p do modelo de mistura exponencial é dada por
n

«(À,plo) « p'(l

-

p)':/'.x'-:.'** ll(t
- p+ p'-*''):''',
l

onde Z) é o conjunto de dados observados, r = i::l
E õf e X = i=l
E áitf.
lll

(6.16)

O teorema 6.3.1 garante que a densidade conjunta a posteriori em (6.16) é própria
Teorema 6.3.1 Sob o made/o mistura ezponencia/, se a dez2sdado a priori é dada por
(6.15) então a densidade a posterio i (6.16) é própria.
Prova:

Desde

que(l

--p+pe-X'i)

$ 1 para

todopeá

= 1,...,n,

temos

que

: /'«(À,Pl0)
À P a JO
/, JO
/'P'(l -P)''/:À'--.-''110
-P+P.-*'')'
' '' '
i:l

0 Jo

l

<

Õ'dXdp

roo

1' 1'' p' (\

/ X'-\e'n:''

0 JO

F(, + 1)F(1/2)F(,)
fl,+3/2)R'

dXdp

' "'

o que mostra que a densidade a posteriori é própria.

Densidades a posteriori marginais pelo método de Laplace
Na inferência Bayesiana as inferências sobre os parâmetros são conduzidas com base nas
densidades a posteriori marginais. As marginais para os parâmetros À e p são obtidas por
integração da densidade a posteriori conjunta (6.16) em relação a p e À, respectivamente.
Como-em geral essas integrais não permitem soluções explícitas, utilizaremos o método

de Laplace (veja, Tierney e l<adane, 1986).

A partir da densidade a posteriori conjunta dada em (6.16), a densidade marginal
para À pode sei escrita na forma:
n

«(.XjO) «

.X'''e'*"/.' p'(l - p)':/' ll(i
l

P+

w'*''y';'aP.

(6.17)

Portanto, utilizando a aproximação de Laplace em (6.17), obtem-se a densidade a

posteriorimarginalaproximadapara À dada por

n(Àll)) c( c,À''' expl--ÀR
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«â( .x, »)} ,

(6.18)

onde
n

-nà(À,p)

I'gP- ilog(l -P) + }:(ll -Ó.)I'g(l -P+P'-*''),

(6.19)

cr. {g:&Íà©l-i/2 e p maximiza (6.19) para cada valor de À fixo.
Pode-se mostrar que a densidadea posteriori marginal aproximada pelo método de
Laplace para p é dada por

«(pln)

«

a*p'(l

-

p)''/:expl-"b'(.i,p)}

onde

(6.20)

n

-«A'(À,P)

l)Ioga

- À#+

>ll:(i
Z

-á;)log(l

-P+P'

*''),

l6.2i)

l

o.' - {!2:&:lÂd].-1/2e À maximiza (6.21) para cada valor de p fixo.

Análise Bayesiana usando método MCMC
Um método alternativo ao método de Laplace para a obtenção das densidadesmarginais

de À e p é dado pela utilizaçãodos métodos de simulaçãovia cadeiade Maikov, como
o Amostrador de Gibbs e o algoritmo de N'letropolis-Hasting (]ue são técnicas pala geral
variáveis aleatórias correspondem as distribuições marginais indiretamente, isto é, estes
métodos permitem gerar variáveis aleatórias correspondentes a uma distribuição marginal

sem ter que calculei esta densidade. Assim, através da simulaçãode uma amostra da
densidade a posteriori suficientemente grande pode-se calcular os momentos de interesse

e outras características de interessedesta distribuição.

Considera-seas seguintesdensidadesa priori para À e p
I'(al, Z,l),

onde ai e bi são conhecidos,

Beta(a2, b2),

l6.22)

onde a2 e b2são conhecidos,

onde I'(ai,bl) denota a função de distribuição gama com média t e variância # e
Beta(a2, ó2) denota a distribuição beta e al , bt, a2 e b2, são constalltes conhecidas basea113

das na informação a priori do especialista e da análise preliminar dos dados. Assumindo
independência entre os parâmetros a densidade a priori conjunta é dada por:

«(.X,p) « p"''(l

-

p)''':.X'--' expl-Z'-À}(6.23)

onde À > 0 e 0 < p < 1. Observa-se que se ai = bi :: 0, a2 = 0 e b2 = 1/2 obtem-se

a densidadea priori não informativa de Jeffreys dada em (6.15). Para. ai = bi = 0,
a2 = b2 = 1, tem-se o caso da priori uniforme própria para p, mas, a densidade conjunta
a priori dada. em (6.23) se deduz a uma densidade a priori não informativa, ou seja,

«'(À,P)c( -{, À>0,

O$P$1.(6-24)

Considerando a densidade a priori dada em (6.23) e a função de veiossimilhança (6.2), a
densidade conjunta a posteriori de À e p é dada por
n

n(À,plZ))

o( p'+"':(l

-- p)Ó'''À'+'--ie

(n+'')*

ll(i
Z

-- p+pe

]

*'')''Ó',

(6.25)

onde Z,) denota o con.junto de claclosobservados

Consideramos a seguir o caso da densidade a priori própria não informativa pala p

Teorema 6.3.2 Sc a densidadecola zla a priori á dadapor r6.2#,)erzão a deresdado
conjunta a posteriori de >. e p, parâmetros do modelo de mistura e=portencial, é dada por

«(À,pl.O) « p'.X'':e'n* lll(i - p +
Z

l

pe-*''y';',(6.26)

q'ue e proprta.

A demostração deste teorema é similar a do teorema 6.3.1

A partir da densidadeconjunta a posteriori de À e p em (6.23) podemosmostrar que
as densidades a posteriori condicionais para o algoritmo de Gibbs são dadas por

n

«(pÀ,o) « p'''"''':(i -p)''': {:1
ll(l -p+p'-*''y';',
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(6.27)

n

«(.Xlp,O) «

À''''--.-À("F'

)

ll(i
-- p+pe-*''y';'.
:
l

(6.28)

Observe que(6.27) e(6.28) não são padrão pelo que faremos uso do algoritmo de h'letropolis-

Hasting para obter as amostras das densidades marginais de À e p. O método de Laplace '=7"

também pode sel usado para se obter densidadesmarginais aproximadaspara À e p a
partir da densidade conjunta

6.3.2

(6.25).

Estudo de simulação

Com a finalidade de comparar

a eficiência do estimados de máxima 't'eiossimilhança

(EMV) e o estinladoi Bayesiano, um estudo de simulação foi realizado, baseado no modelo
de sobrevivência poi longo peiiodo. Considerou-se a variável aleatória bí que indica se o
indivíduo está em risco ou nào, tem distribuição Bernoulli(l, p) com(p = 0.2, 0.4, 0.6, 0.8);

que é a proporção de indivíduos em risco. Pala os indivíduos em riscos, simulou-seos

temposde falha, 1; de uma distribuição exponencialcom média um e pala os tempos
de censura simulou-seuma variável aleatória uniforme no intervalo (0, 5). O estiniadol

Bayesianoconsideradoé a moda da densidadea posteriori conjunta de À e p dada.em
(6.16) e da densidade a posteriori dada no teorema 6.3.2, denotadas estas modas poi B
e 1?/, respectivamente. Várias combinações de tamanhos amostrais (n = 30,50, 100) são
consideradas. R'lil réplicas colam geladas para cada simulação. Na tabela 6.3, apresentase as médias e o erro quadrático médio (EQM) dos estimadores. Observamos que para

n pequenoo estimador de Bayes de À é melhor, enquanto que os estimadorespara p não
diferem muito.

115

Tabela 6.3; h'lédiase erros quadráticos médios dos estimadores de máxima verossimilhança
e dos esthnadoresBayesianos, para 1.000réplicas com diferentes tamanhos amostiais com
1, do modelo de sobrevivência com sobreviventes por longo período.
N'média

0.2

o.-

0.'

"

*"''

":
'":

"

\w

":
'":

"

NW

":
":
B

"T
'":

2.0746

0.2189

1.3976
1.5611

EQM
7.0259

0.0068

0.2403

1.8663

0.0094

0.2284

3.6345

0.0081

1.4773

0.204]

0.7541

0.0044

1.1264

0.2128

0.3611

0.0033

1.1384

0.2169

0.3613

0.0053

1.1436

0.1993

0.1744

0.0021

0.9945 0.2]49

0.15T4

0.0028

0.9806

0.2118

0.1313

0.0028

1.1453

0.4363

0.3376

0.0182

1.0774

0.4497

0.2286

0.0162

1.1469

0.4150

0.2887

0.0109

1.0789

0.4199

0.1432

0.0085

0.9892

0.4349

0.1120

0.0086

0.9898

0.4177

0.11T0

0.0072

1.0572

0.4090

0.0733

0.0037

0.9966

0.4102

0.0710

0.0044

0.9699

0.4172

0.0644

0.0047

1.2301

0.5944

0.1786

0.0108

1.0496

0.6128

0.1208

0.0135

1.0944

0.5971

0.1395

0.0113

1.0976

0.6033

0.0805

0.0068

0.9931

0.6293

0.0746

0.0089

0.9859

0.6088

0.0723

0.0070

1.0380

0.6036

0.0444

0.0039

0.9897

0.6154

0.0149

0.0047

0.9735

0.6110

0.0393

0.0044

1.2375

0.7468

0.1294

0.0101

1.0896

0.7858

0.0820

0.0079

1.1406

0.7606

0.1028

0.0078

1.1248

0.7815

0.0572

0.0049

1.0384

0.8080

0.0457

0.0052

1.0437

0.7873

0.0463

0.0043

1.0474

0.7982

0.0273

0.0027

1.0027

0.812]

0.0262

0.0032

0.9913

0.8057

0.0233

0.0030
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Teste de hipóteses Bayesiano

6.4

Na seção6.2 considerou-seum teste de hipóteses para verificar se a proporção de indivíduos

curados de certa enfermidade é nula ou não (veja as hipóteses em (6.8)) e verificou-se
também se as proporções de indivíduos curados de alguma enfermidade sobmetidos aos
diferentestratamentos são as mesmas (vda as hipótesesem (6.11) ). Nesta seção testa-se
estas hipóteses considerando-se uma perpectiva Bayesiana.

Conforme vimos no capítulo 1, uma alternativa Bayesiana para testamas hipóteses
dadas em(6.8),(6.11)

e(6.13), é através da determinação do fatos de Bayes do modelo sob

a hipótesenuca ( modelo ]Wo) com respeito à hipótesealternativa ( modelo À/i ). Como foi
sugerido por Geisser e Eddy (1979) e enfatizado no capítulo 1, neste trabalho utilizaremos

o pseudo-fatos de Bayes para testam essas hipóteses, considerando as verossimilhanças
preditivas do modelos Mo e .A41, e essas verossimilha.nçassão obtidas como o produto das
densidades preditivas condicionais ordenadas (CPO) definidas poi

/(t:lnn) -/
onde

l)(,)

= (fl, . . . , tf-i,

ti+l,

ti+l.

J'(t;lo, om)"(olom)(6.29)

. . . , f.. ).

O pseudo-fatos

de Bayes

do modelo

iv0 com

respeito ao modelo A/l é definido por
PSFBot=''=

rl .f(tilDH, Mo)

ll: /({:lom, w: )

,

onde /(ZÍIZ)(i), JWi), á = 0, 1 é a verossimilhança pieditiva do modelo sob Hi, i=
Como nos capítulos anteriores, se PSFBoi

(6.30)
0, 1.

< 1 consideramos Mi como o melhor modelo.

Portanto, rejeita-se Ho.

6.4.1

Teste para .Ho : p = l

Nesta subseção testa-se as hipóteses (6.8) da seção 6.2, através de uma perspectiva Bayesiana, utilizando-se o pseudo-fatos de-Bates. Pala isto determina-se as verossimilhanças

preditivassob as hipótesesHo e Xi dadas em (6.8).
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Dado

Z) =

(tl, . . . ,Z«),

uma

amostra

aleatória,

a função

de verossimilhança

para

a = (À, ly sob .Ho em (6.8) é dada por
n

lõ.3i)

Z,.(Alma) = À' expl--À }. {i},
i=l

onder = }ll:õf. Considera-sea seguintedensidadea priori pala À dada poi
t

l

À -, I'(a,Z,)

l6.32)

onde a e b são conhecidos,

e I'(a, b) representa a distribuição gama com média a./b e variância a/b'
Usando (6.31), (6.32) e o teorema de Bayes pode-se mostra que as densidade a pos
teriori dos parâmetros do modelo A/o é dada por
n

.Xl0,.4/o- F(, + «, }:
1;+ b).
í-l

(6.33)

A verossimilhança pieclitiva sob Ho (modelo Aío) é dada. poi

/(olÀ%) ,.]'('+"),....,

l6.34)

(É*;* ')

onde I'(.) é a função gamma.
A função de verossimilhança para 0 - (À,py sob Hi (modelo A/l ) é dada em (6.2) e

a densidade a. posteriori conjunta do modelo .A/i com densidadesa priori independentes
para À e p dada em (6.22) é portanto dada por

«(À,plP, M-) « p''F"':(l

-

py'''À'+'--:.-W+'

)*

ll(i
l

p+

pe'*''):'''.(6.35)

Z

Sob a hipótese Hi não é possível obter uma expressão analítica pala a verossimilhança
preditiva como ocorre sob Ho. Uma estimativa da verossimilhançapreditiva sob Hi (modelo .A4'i) pode sel obtida por integração de Nlonte Carlo com amostras a posteriori de À e
p. Isto é, podemos determinar a densidade preditiva de validação cruzada /(t,IZ)(,), /k/l).
118

Vimos que uma estimativa desta densidadeé a média harmónica das componentesda
função de verossimilhança avaliadas na amostra a posteriori(veja, capítulo 1), isto é,

,'', ,,":,- , IÊ

-,';'*,':'.-'"''',:-;']':l
''«,

['«';'*'''.-'"'''';'':

onde B é o tamanhoda amostra a posteriori de À e p, obtida utilizandoo algoritmode
Gibbs com N'letropolis-Hastings.

Logo, uma estimativa

n

da verossimilhança

preditiva

é

dada por .f(Z)]A/i) = r]] l /(t,IO(,), A/i).
Seguindo o procedimentoproposto por Gelfand e Dey (1994), uma estimativa altel

nativa a (6.36) é obtida utilizand(»se o método de Laplace. Considerea definiçãoda
densidade de validação cruzada dada em (6.29)

.r z.( .x, pln. a/:)«'(À,pl Â/-)aÀap

/(t,lom , A4-)

J' z.«-:(.x,pl

m, w:)«'(.x,plÀ/-)a,xap'

lõ.37)

onde L«(À, p Z), A/: ) é funçã.ode veiossimilhança dada.em (6.2) pala o modelo Ji/l dadas n
observações, Z..i (À, plP, À/i ) é a. função de verossimilhança.dada em (6.2) para o modelo
Mi dadas n -- l observações (sem a observação í,) e a(À,p A/i) é a densidade a priori do
modelo A/i.
Usando a aproximação de Laplace no numerador e denominador em (6.37) obtem-se
que

.f(t,lnm,w:) -

{à} '-pÍ-("A'(Â,») - "ÀGi,p))}
f

\-

l

1/2

l6.38)

onde (.X, ») é o valor que maximiza

«À*(.X,P)

Z«(À,Pl0, Ã/:) +

log "(.X,PIW-),

E* = det(nD'(.i,p)), sendoO'(.i,») a matriz hessianade A(À,p) calculadaem (Â,») e
(À,Ê) o valor que maximiza

«h(À,P)
E

log Z,«-:(À,

Pl0, .\.f-) + log «(À,PIW-),

det(nZ,)'(li,p)), sendo ZP(.i,») a matriz hessianade /z(À,p) avaliadaem (À,»)
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6.4.2

Estudo de simulação

Nesta subseção apre?ente-se um estudo de simulação para verificar o comportamento do

pseudo fatos de Bayes pala discriminar entre os modelos sob Ho e sob Hi. As verossimilhançaspreditivas foianl approximadas utilizand(»se o método de Laplace e o método
MCMC. Para este último método considerou-se 50 amostras para cada tamanho amostrar
que levaram a rejeição pelo método Laplace. O estudo de simulaçã.oé baseado num mo-

delo exponencialcom média um pala os tempo de vida e a variável aleatória dos tempos
de censura ci são independentesdos tempos de vida t:, tendo distribuição uniforme no
intervalo (0,5). Para. o modelo sob HI con-ia priori dada em (6.22), tomamos ai = bi = 0
e a2 = b2 = 1. enquanto que sob Ho, pala a priori(6.32) tomamos a = ó = 0. \.;árias
combinações de tamanhos a.mostrais (n = 20, 30. 30, 100) foram consideradas no est.udo.
hlil amostras focam geradas para cada simulação. Na tabela 6.4, apresenta-se número de
vezes que a hipóteses foi rejeitada considerando-se os pseudo-favorde Bayes do modelo sob
Ho com despeitoo modelo sob Hi. Consideramos que Ho é rejeitado quando PSBEoi < 1.
Por exemplo, com n - 20, de 50 amostras apresentando rejeição com o método de Laplace

apenas 47 apresentam rejeição com o método RICA'lC.
Tabela 6.4: Número de vezes que .ll/o P

l foi rejeitada em 1000 amostras
n

Laplace

20
30
142 141

MCMC

47(50) 46(50) 44(50) 42(50)

PSFB

6.4.3

50
124

100
98

Comparação de proporções de sobreviventes

Suponhamos agora que G tratamentos diferentes foram aplicados a. n indivíduos de

modo que, cada um destestratamentosfoi aplicadoa ng indivíduosescolhidosalea120

toriamente,

g =

1, . . . ,G.

Queremos

verificar

se as proporções

de indivíduos

que são

curados pelos diferentes tratamentos é a mesma, isto é, testar as hipóteses dada em

(6.11). Para isto, observou-se os tempos de falhaou censuraZli,...,t«--,.
'íii, . . . ,ó«--,

. . . , 'SiC, . . . ,(i-C,

sendo,

tis =

min({L,

cfg), onde,

ÍL denota

. . ,Zia,

...,zncG,

o tempo

de fa-

lha do í-ésimo indivíduo en] risco, devido ao g-ésimotratamento(grupo) g = 1, . . . , G e
i = 1, . . . ,ng, com distribuição

exponencial

com média )l;, cig é o tempo de censura

do

i-ésimo indivíduo no g-ésimo grupo e õfgé o indicador de censura ((5Íg= 1, se ocorre falha
no i-ésimo indivíduo e g-ésimo tratamento (grupo) e óig = 0 caso contrário).

Como na seção anterior utiliza-se o fatos de Bayes para testar a hipótesedada
em (6.11).

Para

isto,

determina-se

a.s estimativas

das verossimilhanças

preditivas

sob

a hipótesenula H. : pi = ... ,PC = p (modeloÀ4o)e sob Xi : pj # p pala algum
.j = 1 . . . G (modelo MI), utilizando-se amostras a posteriori cle cada modelo.
Densidade conjunta a posteriori dos parâmeros do modelo ivi

A função de verossimilhança para pi, . - . ,pa,Ài,

. . . ,Àc sob o modelo À/i considerando

que as G amostras são independentes é dada poi
Z;(Ài , . . . , Àc, P- , - . . , Pc)

,;',.*-{
É*«}

i'»,,

*ÓÜ(:- ,. * ,,.-*,'.,)'''''
,
J

l t

l

(6.39)

n

ondeõ.j = Ei:Z. ó{.je TJ = t}ll:
áijtijl
Considere as seguintes densidades a priori independentes para pj e Àj
I'(cj, dj),

Beta(ej,/J),

onde cj e dj, .j = 1, . . . , G são conhecidos,

(6.40)

onde ej e bj, .j = 1,. .. ,G, conhecidos.

Pelo teorema de Bayes com (6.39) e (6.40), pode-se mostramque a densidade a pos
teriori para o modelo A/i é dada por
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ll

«(.à, .Eln) «

11 ÀJ'+Jj-tp',+Ó
.x;''"'''-'p;

,'i (l -- pj)Í'':

.í=i

G

Ê »''TJ * ~,,}

exp l

l.

nJ

* .j=lí=i
nn (, - «. + «..-*''''y'''

onde À.' = (À

)

1)

(6.41)

À,) e Z = (p:, . . . , pa)

Teorema 6.4.1 Se a densidade
a prior para 0' = (:e',À' para o made/oA/i á dadapor
(6.40) então n densidadea posteriori conjunta do modeloM\ é própria.
Proa:

D'sd'q-(l

temos então

--pj +p,.-*,''

y';''

blue

"'-*',

- l,...,Geí

ü(.z',;'*;'''':
-,.,"-''«.)
G

«'*,'

$ 1, p':'t'd'pj,.j

:

/ ,]

,

= 1,.

\

*(/'*;'*;'': «-1-»''"
--'.,}«)
o clue mostra

clu e

úKütu *d$#à « -.

a densidade a postetiori do modelo Jk/t é própria

A partir da densidadea posterioriconjuntade 0 sob o modelo/L/tdado em (6.41)
pode-se mostrar que as condicionais completas para a implementação do algoritmo de
1;1 hhç qnn rl nrl aç nnl'

a'(ÀjlÀ(.f),E:

Z))

c( À;'j+Ó, -le'ÀJHJ+'')@(Àj,pj)

-'(pjlÀ,&H. o) «

onde

À(j)

=(Ài,.

. ., Àj-i,

Àj+l,.

..,Àc),

p;'+;'':(i
,&j)

"o.,,J-ftJ l ('

=(pl,.

- pj)/'''

(6.42)

'p(Àj,pj),

..,pj-t,pj+i,..

. ,PC)

e

.-*,'',y'''
J

Observe que as densidadesa posteriori condicionais em (6.42) não possuem uma
distribuição padrão, pelo que faremos uso do algoritmo de Nletiopolis-flasting com Gibbs

para obter as amostrasa posteriori.
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A estimativa da verossimilhança pieditiva sob o modelo /k/t será obtida como o pr(>

duto das densidadespreditivas de validação cruzada e, a estimativa dessa densidade com
as amostras a posteriori dos parâmetros sob o modelo JWi é dada por

B (XL:bS*'ÀS*'«p'

/(t,jloüD,w:) =

B (EL.[i

'*,Dl--)'' ,

+-p('*S*'',J]--)'',

onde(ÀSk),p(k)), k = 1,.. ., B,é amostra a posteriori de Àj l pj IBéo

tamanho da amostra

no modelo ik/i e l)(,j) denota o conjunto de observações sem a observação correspondente
ao indivíduo r do grupo .j,J

Densidade

A função

conjunta

a posteriori

de verossimilhança

t(.à,plo)
onde ri =

G
J

' l,...,G

para

G

«

p' ll .x:' «p
.j=i

e I' = 1,...,nj.

para

(Ài,

os

parâmetros

. . . , ÀC,p)

rG

sob

Ho

sob

(modelo

o modelo

iV/o

/k7o) é dada

)GnJ

l -E 'jT, l ll ll(i -p+ p'*,'',):';'',
L

por

[=i

..l .j=i

(6.44)

i=i

n

1:l t 1:l (Sfj. Para os parâmetros sob o modelo JV/oconsideramos a seguintes

densidades a priori independentes:
I'(gj, /zj), onde gj e Aj são conhecidos .j = 1, . . . , G;

Beta(e,w),

(6.45)

onde e e zo são conhecidos.

Clonsiderando (6.44) e (6.45) pode-se mostrei que a densidade conjunta a posteriori

sob o modelo ik/oé dada por

G

«(à.,pln)

«

x

ll À;'+;'-ip'+'--'(l

ll ll(i -

.j=ii=i

-- p)"''

P(1 - '*''', ))'';''
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exp

- >ll:Àj(8 + Aj)

(6.46)

teorema 6.4.'Z No modelosob Ho dad., em (6.11) (modeloNlo): se Q densidadea. priori
para l.X,p) é dada em (6.45) então a densidade a posteriori dada em (6.46) é própria.

$

Prova: Já(lue(l --p+peX''''))''õ''

1 pala todo.j =

1,...,Ge i= 1,...,nj,

temos

então que
«'(à.,plo)aà.dp

$

c'*;,*;
'--.-*,
'""'

G

]

[ p'''"''''(i
o

- p)"''ap ]]

'«.)

.j:]

:ol-''
:oT() ã ,,,rü''.-''.?:il
. '::*.
r(' + ': + '") .#Sin + Ajl''+;,

O teorema 6.4.2 segue sendo 'cálido no caso que a densidade a priori pala o modelo À/o é
dada por n(À.,p) c( 1/ fla l Àj. Isto é, densidades a priori não informativas independentes
A partir da densidade conjunta a posteriori do modelo Àío dada em (6.46), as condicionais completas para o algoritmo de Gibbs são dadas por
n

n(À.Íàa,p, Z)) o( À:'+J'': exp{--Àj(Tj + Aj)} ll(i -- p(l -- e'*''''))''Õ'J

«(PIÀ,P,0) x P''''''(l

-

P)"':

]

G

ll ll(t -

j=it=i

(6.47)

P(1 - ''*''',)):''''

Como as condicionais a posteriori dadas em (6.47) não são distribuições conhecidas utilizaremos a algoritmo de À/letropolis-Hastingpara obter as amostras a posteriori
A estimativa da verossimilhança preditiva sob o modelo ik/o(modelo sob Ho dada em

(6.11)) será obtida como o produto da estimativas das densidadespreditivas de validação
cruzada ou CPO, dadas em (8.24). A estimativa dessasdensidades com as amostras Gibbs
dos parâmetros sob o modelo il/o são dadas por

/(t,jlnkD,

Mo) =

B(EZ::b'*'ÀS*' «p('*S*'',Jj--)':,
B (EL.t:

- ,@'0 + «p(-*S''',Jl-:)''

,

; J,

l

;. á,.

0,

onde (À(k),p(k)) é a k-- ésima amostra Gibbs de Àj , p no modelo il,/t, k

.j = 1,. ..,G e B é o tamanho da amostra.
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(6.48)

1,...,B,

Com (6.43) e (6.48) pode-secalcular o pseudo"favorde Bayes do modelo M) com
respeito ao modelo iV/i, que denotaremos por PSf'Bo:

6.4.4

Teste

para

e rejeita-se Ho se PSFBot < 1.

]7o : pi =

Nesta subseção testa-se as hipóteses dadas em (6.13) usando a perpespectiva Bayesiana,
isto é, queremos determinamo fatos de Bayes do modelosob Ho (modelo À/o) com respeito
ao modelo sob Xi (modelo il/i).
A função

de verossimilhança

para

(Ài , . . . , Àc)

ik/o é dada

í

G

)

1.

.j=i

J

por

\j'exp
'l' )l-Àjt.j
l-,

,ÀG)

z,(À- )

sob o modelo

(6.49)

72

onde t.j = )ll:l ííj. Observe (lue (6.49) é a função de verossimilhançacorrespondentea
G amostras independentesdo modelo cle sobrevivência exponencialcom média Àj, .j =
1,

}G
Vamos a considerar as seguintes densidades a priori independentespara Ài, . . . , Àa
À.j «'

(6.50)

I'(/j, kj), onde /j e Aj são conhecidos.

Considerando (6.49) e (6.50), pode-se mostrei que a densidade conjura a posteriori pala
o modelo ikÍo é dada por

n(.XI,. ..,ÀcjO)

c(

ll Àl+Õ'': exp 'l'>1.,.Xí(t.j+ kj) l(6.õi)

.j=t

L

.j=i

.J

Observe que a densidade a posteriori dada em (6.51) é o produto de distruibuições gamas
e daí pode-se mostrei que a verossimilhança preditiva sob o modelo it4oé dada por

/plwa-yÚ:l::l"a ,.
onde I'(.) denota a função gama.
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(6.52)

A densidade a posteriori sob a hipóteses alternativa Hi dada em (6.13) é similar à
densidade

1, . . . , G.

dada

em

(6.41)

se consideramos

Logo, a verossimilhança

em

preditiva

nossa

hipótese

/7t

: pP #

1, para

para este modelo pode ser obtida

g -

como em

(6.43).

Estudo de simulação
Nesta subseção apresenta-se um estudo de simulação para verificar o comportamento do
pseudo favor de Bayes pala discriminar entre os modelos sob Ho ; pi = p2 = 1 (modelo
Mo)

e sob Hi

: ps # l (modelo

]}/l),

g =

1,2,

como

dado

em (6.13)

A aproximação

das

verossimilhanças preditivas foi obtida utilizando-se os métodos de Laplace e MCMC. Para
este último método considerou-se50 réplicas para cada tamanho amostrar que apresentaram rejeição pelo método de Laplace. O estudo de simulação é baseado em dois modelos

exponenciaiscom média lzm para os tempos de vida e a variável aleatória dos tempos de
censura cí são independentesdos tempo de vida t; tendo sido gerados como uma variável
aleatória uniforme no intervalo (0, 5). Considerou-se para os parâmetros da densidade a
priori para o modelo v. dado em (6.40), com cj = dj = 0 e ej = .6 = 1, .j = 1,2 e
a densidade a priori pala o modelo J}/a dado (6.50) com /j = Aj = 0, .j = 1,2. Várias

combinaçõesde tamanhos amostiais (ni = n2 = n ' 20,30,50, 100) foram consideradas
no estudo. Nlil réplicas foram geradas para cada simulação. Na tabela 6.5, apresenta-se o
número de vezes que a hipótese foi rejeitada. Rejeita-se Ho se o pseudo-favor de Bayes do
modelo

/Vo (sob

Ho) com despeito

o modelo

/\./:( sob Ht)

é menor

que um.

Pala

n = 20,

por exemplo, das 50 amostras onde se rejeita Ho com o método de Laplace, rejeita-se
apenas 45 com o método MCR/IC.
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l foi rejeitada em 1000réplicas

Tabela 6.5: Número de vezes que Ho
n

Laplace

20
30
159 142

MCNIC

45(50) 44(50) 43(50) 47(50)

PSFB

6.5

50
138

100

102

Exemplo ilustrativo

Nesta seção apresentamos um exemplo como aplicação dos procedimentos clássicos e Baye-

sianos, discutidos nas seções anteriores. O exemplo consiste em analisar os dados (veja
tabela 6.6) obtidos por l<ersey et a1. (1987), os duais se referem aos tempos de recaída
de pacientes de leucemia submetidos a dois tipos de transplante, "allogeneic" (Grupo l)

ou "autologous" (Grupo 2). O Grupo 1, consistede observaçõesde 46 pacientes, dos
quais 13 correspondem a observações censuradas, enquanto, que o Grupo 2, consiste de
observações de 44 pacientes dos quais 9 correspondem a observações censuradas.

6.5.1 Análise clássica
Nesta subseção apresenta-se uma aplicação da métodologia discutida na seção 2. Considerando-

se apenas os dados do Grupo l da tabela 6.6, são apresentados na tabela 6.7 as estimativas
de máxima verossimilhança e os intervalos de confiança cle 95% para À e p.
A seguir verifica-se a validade da hipótese dada em (6.8), isto é, testa-se se existem

indivíduos que não apresentam recaída após o transplante "allogeneic". O estimador

de máxima verossimilhançasob /7oem (6.8) é À = 0,4728, e a estatística da razão de
verossimilhança dada em (6.9) resultou em Ryn = 22,979. O percentil,de 99% denotado
por c0,99 da distribuição

dada em (6.10) é tal que

; + ;P(Xf0

$ '.,99) - 0, 99,
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Tabel; 6.6: Tempos de recaída de pacientescom le .cemia
Grupo

l

Grupo

0.0301
0.0484
0.0630
D.0849
0.0877
0.1397

1
1
1
1
1
1

0.9096 1
0.9644 1
1.0082 1
1.2822 1
1.3452 1
1.4000 1

0.16]6

1

1.7205

0

0.1699

1

1.9890

0

2

0.0575 1
0.1096 1
0.1370 1

0.3589 1
0.4027 1
0.4685 1

0.1452

1

0.4712

]

1
1
1
1
1
1
1

0.4904
0.5178
0.5452
0.5836
0.6110
0.6137
0.7589

1
1
1
1
1
1
1

1.9836

0

0.21372 1

2.2438 1

0.2164

1

2.5068

0

0.2384

1

2.6466

0

0.1479
0.1534
0.1753
0.1836
0.2000
0.2082
0.2164

0.2712

1

3.0384

0

0.2219

1

0.2740

1

3.1726

0

0.2411

1

0.2603 1

1.9973

0

0.3863 1 3.4411 1

2.0110 1

0.4384

1

4.4219

0

0.26852

1

2.8849

0

0.4548

1

4.4356

0

0.2712

1

2.9973

0

0.3918

1

4.5863

0

0.2849

1

3.2658

0

0.6000

1

4.6904

0

0.2877

1

4.0411

0

0.6348

1

4.7808

0

0.2904

1

4.20552

0

0.6849

1

4.9863

0

0.3068

1

5.0548

0

0.7397

1

3.0000

0

0.8575 1
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Tabela 6.7 Estimativas de máxima verossimilhançado modelo de mistura exponencial

EMV

D.P

Intervalo de confiança 95%

À

1,4332

0,2756

0,8931; 1,9733)

P

0,7289

0,067õ

:0,5966 ; 0,8613

de onde tem-seque c0,99- 5,41. Já que, 22,979 > 5,41 rejeita-se Ho ao nível de 1% de
confiança,e portanto, há uma forte evidência de que p < 1.

Comparação de proporções de sobreviventes
Com os dados da tabela 6.6, \:edifica-se
a validadedas hipótesesdadasem (6.13), isto
é, testa-se se existem indivíduos bluenão apresentam recaída após o transplante, nos 2

grupos. Os EÀ'lV sob Ho em (6.13) são Ài = 0,47284e À2 = 0,8026e os EMV sob .f/t
em (6.13) é ÀI = 1,4332, Pi = 0,728893,Àa = 2,681 e P2 = 0,79638. A estatística da
razão de verosimilhançadada em (6.14), resultou em d« = 62,604. O percentil de 95%
da distribuição assintótica (6.14) é C0.95 = 4,23.

Como 62,604 > 4,23, rejeita-se Ho ao

nível de conâança de 5% e portanto, há forte evidência de que pelos menos um ps < 1,

g- l ,2
Como a hipótese Ho dada em (6.13) foi rejeitada verifica-se a seguir se a porcentagem

de indivíduos que apresentam recaída após os transplante é a mesma em ambos grupos,
isto é, testa-se as hipóteses dada em (6.11). O ENIV sob Ho : pi = p2 = P são Ài = 1,41,

À2 = 2,684 e P = 0,76306. A estatística da razão de verossimilhançadada em (6.12)
resultou em RVn = 0, 546. O percentil de 95% cla distribuição qui-quadrado com um grau
de liberdade é X? = 3, 084. Já que 0,546 < 3,084 não rejeita-se /ío ao nível de confiança
de 5%.
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6.5.2

Análise Bayesiana

Nesta subseção apresenta-se uma aplicação da metodologia Bayesiana apresentada na

Densidadea posteriori marginal dos parâmetros do modelo de mistura pelo
método de Laplace
Considerandoos dados do Grupo l da tabela 6.6, apresenta-sena figura 6.1, as densidades
a posteriori marginais dos parâmetros À e p dadas em (6.18) e (6.20), aproximadas pelo
método de Laplace pala o modelo de sobrevivência com sobreviventes de longo período.

0.4

0.S

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

P

0.5

.0

t.5

2.0

2.5

3.0

lambda

Figura 6.1: Densidadesmarginais a posteriori de p e À pala o modelo de mistura expa'"
nencial obtidas pelo método de Laplace

A média e desvio padrão a posteriori para p e À aproximados pelo método de La
place resultaram respectivamente em .e(plZ)) = 0, 73033, Z).P.(plZ)) = 0, 0665, E(Àll)) =
1,4151 e O.P.(Àln)

= 0, 2776.
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Método MCMC
Considerando os dados do Grupo l da tabela 6.6, pala a inferência Bayesiana pelo método
b/ICb/IC, consideramos as densidades a priori dada em (6.22) com ai = 1, ól = 0, 000002 e

a2 :; b2 = 0, 5. Observe que a densidade a priori é não informativa. Para se obter amostras
da densidade a posteriori através do algoritmo de Gibbs com Nletropolis-Hasting procedese da seguinte forma.

Geram-se 10 cadeias paralelas cada um com 20.000 iterações.

Deprezam-seas 10.000primeiras iterações, com objetivo de deminuir o efeito dos pontos
inicias e a partir de daí escolhem-seas iterações de 10em 10, ou seja, pala cada parâmetro
em cada cadeia considera-se as iteiações 10.010 -- ésima, . . . , 20.000 -- ésima o qual fornece

uma amostra de tamanho20000. Pala monitoiar a convergênciacla cadeia utiliza-sea
técnica de Gelman e Rubin(1992), método este blueutiliza a técnica de análise de variância

para verificar se mais iterações são necessárias.

Na tabela 6.8, apresenta-se
o resumodas distribuiçõesa posteriori(6.25) e na figura 6.2, representa-se a densidade aproximada dos parâmetros clo modelo de mistura

exponencial. Também, na tabela 6.8, tem-se o resultado da redução de escala estimada
da estatística R (veja, Gelman e Rubin, 1992) para todos os parâmetros. O número de
iterações considerado foi suficiente para se chegar a convergência, pois '«R < 1, 1 para

todos os parâmetros.
Tabela 6.8: Sumário a posteriori $+g!

b'média Nlediana

D.P.

)arâmetros do modelo de mistura exponencial
Ê
Intervalo de Credibilidade 95%

À 1,4328

1,4114

0,2780

(0,9312 ; 2,0222)

1,000044

P

0,7129

0,06865

'0,5922;0,8393

1,000186

0,7105

Da análise Bayesiana anterior pode-se concluir que não há muita diferença entre os

métodos Laplace e MCÂ/IC, pois, as densidades marginais são muitos similares mesmo
que as densidades a priori para as dois métodos sejam diferentes. Observe também, que

as estimativas pelo método de máxima verossimilhançasão muito próximas a aquelas
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Figura 6.2: Densidadesmarginaisa posteriori aproximadascle p e À para o modelode
mistura exponencial pelo método N'lCÀ'lC
obtidas pela metodologia Bayesiana.

A seguir, vamos a testar as hipótesesdadas em (6.8), utilizando-seo pseudo-favorde
Bayes. A verossimilhança preditiva sob Ho (modelo .l/o) dada em (6.34) considerando-

se a densidadea priori(6.32) com a = 1 e b = 0.00002é ./(Z)IIL/o)= 1,776 x 10'26. A
estimativa da verossimilhança preditiva sob Hi (modelo il/t) com as amostras a posteriori

de À e p, aproximado pela densidadede validação cruzada dada em (6.36) é /(DIÀ/i) =

8,637 x 10'22. O pseudo-falarde Bayes para comparar os modelossob À/o e ivl é
PSF'Bot = 0,0000206. Logo, para os dados do Grupo 1, da tabela 6.6 o modelo ÀJt se
ajusta melhor. Portanto, rdeita-se Ho, confirmando a conclusão obtida pelo procedimento
clássico. Observamos também que o falar de Bayes enfaticamente recomenda o modelo

M.
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Comparação de proporções de sobreviventes
Nesta subseção verifica-se inicialmente as hipóteses dada em(6.13), utilizando-se o pseudo

favor de Bayes do modelo sob Ho (modelo À/o) com respeito ao modelo sob at (modelo
]M: ). Se a hipótese Ho em (6.13) é rejeitada, testa-se as hipóteses dadas em (6.11), isto
é, que a proporção de indivíduos que apresentam recaída é a mesma nos dois grupos.

Para o modelo sob Ho dado em (6.13) consideramosas densidadesa priori dada em
(6.50) com /g = 1 e AP = 0,00001,

g = 1, 2. Neste caso a verossimilhança

preditiva

sob

Ho (modelo indo)dada em (6.52) resultou em /(Z)li4/o) = 1, 739 x 10'';

Consideramos agora o modelo sob Ht dada em (6.13) e as densidades a priori dadas
em

(6.40)

com

cg =

1 e ds =

0,00001,

g =

1,2.

Gerimos

20 cadeias

separadas

cada

uma com 5.000 iterações. Deprezam-se as 2.500 primeiras iterações, e daí escolhem-se as

iteraçõesde 10 em 10, fornecendouma amostra de Gibbs de tamanho 5.000. Na tabela
6.9, apresenta-seo resumo das distribuições a posteriori juntamente com a estimativa dos
fatoles de redução de escala potêncial R para todos os parâmetros que são praticamente

iguais a tzm e na figura 6.3. representa-seas densidadesmarginais aproximadas para o
modelo.

Tabela 6.9: Sumário a posteriori dos parâmetros do modelo sob Ht dada em (6.13)

Nlédia Mediana D.P

IntervalodeClredibilidade95% R

Ài

1,5664

1,5176

0,3858

(0,9869612,38594)

1,0081346

Pi

0,72420

0,72736

0,07031

(0,57904;0,854664)

1,0000234

À2

2,8132

2,7552

0,6077

(1,82204;4,18017)

1,0002838

P2

0,79729

0,80109

0,05643

(0,676871; 0,893852)

1,0178026

A estimativa da verossimilhança pieditiva sob a hipótese ni (Modelo JMt) dada em
(6.13)

resultou em, ./(DI.4/i)

= 1,683 x 10'".

O pseudo-fator

de Bayes do modelo sob

Ho em (6.13) com respeito ao modelo sob Ht em (6.13) é PSFZ?oi = 1,033 x 10':o < 1.
Logo, rejeita-se Ho. A mesma conclusão foi obtida com o procedimento clássico, embora
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B
.9

Figura 6.3: Densidades marginais a posteriori aproximadas de Ài, Pt, Àa e p2 do modelo
sob Hi em (6.13)

o pseudc-favor de Bayes parece mostrar que a diferença é mais acentuada.
A seguir vamos a testar as hipóteses dada em (6.11) de uma perspectiva Bayesiana.

Considerando o modelo sob Ho dada em (6.11) e as densidadesa priori dadas em (6.43)
com gj = 1 , /z.f= 0,00001, .j = 1, 2, e e = .f = 1, gerimos 20 cadeias separadas com 5.000
iterações cada uma para cada parâmetro. Desprezam-se as 2.500 primeiras iterações e
a partir daí escolhem-seas iterações de 10 em 10, fornecendo uma amostra de tamanho

5.000. Na tabela 6.10, apresentamoso sumário da distribuição a posteriori juntamente
com o resultado do falar de redução escala potencial estimada, para todos os parâmetros
e observamos que '/R < 1.1 indicando a convergência e na figura 6.4, temos as densidades
marginais a posteriori aproximadas
Com as amostras de Gibbs geradas, as estimativa da verossimiihança preditiva para o

modelosob Ho e Ht em(6.11) são,/(1)IMo) = 3, 363x 10';' e .f(1)IÀ/i) = 1, 683x 10'"
O pseudo-fator de Bayes do modelo sob .fl/ocom respeito ao modelo sob //i é PST'Bot
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Tabela 6.10: Suma.iio a posteriori dos parâmetros do modelo sob Ht dada em (6.11)

Média Xlediana D.P

Inteivalode
Ciedibilidade95% R

Xi

1,5463

1,5036

0.3791

(0,97685;2,36095)

1,0063249

À2

2,7600

2,725T

0.4874

(1,89705;3,78582)

1,0000291

P

0,75998

0,76184

0.0458

(0,663455;0,84437)

1,0032145

1,9982 > 1. Portanto, Xo não é rejeitada, confirmandoassim a conclusãoobtida pelo
método clássico.

5
'1

5

5

lj

55

.6

25

.65

3.5

.7

.75

.8

.85

.9

Figura 6.4: Densidades marginais a posteriori aproximadas de Ài, À2 e p do modelo sob
Ho em (6.11)

Teste para .f/o : pi = p2 versus //i : pi > p2

No caso de dois grupos (G = 2), muitas vezes tem-se interesseem verificar as hipóteses
seguintes:

Ho : p\

sus H\ l p\ '> 1)2.
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Enfatizamos que não existe procedimento clássico disponível pala testar as hipóteses Ho

e Ht. Um procedimentousual em neste caso, é obtermos inferência sobre pi -- p2 (vei
por exemplo Box e Tido, 1973). A função de densidade a posteriori de pt -- p2 pode ser
aproximada utilizando as amostras Gibbs do modelo sob Hi em (6.11) e essa densidade é
representada na figura 6.5. A probabilidade a posteriori de que pi -- p2 > 0 é aproximadamente igual a 0, 2039 dando um forte indício de que Ho é verdadeira. Hsu (1982) considera
este enfoque em problemas de deteção de pontos de mudança. Usando o amostrador de
Gibbs fica fácil implementar este procedimento, pois temos disponível amostras indepen-

dentesdas duas distribuições. Quando temos mais de duas proporçõespara comparar,
poderia ser estudada o comportamento destas duas a duas, e para conclusão final poderia
ser utilizado um procedimento do tipo Bonfeironi.

..IS

...1

.3S

-.3

-ZS

-.2

..1S

-.l

-.n5

0

.i6

.1

.1S

2

.2S

.3

Figura 6.5: Densidade marginal a posteriori aproximado de pi
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Capítulo

7

Modelos de mistura exponencial com
covariaveis
e

7.1

.p

e

Introdução

A análise de dados relacionados com os tempos de falha, onde a informação concomitante

sobre os indivíduos está disponível na forma de vetores cle covaliáveis associadas com
cada um, é clegrande utilidade em muitas disciplinas tais como da medicina, engenharia
e criminologia. Os métodos de covariáveis foram examinados extensivamente no contex-

tos dos modelosde sobrevivência paramétrica para os quais a distribuição de tempos de
sobrevivência dependedo um vetou de covariáveis associado a cada indivíduo. Veja Feigel
e Zelen (1965), Glasser (1967) e Mallei (1988) para abordagens que acomodam censuras e
covariáveis ao modelo de sobrevivência exponencial comum. Ghitany e Maller (1994) extenderam para o caso de covariáveis os modelos de mistura exponencial considerados por
Ghitany e b'laller(1992) em que a população em estudo tem uma distribuição de tempos
de falha exponencial mas também contém uma proporção de imunes que são imortais no
sentido de que eles não estão sujeitos a falhas. Anualmente, tais modelos de mistura com

imunes e covariáveis estão em uso em muitas áreas, tais como medicina e criminologia.
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Veja,

por exemplo Farewel1 (1982-1986),

Goldman

(1984),

Broadhurst

e Maller

(1990).

Análise assintótica rigorosa não é geralmente tratada nessesestudos, mas se mencionando
elas, por exemplo, frequentemente assumem tipos simples de censura e covariáveis limi-

tadas. Estas restrições não são desejáveis, nem necessáriasconforme mostram Ghitany
e Maller (1994) utilizando

a metodolgia proposta por Fahrmmeir

e l<aufmann (1985)

para modelos lineares geralizados. Contudo, certas condições de regularidade ainda são
requeridas para a validade dos resultados assintóticos para os estimadores de máxima
\rprn..;

m ;l h n n ra

Na formulaçãoconsiderada,as covariáveissão incorporadasa um modelode mistura exponencial com sobreviventes por longo período, considerando que a proporção

de indivíduos não imunes e a taxa de falhas dependem das covariáveis e cle vetores de
parâmetros desconhecidos, via funções logística e loglinear. Este tipo de parametrização é
comum nos modelos lineares generalizados (veja por exemplo, McCullagh c Nelder,198:3)
e também garante que os parâmetros pertençam ao espaço paiamétiico de interesse.

O objetivo deste capítulo é apresentar uma análise Bayesiana para os modelos cle
mistura exponencial com covariáveis, utilizando métodos de simulação via cadeias de
Nlarkov pala determinar as distribuições a posteriori dos paiâmetios envolvidos. Esta
metodologia não requer nenhuma suposição ou condição de regularidade sobre o modelo,

o que é uma vantagem sobre o modelo clássico.

7.2

Análise clássica

Nesta seção apresenta-se o modelo de mistura exponencial com covariáveis e discutimos

os estimadores de máxima verossimilhança (EMV) e teste de hipóteses dos parâmetros
do modelo conforme apresentado por Githany e Nlaller (1994). Seja b{, l $ í $ n uma

sequênciade variáveis aleatórias binárias, onde bi = 1 indica que o {-ésimo indivíduo
está em risco, sujeito a algum tipo de falha e bf = 0 indica que o indivíduo não está em
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risco. Nos não observamosos bi de forma que não sabemosse um indivíduo é imuneou
não, só podemos inferir a precença de imunes se muitas das observações são censuradas.
Contudo, podemos ter vetores de covariáveis, xÍ C Rkl , yi C Bk' contendo indicadores ou

valores de quantidades como, por exemplo, idade, sexo, estado cle saúde, disponível para
cada indivíduo em consideração. Consideremos que a cováriavel x{ esta associada à taxa
de falhas (Àf) e yf à proporção de indivídous imunes, podendo inclusive serem as ser as

mesmas, mas, geralmenteelas diferem e podem ser consideradascom subvetoresde um
vedor geral de covariáveis.
Condicionalmente dado bi, assumimos que os tempos de falha t; são variáveis aleatórias

independentes com função de densidade de probabilidades

./}(t)= Àf.'*'',

f ? o,

l7.i)

e a função de distribuição Fi(t) = 1 -- c'Ài'. Assumimos que o parâmetro Ài associado ao
i ésimo indivíduo está relacionado com as covaiiáveis xí através da relação
ÀÍ

= exp(a'xÍ),

(7.2)

onde a C Rx;' é um vetor A;i-dimensional cle parâmetros desconhecidos. Clonsidera-seque
distribuição de bi está relacionado com a covariável yí através cla relação
p{ = p(z'i - i) - Í'li:ll {P yj

. 1 . p(z'i - o),

(7.3)

onde /3 C Rk2 é um vetar k2-dimensional de pai'âmetrosdesconhecidos.
A transformações em (7.2) e (7.3) garantem que os Ài sejam positivos e restringe os

p: ao intervalo (0,1).
Usualmente, observamos o tempo de sobrevivência tí = min(tl', cf), onde como antes

os tempos de censura cí são variáveis aleatórias independentes,os quais também são
independentes de 1; e observamos ái = 1 se f; $ cí e (ií = 0 caso contrário.
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7.2.1

Estimadores de máxima verossimilltança

Seja 0=(a', /3') o vetou de parâmetros desconhecidos . A função log-verossimilhançapara
0 dado

(Zi, xf,yi,8{),

1 $ i $ rz, pode ser escrita

como

n

?«(0)

Z

:lÓ:(logo.+log.X:- À:l.) +(l -âi)(l -P;+P;.-*''')}.(7.4)
l

O EÀ'lV de 0 é obtido maximizando (7.4), o que equivale a resolver o sistema de equações
S.(0)

= 0 dado a seguir

De (7.1)-(7.2) podemos calcular o vetou das primeiras derivadas de aZ«(0)/é)a

e

aZ1«(0)/Z?/3,que pc'demos escrever como

s«M- ár.w -

á(«(o)
âr«(o)

(7.5)

onde s{(0) são vetoles de dimensão2 com componentes
s{,(0 )

.5{(1-- Àíti) -- (1 -- .5i)

piÀítie'À'f'

(7.6)

.«'"'- '--«.,I'. ':r.?C:l\:f=i:"'l
,

(7.7)

e Xi são matrizes não est(Scasticasde ordem ([i + k2) x 2 coadaspor

(7.8)
i =

1, . . . ,n.

Como

não é possível

optei

de modo

analítico

o estimador

0 que satifaz

as

equaçõesacima, devemos utilizar algum método iterativo como, por exemplo, o método
de Newton-Rapson para obter estimativas destes parâmetros. Esse método aparece como
subrotina de alguns pacotes estatísticos tais como o Ox (veja, Doornik, 1998).
Pode-se mostrar que a matriz de segundas derivadas multiplicada por (--1) pode ser
escrita como

z$z«W
ajhz«M

F«(O)
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3gpz.W )
:Sz«(o) J

(7.9)

}: x:n(o)xl

(7.10)

onde Ã(0) é uma matriz aleatória simétrica de ordem 2 x 2 com elementos na diagonal
dados por

/.':P)

ó À;z:

+(i - á;)ÍJ:1lf'i;:m

.#:(o) = P;(l - P:) 1 -

(l

-

1-

Õ;)e'*'''

(l - P.).Xiti

1 -- pf + pie-Àiti

)

}

(7.11)
(7.12)

e elementosfora da diagonaldados por

./.''W
; =

1,. .. ,rz.

satisfaz

D.

Pode-se

- .rf:(m - p;(i - p;)(i - ÓJ(Í.{lTpK-*:..y'

mostrar

= Z{S'.(0)S«(Oy},

que a matriz
de modo

de informação

(lue de (7.9)

pode-se

cle Fisher,

D«

(7.13)

E(F«(O)),

escrevem

n

D. = E:l XiDí(0)XI,
onde Z)i = E{Fi(0)},
d:',

r, s = 1, 2 dados

1 $ ; $ rzsão matrizes simétricas de ordem 2 x 2, com elementos
pot

d-'

,;,{'-.-*'''
Ç#HC},
«;o

d-'

7.2.2

(7.14)

''lí::lS5=L;l,

'?'-«.o-,J'l"''

l,

Inferência sobre os parâmetros a e a

A inferência sobre os parâmetros do modelo de mistura exponencial com covariáveis são

feitas geralmenteatravés da normalidade assintótica dos estimadoresde máxima veros-

similhança. Ghitany et a1. (1994) mostraram que os ENIV â e /3 de a e /3 sob certas
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condições de regularidade tem o seguinte comportamento. para ?z --->oo:

Di/2
'n

-2-} jV (0, /k.+x;,)

;

(7.15)

onde DI./2é a matriz iaíz quadrada da matriz de informaçãode Fisher dada em (7.14),
/V(O, /k.+k,) denota a distribuição normal multivariada padrão (/k.+k, é matriz identidade
de dimensão (kl + É2) x (kl + k2))

7.3

Análise Bayesiana

Na seção anterior foi discutido que a distribuição dos estimadoresde máxima verossimiIhança somenteé conhecida assintóticamente, o cine pode trazei dificuldades, uma vez
que em geral, trabalha-se com amostras pequenas e modeladas. Os estudos de simulação
que apresentamos na. seção 6.2 ilustram alguns dificuldades que podem oconer. Desta
forma, inferências baseadas nessas estatísticas podem não ser confiáveis. Um procedi-

mento alternativo que pode contornar esse problemaé através de utilização de métodos
Bayesianos (lue consideram os parâmetros do modelo como variáveis aleatórias e não como

constantes desconhecidas. Nesta seção desenvolve-seesse método para o caso de modelos cle mistura exponencial com sobreviventes cle longo período e covaiiáveis através de
métodos computacionais.

7.3.1 Análise Bayesiana do modelo de mistura exponencial com

covariáveis usando o método MCMC
Dada (ti,(íí,xi,yi),

l $ i$ n, amostra aleatória de tamanho n, a função de verossimi-

Ihança de 0 = (a,/3) é dada por

.W- Üh:*.«P''''''D''(:
- ,:--,;.-*''.y'''
,
l

ondepi = í::Elliliiilb.e ÀÍ = exp(a'x{) dados em (7.2) e (7.3), resp'ctivamente.
14Z

(7.16)

Para a inferência Bayesiana consicleraiemos as seguintes densidades a priori para a
e P que consideramos independentesa priori:

aj -- .IV(Po.f,agj), poj e a'j,J ' l,.-.,kl
/3Ã; --

jV(Pik,of*),

conhecidos,

pik e oã;, k = 1,...,h:

(7.17)

conhecidos,

onde ]V(p, o2) denota a distribuição normal com média p e variância o'
De (7.16)-(7.17) e do teorema de Bayes pode-se mostrar que a densidade a posteriori
cona unia de o e /3 é dada poi

«(a,PIZ))

l?J"
* $(dl3L)'' (:-HgBh'« .'''''''',

«

exp

ÊÊ ';-«-. -$ ";f''''*'
-;Ê

2

alk

,

(7.18)

onde D denota o conjunto de observações
l)a.densidade a posteriori(T.18)

pode-se mostrar (lue as densidades a posteriori con-

dicionais para a aplicação clo algoiitmo de Gibbs são dadas por

«'«.«.,,,',", « .*-Íà';, «. g';':.''*'-{(!F)'}«
«'".

,,«,",

onde a(j) '(ai,...,

e

",'«,,,

«

«-l-il'=:"1:1«,'.,'',

'-,«,,
(7.19)

aj--l, cvj+i..-., Cvk.), /3(k) -(0i,.--, /3i;.i, /3t+i,...,/3k,),

":'.,.,-ü(:-Hy9L': -.-''''''',)
'';',
-Ü(Hggà)''(, -Ul3L': -.-''''''',):'';
,

As distribuições condicionais a posteriori dadas em (7.19) não possuem uma distribuição
padrão, de modo que faremos uso do algoritmo de b'letropolis-Hasting(veja, Chib e Greenberg, 19951para gerar amostras a posteriori de a e /3
l d'{

7.3.2 Estimador de Bayes do tempo médio de vida e para a
proporção de sobreviventes dado una valor da covariável
Considerando as amostras Gibbs geradas em (7.19) de al, . . . , ak. e Pi, . . . ,/3k,, podemos

obter uma estimativa de h/lonteCarlo para os momentos de interesse. Um caso especial

deste é dado pelo tempo médio de vida dado em (7.2) pala um valor especificadoda
covaiiávelxh. Um estimador de Bares de Àh com respeito à função de peida cluadrática

é dada por
EIÀ«lol

exp

{ai=ih

+ ak. h} -'(a,Õl0)dada

+

a (dualpode-seaproximei por sua estimativa de N'fonteCarlo
9

R

S

-pl'l''4«..

Àh = 'BiÇ>1,
ic'' r=1. },

2

(7.20)

+ ...+..[';)}

onde a('''), . . . , at ') denota os valores de ai , . . . , aJ;. respectivamente, obtidos na r--ésima

ateia.çãoe a s -- ésima replica, R e S' são respectivamente,númerototal de iteraçõese
simulaçõesno amostradoi de Gibbs e xh é um valor da covatiável.
Similainiente uma estimativa da proporção de sobreviventesem (7.3) para um va-

lor da covaiiávelyA com respeitoà função perda (luadrática é dada por ElphlDI. Um
estimados cle À'lonte Cano é dado poi
,

"

'

= 'Sa >1. }.
r-ls:Ê+l

7.4

' .

i'rçxpl..ul

r.í,.ú

.

. ,.í,.ü

yjhT'''Tf'k2

l í.ZI

)

pe2üJ

Aplicação

Com a finalidade de ilustrar a metodologia apresentada nas seções2 e 3, consideramos
dois exemplos: o primeiro consiste de um conjunto de dados simulados e o segundo são
os dados finalizados por l<ersey et al.(1980).
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7.4.1

Exemplo l-Dados sintulados

A tabela 7.1, apresenta uma amostra de n = 30 observaçõesde tempos de sobrevivência
geradas do modelo cle mistura exponencial com covariáveis. Considerou-se a variável bi
que indica se o indivíduo esta em risco o não, que tem distribuição de Bernoulli(l,

pí) com

pi = i:i:Ett;::h.. Para os indivíduos em risco, simulou-seos tempos de falha (morte), tl'
a partir da distribuição exponencial com média dada em (7.2): ÀÍ = expl2, 5 + 0, 2zÍt} e
para as covariáveis gelou-se considerando a. ditribuição normal com média zero e variância

4 e pala os tempos de censura, simulou-seuma variável aleatotia uniforme no intervalo
(0,2)

Tabela

Amostra gerada do modelo de mistura exponencialcom covaiiáveis
i

ti

Ji

ril

1

0.06707

1

-1.60000

2

0.05666

1

2.06390

3

0.07656

1

-0.13T4T

4

0.40201

0

3

0.03569

1

6

0.13400

0

i'

t.

8i

=fl

16

0.01053

0

0.32277

17

0.03374

1

0.22997

18

0.02408

1

3.14980

2.60500

19

0.1T374

1

-2.04450

3,33550

20

0.02615

1

3,62700

-1.79T80

21

0.00416

1

1.41050

0.01355

1

0.15793
3.79480

7

0.05527

1

1,10310

22

8

0.31485

1

0,90310

23

0.06404

1

1.73T70

24

0.06758

1

1.80100

25

0.02492

1

3.33170

2.08630

26

0.0289S

0

1.04340

0.05138

1

1.12030

0

1.00790

9

0.04123

1

l0

0.27833

0

[1

0,02419

0

3.39280

L2

0.01238

0

0,83944

27

L3

0,13172

1

2,16810

28

0.41689

14

0,13965

1

0,96796

29

0.06251

1

1,07880

15

0,03017

1

2,45200

30

0.25799

0

-2.74850

Análise clássica
Nesta subseção apresenta-se uma aplicação da métodologia discutida na seção 2 conside-

rando os dados da tabela 7.1. Na tabela T.2, apresenta-seas estimativas de máxima verossimilhança e os intervalos de confiança de 95% admitindo-se a normalidade assintótica
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dos esticadores de máxima verossimilhança de ao, al, Po e /3t
Tabela 7.2: Estimativas de máxima verossimilhança dos parâmetros do modelo de mixtura
exponencial com covariáveis

EMV

D.P

Intervalo de confiança 95%

âo

2,1323 0,4042

(1,1340 ; 2,9246))

â:

0,30143 0,1798

(-0,0310; 0,6538)

a.

2,0295 1,0657

(-0,0393;4,1183)

g:

0,9581 0,5432

(-0,1065; 2,0227)

Análise Bayesiana pelo método MCMC
Nesta subseção desenvolve-sea análise Bayesiana apresentada iia seção 3 para o modelo cle sobrevivência com sobreviventes de longo período com covaiiáveis utilizando-se o

algoritmo cleGibbs com Metropolis-Hasting (G-R'IH) pala os dados da tabela 7.1.
Para a inferência Bayesiana consideramos as densidades a priori dada em (7.15) com
aj

-.., ]V(0, 10;),

.j = 0, 1 e /3k -., ]V(0, 2 x 10;),

É = 0, 1, (quase não informativas.

Pala

se ob-

ter amostras de Gibbs através do algoritmo G-N'IH, procede-seda seguinteforma: geram-se
20 cadeias paralelas cada lim com 4.000 iterações. Depiezam-se as 2.000 primeiras iterações, com objetivo de diminuir o efeito dos pontos iniciais, e a partir daí escolhem-seas
iterações de 20 em 20, ou seja para cada parâmetro em cada cadeia considera-sea geração
1.020 -- ésima, . . . , 2.000 -- ésima fornecendo uma amostra Gibbs de tamanho 2.000. Para
monitoras a convergênciautiliza-se a técnica de Gelman e Rubin (1992), método este que

utiliza a técnica de análise de variância para verificar se mais iterações são necessárias.

Na tabela 7.3, apresenta-seo resumoda distribuiçãoa posteriori(7.18) e na figura 7.1
representa-se a densidade aproximada dos parâmetros do modelo de mistura exponencial

com covariáveis. Também na tabela 7.3), tem-se o resultado do falar de redução de escala
potencial estimada R (veja, Gelman e Rubin, 1992) pala todos os parâmetros. O número
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de iterações considerado foi suficiente para se chegamà convergência, pois R < 1.1 para

todos os parâmetros.
Tabela 7.3: Sumário a posteriori dos parâmetros do modelo de mistura exponencialcom
covariaveis

Intervalo de credibilidade 95%

Ê

0,2495

1,8501; 2,8866

1,08677

0,1849

0,1469

-0,0969; 0,4772 )

2,0976

2,0476

0,7348

0,7889; 3,6790

1,01045

1,0536

1,0574

0,3782

(0,3109 ; 1,7908

1,00442

Nledía

Mediana

D.P.

2,3348

2,3388

0,1858

00383

Figura 7.1: Densidades marginais a posteriori aproximadas dos parâmetros do modelo de
mistura exponencial com covariáveis

Note que o desvio padrão do enfoque Bayesiano é bem menor que dos estimadores de
máxima verossimilhança, mas, as médias a posteriori dos parâmetros do modelosão muito

próximas aos estimadoresde máxima verossimilhança. Contudo, é importante notar a
redução na variância obtida com o procedimento Bayesiano, em alguns casos a redução
14?

chega a quase 50%.

Na tabela 7.4, apresenta-seestimativas do tempo médio de vida e da proporção de
sobreviventes dado um valor da covaliável, xh = yh = (1 0, 2).

Tabela 7.4: Estimativas do tempo médio e da proporção de sobreviventesdado xh

li 0,2)
Valor leal

Eb'lV

G-NIH

Àh 12.6T9

8.958 11.033

PA 0.900

0.850 0.892

Pode-se veiificai através da tabela 7.4 resultados próximos para as estimativas de
tempo de vida média e da proporção cle sobreviventes obtidos pelo algoritmo de Gibbs
com h'letropolis-Hasting pala a covariável xh = yh = (1 0, 2). Na figura 7.2, representa-se
QS densidades a posteriori clo t.empo médio Àh e da proporção cle sobreviventes, ph pala
llm valor da covaiiável.

25

5

.5

55

7S

6

lO

U

121

.7

15

17.5

20

22.5

.75

Figura 7.2: Densidades marginais a posteriori aproximados do tempo médio de vida e da

proporção de sobreviventespara um valor dado da covariávelxh = (1 0,2)
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7.4.2

Exemplo 2-Dados de Kersey et al. 1987

Nesta subseção apresentamos um exemplo como aplicação dos procedimentos clássicos e
bayesianos, discutidos nas seçõesanteriores. O exemplo consiste em analisar os dados (veja

tabela 6.6) obtidos por l<ersey et al. (1987), os quais se referem aos tempos de recaída de

pacientesde leucemiasubmetidos a dois tipos de transplante, "allogeneic" (Grupo 1) ou
"autologous" (Grupo 2). Neste caso cosideraremos (lue o vedor de covariáveis xi associado

ao í-ésimo indivíduo tem a seguinte coima:

xi = (1,#{),
onde .z;f

1 para o Grupo l e zi

2 pala o Grupo 2

Análise clássica
Nesta subseçào a.pLenenta-se
uma aplicação da metodologia discutida na seção 2 considaranclo os dados da tabela 6.6. Considerando a log-veiossimilhança dada em (7.16) temos
que o estimados cle máxima veiossimilhança do parâmetro 0 = (ao,al,/3o,PI) é obtido

pela resoluçãodo sistema de e(luações não lineares S«(0) = O. Isto é feito através da
subrotina de Newton-Rapson clo pacote Ox.

As estimativas de máxima verossimilhançasão dadas por
âo

2664(0,4213), â-

.6263(0,2581), Õo

6146(0,7809), eÕ-

6(0,5081)

Cada valor entre parêntesesao lado das estimativas representaa raiz quadrada do correspondente elemento da diagonal de /Ç':(âo,âi,/3o,#i),

onde Fn(aO,al,#o,/31) é a matriz

de informaçãoobservada.

Análise Bayesiana pelo método MCMC
Nesta subseção

desenvolve-se

a análise

bayesiama

apresentada

na seção 3 para o mode--

lo de sobrevivência com sobreviventes de longo período com covariáveis utilizando-se o
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algoritmo de Gibbs com Metropolis-Hasting (G-À/IH) para os dados da tabela 6.6
Pala a inferência Bayesiana consideramos as densidades a priori dada em (7.15) com

aj «., iV(0, 10;), .j = 0, 1 e /iX;«. iV(0,2 x 10*), A = 0, 1, (quasenão informativas. Para se
obter uma amostra de Gibbs através do algoritmo G-MH, procede-seda seguinteforma:
geram-se20 cadeias paralelas cada um com 3.000 iteiações. Deprezam-se as 1.500primeras
iterações, com objetivo cle diminuir o efeito dos pontos iniciais, e a partir daí escolhem-se
as iterações de 15 em 15, ou seja pala cada parâmetro em cada cadeia considera-se as iterações

1.015 --ésima,

. . . , 2.000

ésima

que fornece

uma amostra

Gibbs

de tamanho

1.500.

Para monitoras a convergênciautiliza-se a técnica cleGelman e Rubin (1992), método este
que utiliza a técnica de análise cle variância para verificar se mais iterações são necessárias.

Na tabela 7.5, apresenta-seo resumo das distribuições a posteriori(7.18) e na figura 7.3.
representa-seas densidades aproximadas dos parâmetros do modelo de mistura exponen

cial com covariáveis. Também na tabela 7.5, tem-se o resultado do favor de redução de
escala potencial estimada R (veja, Gelman e Rubin, 1992) para todos os parâmetros. O
número de iteiações considerado foi suficiente pala se chegar à convergência, pois R < 1.1
para todos os parâmetros.

Tabela 7.5: Sumário a posteriori elosparânletios clo modelo de mistura exponencialcom
covariaveis

Nledía

Nlecliana D.P.

Intervalo clecredibilidade 95%

R

cro -0,2578 -0,2588

0,0981

(-0,4381;-0,0782)

1,001057

al

0,6011 0,6017

0,0875

(0,430110,7830)

1,001083

0o

0,6170

0,6208

0,2682

(0,096711,1374)

1,010045

Pi

0,3872

0,3868

0,1883

(0,023710,7591)

1,00026

Na tabela 7.6, apresenta-sea estimativa do tempo médio de vida e a proporção de sobreviventes para os Grupos l e 2, e na figura 7.4, representa-se suas respectivas densidades
150

Figura 7.3: Densidades marginais a posteriori apioximaclas dos parâmetros do modelo de
mistura exponencial com covariáveis
a posteriori aproximadas.

Tabela 7.6: Estimativas clo tempo médio e a proporção de sobreviventes para os Grupos
l

n

'/

Grupo l

MV

Gi'ttl)o2

G-NIH N,IV

G-MH

À 1,4332 1,5678 2,6810 2,7945
P

0,7289

0,7243
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0,7964

0,7975

7.5

.5

5

Figura 1'.4: Densidades marginais a posteriori aproximadas do tempo médio de vida e a
proporção de sobreviventes para os Grupos l e 2.
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Capítulo

8

Modelo de mistura
Weibull-exponenciada
8.1

Introdução

A distribuição

\veibull-exponenciada

(WE)

foi introcluzicla

por Nluclholkai

et a1. (1995)

e iepiesenta uma geralizaçãodas distribuiçõesWeibull e exponencial. Neste Capitulo
considel amos a análise de sobrevivência com indivíduos imunes na população considerando

a distribuição WE para os indivíduosbluefalham (modelo de mistura WE) e estuda-se
o uso deste modelo no teste de adequação dos modelos Weibull e exponencialdesde a
perspectiva clássica e Bayesiana.

8.2 Modelo
Seguindo

a formulação

de Farewel1 (1977),

considera-se

6{, ; = 1,..

.,n,

uma variável

binária que indica i-ésimo indivíduo de uma população está em risco ou não com relação

a algum tipo de falha (bi = 1 se o indivíduo pertenceao grupo de risco e b{ = 0 caso
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contrário). Considera-se que os bi são independentes e identicamente distribuídos tais que
P(6i = 1) = p C (0, 1) indica

a proporção

de indivíduos

em risco e P(bi = 0) = 1 -- p a

proporção de indivíduos imunes ou proporção de indivíduos curados de uma certa doença
o itens que nunca falham.
As variáveis ói são não observadas mas, assume-se que dado que os indivíduos pertencem ao grupo de risco, isto é, bf = 1, i = 1, . . . , n, os tempos de falha t;, são independentes

e identicamentesdisttibuidos com distribuição \Veibull-exponenciada.Isto é,
g(t; a, 0, À Ó

1)

.X' it -

e*pl-(Àt)'ll'': expl-(.Xt)'lt'''

l8.t)

onde a > 0 e 0 > 0 são os parâmetros cle forma e À > 0 o é parâmetro cleescala. Obser\:e
que quando 0 = 1, (8.1) é função densidade da distribuição Weibull e quando a = 1 e
0 = 1, (8.1) é a densidade da distribuição exponencial.

Associado com o {-ésimo indivíduo está um tempo cle censura ci. A distribuição
dos tempos de censura são considerados não informativos, isto é, não envolve (a, 0, À,p).

Consideramosque tl' e ci, ; = 1,...,n

são estocasticamente
independentes.Para os

indivíduos com bf = 1, observamos tempo de censura ou falha (morte), tf = min(fl',cí) e

o indicador de censura áf = 1 se ocoile falha e ái = 0, caso contrário. Quando bi = 0.
observamos tf = ci e, neste caso todos os tempos são censurados.

8.3 Uma análise clássica do modelo de mistura XVeibull.
exponenciada
Nesta seção tratamos de procedimentos inferênciaispara o modelo de mistura Wibullexponenciada. Fornecemos a seguir procedimentos de estimação dos parâmetros pelo
método cle máxima verossimilhança, assim como métodos assintóticos para a construção

de testes e intervalos de confiança aproximados pala os parâmetros do modelo.
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8.3.1

Estimação dos parâmetros por máxima verossimilhança

Sejam ti, . . .,t.

observaçõesde uma amostra onde if representa o tempo de vida ou o

tempo de censura de cada um dos n indivíduos em estudo. Seja ?7= (a,0,À,py

a>

0, 0 > 0, a > 0, 0 <

C {77

p < 1} o vedor de parâmetros a ser estimado.

Um indivíduo que falhou no tempo fi, contribui pala a função de '\'erossimilhança
com a parcela

PÍbi

Fada'll

}g(Z;a, 0, dói

expl-(Àti)'ll'':

expÍ-(.Xtf)'lf7''

,

enquanto, que um indivíduo que não falhou até o tempo f{ contribui para a função de
verossimilhança com a parcela

PÍb:

Plz,;

iJP(fl'

> Zí; o, 0, alZ,i = 1)

l

pli - expÍ-(,àZ:)'ll',

que é a probabilidade do indivíduo ser um sobrevivente por longo periódo mais a probabilidade de um indivíduo sobreviver pelo menos até o tempo ti. Portanto, a contribuição
do i-ésimo indivíduo para a função de verosgimilhança é dada por

1,-"' [: - «p'''"*J']]'':
Logo, dada uma amostra

'

«p'''**J'}.:-');'('

ti , . . . , Z., (í- , . . . , (í., a função log-verossimilhança

«}]'y';'
para ?7 é dada

por

Z(a, 0, .X,P)

n

,(log(pa0) + a log ,X) - .X' }l: ó.Z: + (0 - 1) }l: ó. log(l - exp(-(.XZ{)'))
{=1

n

+(a

- l) }l:Ó.logo.
+ }:(l
- Ó.)log(l -P(l
: l
:
l

{=1

-«P(-(ÀZ.)')y)

(8.2)

O estimador de máxima verossimilhança de 77é obtido maximizando(8.2), o que equivale a
r"'l"r
onde

o sisa'm'd' eq«ações S(q) = EL: 'f(q) = 0, com .i(q) =( 'f:(q), 'í,(q), .i,(q), ;.-(,7) y

'; («-'

* :.:'»,

*

''\'?:yEl:!;''u
-'»'.''".:'*
';,---.;''.,l
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(l

--ói)p(l --e-(À'i)')# 0(À ti)' log(Àíi)e'(À'l)'

(l -.-oo')(l-P(1 .- " ')')

(8.3)

)

'.,M- $ : ': ("''-'-".:0
-.-'*''''))
-

,

*;'«,-:- '.l:*"#=HHw--"Pl(l --áf)p(l --e-(xt )'y 0(À Z{)' a e'O'')'

Ào -'*'''l (:

S;,í l 'n l =:

a':
aP

==

á. o
P

] - p(l

(:

i;l'l '

'*''''y
/

- e-O'-)')'

IS.6)

'

sendo Z{ a í-ésima componente cla função log-verossimilhança. Do sistema cleequações
não lineares dado acima não consiguimos obter analiticamente os estimadores de máxima
verossimilhança, e precisamos de um método iterativo ])aia. solucionamo sistema. Este

problema pode ser resolvido usando método de Newton-Raphsor}o qual aparece como
rotina em alguns pacotes tais como Ox (veja, Doornik, 1998).

8.3.2

Inferências sobre os parântetros a, 0, À e p

Para fazermos inferências sobre os parâmetros a, 0, À e p, utilizaremos a normalidade
assintótica dos estimadoresde máxima verosssimilhança (EMV). Assim, para (i, 0, À e
P EMV's de a, 0, À e p, ponto interior do espaço paramétrico e sob certas condições de

regularidade (veja, Cox e Hinkley, 1974) pode-se mostrar, para zz ---->oo, que
0'

i:/:( a, 0,À,P)

P

0

À

À

P

P

-5

N(0,

/4 )

(8.7)

onde i:/2( a, 0, À,p) é a matriz raiz quadrada da matriz de informação de Fisher, N( O, /4)

denota a distribuição normal multivariada com vetor de médias igual 0 e matriz de
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variâncias .f4 (/a denota a matriz mdentlclade de ordem 4 x 4).

sintótica(8.7) seguesendo válida se {(a,0,À,p)

A normalidade as-

é substituídopor seu estimadoscon-

sistente {( â, 0, À,P) ou simplesmente considerarmos a matriz de informação avaliada nos

estimadoresde máxima verossimilhançadenotado por /( (à, 0, À, P).
Considerando a distribuição assintótica normal dada. em (8.7) para os estimadores

de máxima verossimilhançaâ, 0, À e P, podemos construir intervalospara a, 0, À e p,
considerandoum nível de confiança 100(1-- ')%, dados por,

-('

;.(«)

u':'D'':;'+;,.:u'':b''')
U'"b''';;-*;,.,U'"h:'')

'.w -(Õ

:.::W - (,i ;..,G'''"D:'';;

:.::w - (»

onde

/(jj),

.j -

1,2,3,4,

(8.8)

l

l8.9)

-* :~.,U'"b:'') ,

(8.10)

«'"h''';p-* ;,.,u'"u''')

é o J-ésimo

elemento

diagonal

da matriz

(8.11)
{':lâ,0,

À,p)

e ;,v/2 é

um percentil da distribuição normal padrão

8.3.3

Teste do modelo de mistura Weibull

Considerando as hipóteses
H. : 0 = 1 versus Ht : 0 # 1,

(8.12)

estaremos testando a adequação do modelo de mistura Weibull pala os tempos de vida
Usamos especificamente a estatística da razão de verossimilhança

A

{z(õ,i,Ã,P)-z(õ,Õ,Â,»)},

(8.13)

onde Z(ã, 1, À) correspondeao máximo de ZI(a,1, À) dado por

?(a, l,À,P)

log(Pa)+a I'gÀ)-À' 1:á f:+(a-l)
{=1

EÕ.
log Z.+>ll:(l-ó,)log(l-p+pexp( ( ,à1;)' )
{=1
{=1

A estatística (8.13) pala grandes amostras, tem distribuição aproximada qui-quadrado
com um grau de liberdade sob a hipóteses Xo.
157

8.3.4

Teste para o modelo de mistura exponencial

Considerar

«:(=)

-(i)

«::(!)

«..;«;,

*(t)

';.:',

equivalea testamque os dados admitem um modelo de mistura exponencial pala os tempos

de vida e a estatística da razão de verossimilhancausada para o teste é

.~ - -: ('o, ,,;,n - '@,ó,Â,m) ,

(8.15)

onde À é o valor que maximiza a log-verossimilhança
n

f(l,l,.X,P)

log(P) +«Ioga

n

- À)ll:J;t;+El:(i
- ó;)I'g(l p+pexp(-Àt:)).
l
l

i

A estatística da razão de verossimilhança (8.15), sob Ho tem distribuição assintótica quiquadrado com 2 graus de liberdade

8.4 Uma análise Bayesiana para o modelo de mistura
Weibull-exponenciada
Na seção anterior foi considerada uma análise clássica pala o modelo de mistura \Veibullexponenciaclabaseada em resultados assintóticos que são válidos pala amostras de tamanho grande. Já verificamos isto no caso exponencial. Pala amostras de tamanhos
moderados ou pe(luenos esses resultados assintóticos podem não ser confiáveis. Um procedimento alternativo que pode contornar esse problema é através da utilização de métodos

Bayesianos que consideram os parâmetros como variáveis aleatórias.
Nesta seção, apresenta-se uma análise considerando-se a abordagem Bayesiana para

o modelode mistura Weibull-exponenciada.Neste ponto surgemduas dificuldades:a
primeira se refere a obtenção da distribuição a posterior marginal e a segundase refere ao
cálculo de momentos de interesse. Em ambos casos é necessário a resolução de integrais

que muitas vezes não apresentam solução analítica. Neste caso métodos de aproximação
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ou métodos numéricos são necessários. Um método muito utilizado é o método de approximação de Laplace (Tierney, l<ass e l<adane, 1986). Para aplicação dessemétodo é
necessáriomaximizar funções que dependemde parâmetros, de modo que, a medida que
a dimensão do espaço paramétrico aun)ente, aumentam as dificuldades para sua obtenção
e a aplicação do método vai se tornando mais trabalhosa e cle difícil implementação. Para contornar

esse problema neste trabalho utiliza-se

os métodos cle sinaulação de N'fonte

Carlo via Cadeias de À'larkov,tais como o amostradol de Gibbs (Casela e Geolge, 1992)
e Metropolis-Hasting

8.4.1

(Chib

e Greenl)erg,

1995).

Densidade a priori independentes

Pala representaro grau de conhecimento
sobreos parâmetrosdo naodelode mistura
Weibull-exponenciada, consideramos as seguintes densidades à priori pala a, 0, À e p:
r(ao , a-) ,

F(0o, 0-),

(8.16)

F(À., .à-) ,

Beta( 'o , 'i ) ,
onde I'(a, b) denota a distribuição Gama com média a/b, Beta('yo, '7o)denota a distribuição

Beta com média Í;;it;iJ, e a{, é)i, ÀÍ e 7i, i=

0, 1, são constantesconhecidasbaseadas

na informaçãoa priori do especialistae da análise preliminardos dados. Assumindo
independência entre os parâmetros a densidade a priori conjunta é dada por.

n(a, 0, À,P) (x P'o'l(l -- Pyv''iodo-logo-i .XÀo expÍ--aia -- 0l0 -- ÀiÀ},
onde a > 0 0 > 0, À > 0 e 0 <

(8.17)

p<l

De (8.2) pode-semostrei que a funçãoverossimilhançapala a, 0, .à e p é dada por
Z,(a,

0, .à,p)

Z;(a, 0, À, P)

= exp {/(a,

0, À,p)},

isto é,

p'a'0'À'' exp4L -À' E'S.f:
+(a {:l
l.htl

i)Eõ;i.Kf;+
{-l

(8.18)

n

n

@- UEá i.:Í' --p''''*J'll+EP:

- U:.;(:

p' *'D'll') l,

onde r

8.4.2 Densidade conjunta a posteriori para os parâmetros do
modelo de mistura IVeibull-exponenciada
Considerando as densidade a priori(8.17) e a função de veiossimilhança (8.18), a clensi

dade a posterioriconjunta pala o, 0, À e p é dada por (veja, poi exemplo,Box e Tido
1973)

«'(a, a, À,Pl0) « «'(a, 0, À,P)Z.(a, 0, À,P),
Isto é,

n(a,0,À,Pll)) o( P'o+''l(l

pyv''ia'o+'-i0oo+'-iÀXo+'''i exp

ai0 - À]À+(a

E ;

r

n

f'

0 la

- 1) >1:Ó. log Zi +(0 - 1) >1:áí logll - expl-(.XZí
{=]

{=l

Ut.: ("

{

D'lJ')

}

l8.191

onde U denota o conjlmto dos dados observados

No enfoquebayesiano, inferênciassão baseadasnas densidadesa posteriori marginais dos parâmetros envolvidos no modelo. Pode-se observar que densidade a posteriori
conjunta (8.19) não é uma densidade padrão, portanto, só podemos avaliar as densidades
marginais por meio de métodos de aproximação tais como o método de Laplace ou através

de métodos de simulação de h'fonteCano via cadeia de h'larkov (MCMC). Nesta seção
optamos pelo método de simulação por serem de fácil implementação computacional. Pa-

ra obtermos uma amostra das densidades a posteriori marginais de a, 0, À e p , utiliza-se

o amostrador de Gibbs que é uma técnica pala gerar variáveis aleatórias de uma distribuição marginal inderetamente, isto é, este método permite gerar variáveis aleatórias de

uma distribuição marginal sem ter que calcular a forma da densidade.
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De (8.19) pode-semostrar que as densidades condicionais marginais a(al0, À,p, Z)),
n(Ola,À,p, D), n(Àla, 0,p, D) e a(pla,0,À, D) para o algoritmo de Gibbs são dadas por,

(Í) «'(al0 ) À,P

9

0)

O'ao+r IÀ''
n

(x

.*P 4L -*' E'.t:
- «(«- - Eá;logo.)+
U'(al0,.X,P)
},
{=1
i=l

(i{) «(al«,À,p,O) « 0''+'-:expq" 1". - Eá;t.Kli -«pl-(Àt;)'ll
L

n

l

(jÜ) «(Àla,0,P,0) «

p

\

{-l

oi.: (:

À*''''''-'-P<

PO «bl«,",À,") « ,''''''''0

{''''o'll')

-À'E:Õ;Z:

- ÀÀ:+

n'--:«plE'';

/

l+

l,

@(al0,.X,P) },(8.20)

i.:(:

'''''J'lJ')

onde
n.

n

©(«o,.x,d-W Eâ;i.;l"
«pl'0'J'll--E
!
l

t

l

;

i.:("

'0*D'll')

Observe em (i)-(iv) que as densidades são não conhecidas, portanto, utilizaremos o amos-

trador de Gibbs com algoritmode Metropolis-Hastingpara gerar as amostras a posteriori
de cl, 0, À e p.

O procedimento para a aplicação do algoritmo de R'letropolis-Hasting dentro do ciclo

do amostradorde Gibbs é ilustrado brevementepara geraçãode a em (8.20), para isto
denotamos por .f(a) a densidade condicional (i) já que a > 0 define-se a seguinte trans-

formação a' = log a e consideramos o nucleo de transição q(a', X) que leva cl a X; por

exemplo, X = a' + oZ, sendo Z uma variável aleatória normal padrão e a2 tem a variância de a' e computamos /a'(CI') = .f(a)lda/da'l,

da cadeiap = minll, tf(x)}.

sendo a probabilidade de movimento

Em cada passodo algoritmode Gibbs transformamosa';

cv= e3p(a'). Similar procedimento pode sei aplicado para gerar 0, À .e para p o nucleo de

transiçãoU(0, 1)(distribuição uniformeno intervalo(0,1)).
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l,

8.4.3 Densidade conjunta a posteriori para os parâmetros do
modelo de mistura Weibull
Considere as seguintesdensidades a priori pala cl, À e p parâmetros do modelo de mistura
We ibull:

I'(ao,at), com ao e ai conhecidos
I'(Ào,Ài),

com Ào e Ài conhecidos

(8.21)

Beta('7o, 71), com 'yo e 7i conhecidos

.Assumindo independênciaentre a, À e p e considerando a função de verossimilhança com
é?= 1 em (8.18), pode-se mostrei que a densidade conjunta a posteriori de cl, À e p é dada
poi

n

n(a,À,PID)

C( P'+'y''l(l -- pyy''la'+ao-lÀ'a+Ào'lexp{
Z

ll(í:-'y'(i

l

- p + p'xpÍ'(Àtf)'});'''

l

Í -- aal -- ÀÀl} x
(8.22)

,

onde Z) é o conjunto dos dados observados.
De (8.22)

pode-se

mostrei

blue as densidades

condicionais

T (alÀ, P, 0),

marginais

n(Àla,p, D) e a(pla, À, D) para o algoritmo de Gibbs são dadas por,
(á) «(alÀ,P,0)

«

a''''''-:À''«P4

(ü) «(Àla,p,O) « À''"'''e*p<

L

-''E:ã:t:

- a(a- +Eâ.logo.)

{=1

-À' }:â:t7
t ]

{=1

- À.X- } q':(a,.X,p),

}Ü -(a,À,P),

J

(8.23)

(ii{) «(pla,,X,D) « p'''"*'':(l - p)*'''©:(a,À,p),
o«de -P:(a, À,p) =

ll(t -- p+pexpl--(Àtf)'})''''

t

l

Observe que as densidades a posteriori condicionais em (8.23) não possuem uma forma

padrão, pelo que faremos uso do algoritmo de Nletropolis-Hasting para gerar amostras a
posteriori
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8.4.4

Teste de hipóteses Bayesiano

Na seçãoanterior considerou-seo modelo de mistura Weibull-exponenciada para verificar
se certo conjunto de dados de tempos de vida podem ser ajustados pelo modelo de mistura
Weibull ou ou pelo modelo de mistura exponencial. Nesta seção testa-se as hipóteses dadas

em (8.12) e (8.14) a partir de uma perpespectiva Bayesiana.
Como descrito no capítulo 1, consideramos a técnica das densidade preditivas condicionais ordenadas (CPO)

definidas por
/(ti

onde

t(i)

=

(tl, . . . ,ti-i,ti+i,

. . . ,t«),

(8.24)

./'(fila , &a)«'(OIÉm)dO,

Ém)

para

determinam

a verossimilhança

preditiva

dos

modelossob as hipóteses nula e alternativa para testar a adequabilidadedo modelo de
mistura Weibull e clo modelo de mistura exponencial, utilizando o pseudo-favorde Bayes
jvqa, por exemplo, Gelfand e Dey, 1994).
Usando as amostras geradas pelo algoritmo de Gibbs pode-se estimar a densidade
preditiva (8.24) para o modelo de mistura \veibull (modelo sob Ho dado em (8.12)), que
denotaremospor, /(tÍlt({), À/o).A estimativa de h'longeCarão desta densidade é dada por,

r

/(ffLn,,}/o)
= 1 «(É..«'*''»''','''','*'
)*:'

.*-'-'*'*''''''';'''
,';'''-',-')
''
~-.

se ÓÍ = l

L,(Ê': -,'''':*.*-'-'*'*'':,'''',,,-:)''
,
se

)

(8.25)

onde 1?é o tamanho da amostra Gibbs, e (a(k), À(k),p(k)) é a k-ésima amostra de Gibbs de

a, À e p. A estimativa da verossimilhançapreditiva sob Ho (8.12) é dada por /(&l.Ado)=

;l'l ./'(t'lâo,Mo)Para aproximar a densidade preditiva para o modelode mistura Weibull-exponenciada
(modelo sob Xi em (8.12)), que denotaremos por /(til&(í), MI), uma estimativa de À'lente

163

Carlo com as amotras Gibbs dos parâmetros do modeloé dada por

.f(t.ltn, 'v:)

IX laWOm(ÀW)''''pWexpl'(ÀW)'''' z:'*'}tf'''': x
- -pl-(Àwz.)''''ly'''l'-)''
,
l

lgi li -pw(i+ "p(-(Àwti)''''))I''l

)

se âi = l
se (í{ = 0,
(8.26)

onde (a(t),a(k),À(k),p(A)) é a k-ésima amostra Gibbs de a, 0, À e p. A estimativa da
n

verossimilhança

predit.iva

sob Hi

em (8.12)

é dada

por /(ÉI ik/i)

= .[1 /(ti]Üi),

JWi).

Com

(8.25) e (8.26) pode-se calcular o pseudo-fator de Bayes do modelo JV/o(modelo de mistura

Weibull) com respeito ao modelo ik/t (modelo de mistura Weibull-exponenciada),que
denotaremos por PSFBoi

8.5

e rejeita-se Ho se PST'Bol < 1.

Exemplos de aplicação

Nesta seção apresentamos dois exemplos como aplicação dos procedimentos clásicos e
Bayesianos, discutidos nas seções anteriores.

8.5.1

Exemplo l-Dados Simulados

Na tabela 8.1, apresenta-seuma amostra de n = 30 observaçõesde tempos de sobrevivência geradas do modelo de mistura Weibull-exponenciada. Clonsideiou-seque a variável bi que indica se o indivíduo esta em fisco o não, tem distribuição Beinoulli(l,p)

com p = 0.7. Para os indivíduos em riscos, simulou-seos tempos de falha (morte), f;

tendodistribuiçãoWeibull-exponenciada
com parâmetrosa = 4, a = 1 e À = 3 e para os
tempos de censura simulou-se uma variável aleatória exponencial com média 6.
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Tabela 8.1: Dados gerados do modelo de mistura Weibull-exponenciada com + indicando

censura
0.23242

0.073788

0,50877+

0.27088

6,3350+

0.27678

0.045127+

8,2059+

3,0524+

0.45935

0.29664

0,37975

0,14298

3.5607+

0.28250

0,41267

0.29316

0.27130

0,32717

0.19019

2,6033+

0.33151

0.30793

0.33978

0.19775

0.38698+

1,6313+

0.25243+

l0,769+

0.25877

Análise clássica
Considerando a log-verossimilhançadada em (8.2) temos que o estimador de máxima verossimilhança do paiâinetlo ?7 =(cl, 0, À, p) é obtido pela resolução do sistema de equações

não lineiares g = 0, gâ = 0, ggi= 0 e az = 0. Isto é feito através da rotina de NewtonRapson do pacote Ox.
As estimativas de máxima verossimilhança são dadas por

â = 4, 5415(2,4286), 0

0,6735(0,3225), À

2,9096(0,5183), e »

0,6826(0,0895)

Cada valor enfie parêntesesao lado das estimativas representa a raiz quadrada do correspondenteelementocla diagonal de i':(â,

Ó,Â,P), onde i(a,0, À,p) é a matriz de infor-

mação observada. Se admitimos a normalidade assintótica para os dados da tabela 8.1,
í-:(â,0,

À,P) corresponde à estimativa da matriz de covariâncias assintótica, e pode ser

utilizada para computar inferências sobres os parâmetros.

Para estudar a possibilidade da utilização do modelo de mistura Weibull para os
dados da tabela 8.1. A estatística da razão de verossimilhançapara testar Jlo : 0 = 1

é A = 0,21072e indica a aceitaçãodo modelo Weibull a um nível de signiÊcância0.05
(X'l;o,05)' 3, 8441). Testando o modelo de mistura exponencial (Ho : a - 1 0 = 1) temos
A = 27, 688, o que indica que a um nível de significância de 5% (X22;0,05)
' 5, 99), o modelo
de mistura exponencial não é adequado para ajuste dos dados.
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Análise Bayesiana para o modelo de mistura Weibull-exponenciada
Para analisarmos os dados da tabela 8.1 desde uma perpectiva Bayesiana consideramos
o modelode mistura Weibull-exponenciada(WE) com as densidadesa priori pai'a a,0, À
e p dada

em

(8.16)

com

ao

=

3,24,

ai

=

0, 74

é?o =

1,403,

Ot

=

2,094,

Ào

11, 15, 'o = 146, 3 e "ri = 62, 7 (a escolha desses valores para os parâmetros

=

32,

34,

Ài

da densidade

=

a

priori, foram baseadas numa opinião experinte combinada com uma análise preliminar dos
dados). A partir da densidades condicionais (8.20), gerimos pala cada um dos parâmetros
do modelo de mistura Wiebull-exponenciada 20 cadeias separada de Gibbs cada uma com
2.000 iterações, e devido ao fato de todas as densidades condicionais marginais (8.20) não

apresentaremuma forma padrão conhecida utilizamos então o algoiitmo de NletropolisHasting. Com o objetivo de deminuir o efeito de pontos iniciais deprezam-se as 1.000

pimeirasiteraçõese a partia cle daí escolhem-seas iteraçõesde 20 em 20 , ou seja, para
cada parâmetro considera-sea 1.020-- ésima, . . . , 2.000--ésima iteiaçõesl daí as 20 cadeias
fornecem um amostra Gibbs de tamanho 2.000 para cada um dos parâmetros. Essa seleção
foi realizada de forma a garantir uma baixa correlação entre os elementos da amostra. Esse
fato pode sei confirmado através da figura 8. 1, que ilustra as funções de autocorrelação das

amostras. .\ convergência das amostras geradas pelo algoiitmo cleGibbs com MetropolisHasting foi monitorado utilizando o método proposto por Gelman e Rubin (1992) o qual
se baseia na técnica de análise cle variância (veja Gelman e Rubin, 1992).

Como pode-seobservar na figura 8.1, todos os termos são próximos de zero, indicando
que as amostras são não correlacionadas.
Na tabela 8.2, apresenta-se um resumo das distribuições a posteriori marginais aproximada conjuntamente com os estimadores dos favores de redução de escala potencial R (ver

por exemplo, Gelman e Rubin, 1992). Observamos na tabela 8.2, que 'vrR < 1.1, o que nos

indica que o algoritmode Gibbs com h'letropolis-Hastinggera para cada parâmetro amostras que convergemem distribuição pala as distribuições condicionais marginais (8.20).
Na figura 8.2, representa-seas densidades a posteriori marginais aproximadas consi
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Figura 8.1: Autocorrelação das amostras geladas pelo algoritmo h/letropolis-hasting
com
2000pontos

Tabela 8.2: Sumário a posteriori elos parâmetros do modelo de mistura Weibull
exponenciada

Nlédia

h/lediana D.P.

Int.ervalode cledibilidade95%

R

a

3,9150

3,9054

0,2896

(3,375814,5031)

1,01387

a

0,96311

0,95632

0,11437

(0,7616;1,1939)

1.00180

À

3,0966

3,1053

0,2436

(2,5957;3,5563)

1.00876

P

0,69977

0,70038

0,02929

(0,6434;0,7568)

1.00019

derando os 1.000 pontos amostrais

A partir dos resultados da tabela 8.2, podemos considerar o modelo de mistura Weibull para analisar os dados da tabela 8.1, visto que o estimados cle Bayes para 0 baseado
na aproximação de b/conteCarlo pala a média a posteriori esta bem próximo de um (observe também que o intevalo de credibildade de 95% para é?inclui [zm), quando 0 = 1 o
modelo Weibull-exponenciada (8.1) é o modelo de mistura \Veibull.

167

i.s t-

[

,L
2

Figura 8.2: Densidades marginais a posteriori aproximados pala os parâmetros clo modelo

de mistura Weibull-exponenciadaa, 0, À and p

Análise Bayesianapara o modelode mistura Weibull
Pala analisamos dados da tabela 8.1, consideramos agora o modelo de mistura Weibull

com a.s densidadesa priori(8.21) para os parâmetros,com, ao = 29,17, al = 8,33,
Ào

=

208,

91.

Ài

=

67,

4 e 7o

=

'yi

=

l

A partir das densidadescondicionais marginais (8.23), gerimos 20 cadeias separadas
de Gibbs cada uma com 2.000 iterações e utilizamos o método proposto por Gelman e
Rubis (1992) para verificar a convergência das cadeias. Para cada um dos parâmetro na
cadeia

consideramos

as itetações

1.020 -- ésima,

. . . , 2.000 -- ésima

totalizando

assim

uma

amostra Gibbs de 2.000pontos amostrais.

As quantidades a posteriori de interesse obtidas a partir clãs amostras selecionadas
são dados na tabela 8.3, onde observamos que os falares de redução potencial são menores

de l.l (vÊ < 1.1), indicandoa convergênciadas amostrasgeradas.
Na figura 8.6, temos as densidades marginais a posteriori aproximadas considerando
os 2.000 pontos amostrais.
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Tabela 8.3: Sumário a posteriori dos parâmetros do modelode mistura Weibull

h/média Nlediana D.P.

Intervalodecredibilidade95%

R

a

3,4980

3,4719

0,4595

(2,6461614,44235)

1,09131

À

3,1723

3,1782

0,1605

(2,64616;4,44235)

1,00671

P

0,67970 0,68115 0,03017

(0,617727;0,735598)

1,00038

.5

z.s

2.6
IS
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Figura 8.3: Densidades marginais a posteriori aproximados para o modelo de mistura
Weibull

cv, À and p

Teste de hipóteses Bayesiano
A estimativa de NlonteCarlo cla verossimilhança preditiva baseada nas amostras Gibbs

dos parâmetrosdo modelode mistura Weibul-exponenciacla
(modelosob Hi em (8.12))
resultou em .f(Z)li4/i) = 0. 328767

Pala o modelosob Xo dado em (8.12)(modeloclemistura Weibull) uma estimativa
da verossimilhançapriditiva baseada nas amostras de Gibbs dos parâmetros do modelo
Weibull resultou em /(Z)l.\lo) = 1, 13166. O pseudo-fatosde Bayes do modelo de mistura
Weibull com respeito ao modelo Weibull-exponenciada é PSFBoi

= 3, 464806. Conclui-se

que o modelo de mistura \Veibull é adequado para o ajuste dos dados da tabela 8.1. A
mesma conclusão foi obtida com o procedimento clássico.
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Para testar se o modelo exponencial é adequado para o ajuste dos dados da tabela
8.1 desde a perspectiva Bayesiana, calculamos a verossimilhança pieditiva que resultou

em j(Z)IÀ/2) = 3,0809776x 10'Õ. O pseuclo-fatos
de Bayes do modeloexponencialcom
respeito ao modelo \Veibull-exponenciadaé PSFB21 = 9,37129 x 10'õ, indicando a re
jeição do modelo exponencial para o ajuste dos dados da tabela 8.1, confirmando assim a

condução obtidas com o métodoclássico.

Na figura8.4, plotamoso iog a razão dos CPO para os diferentesmodeloscom
respeito ao número de observações.Valores positivos do log da razão dos CPO indica a
preferência pelo primeiro modelo. Por exemplo, na figura 8.4, o gráfico para o modelo

de mistura 'çVeibullversus do nloclelocle mistura \Veibull-exponenciada
indica que 16
das 30 observaçõessuportam o modelode mistura Weibull sobre o modelode mistura
Weibull-exponenciada. Similarmente, 18 observações sustentam o modelo de mistura de
Weibull-exponenciada sobre o modelo de mistura exponencial.
vvoibull vs vvE

Exponencial

vs vVE

15

15

l

}

Figura 8.4: Gráfico da razão de CPO para comparar os diferentesmodelosversus obser
vaçoes
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8.5.2

Exemplo 2-Dados de Kersey et al. 1987

Nesta subeção apresentamos um exemplo como aplicação dos procedimentos clássicos e

bayesianos,discutidos nas seções anteriores. O exemplo consiste em analisei os dados
(veja tabela 6.6) obtidos por l<ersey et a1. (1987), os quais se referem aos tempos de

recaída de pacientesde leucemia submetidosa dois tipos de transplante, "allogeneic"
(Grupo

1) ou "autologous"

(Grupo

2).

Análise clássica
Nesta subseção apresenta-se uma aplicação da inétodologia discutida na seção 2. Considerando.

se apenas os dados clo Grupo 2 da tabela 6.6. Para estimar os paiâmetios, consideramos
o mesmoprocedimentodado antes.
Como resultado as estimativas de máxima verossimilhança são dadas por

0,42002(0,25013), 0

452(20,56), .à

104.13(15,58), »

79629(0,0608)

Pala estudar a possibilidade de utilizei o modelo clemistura Weibull para os dados grupo
2 da tabela 6.6, testa-se (/7o : 0 = 1) e temos que a estatística da razão de verossimilhanças

(8.13), resultou em, À = 11.083e este resultado implica que o modelo mistura Weibull
não é estatística.menteadequada para ajustar os dados do grupo 2 da tabela 6.6 ao nível
de significância de 5%, (X',.,o. = 3, 8441).
Testando o modelo de mistura exponencial (HO : a = 1 0 = 1) temos A = 17,2112, o

que indica que a um nível de significânciade 5% (X22;0,05)
' 5,99), o modelode mistura
exponencial não é adequado para o ajuste dos dados.

Análise Bayesiana para o modelo de mistura Weibull-exponenciada
Para analisarmos os dados do Grupo 2 da tabela 6.6 desde uma perpectiva Bayesiana consideramos o modelo de mistura \Veibull-exponenciada (WE) com as densidades a priori
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para a,0, À e p dada em (8.16) com clo = 1, cvi = 0,00000002 0o = 1, 0i = 0,00000002,

Ào = 1, Ài = 0, 0000002,7o = 1 e 'i = 1 (observe que a densidade a priori é não informativa). A partir da densidades condicionais (8.20), geiamos para cada um dos parâmetros do

modelo de mistura Wiebull-exponenciada20 cadeiasseparadas de Gibbs cada uma com
2.000 iterações, e devida ao fato cle todas as densidades condicionais marginais (8.20) não
apresentarem uma forma padrão conhecida utilizamos então o algoritmo de Metropolis-

Hasting. Com o objetivo de deminuir o efeito cle pontos iniciais deprezam-se as 1.000

pimeiras iteraçõese a parir de daí escolhem-seas itetaçõesde 20 em 20 , ou seja, para
cada parâmetro considera-se a 1020 -- ésinla, . . . ,2000

ésima iteraçõesl daí as 20 ca-

deias fornecemum amostra Gibbs de tamanho 2.000para cada um elosparâmetros. A
convergência das amostras geiaclas pelo algoritmo de Gibbs com Nletropolis-Hasting foi
monitorada utilizando o método proposto por Gelman e Rubin (1992).
Na tabela 8.4, apresenta-seum resumo das distribuições a posteriori marginais apro-

ximadas conjuntamentecom as estimativas dos favoresde redução cleescala potencial R.
Observamos na tabela 8.4, que VR < 1, 1, o (lue nos indica que o algoiitmo de Gibbs com

Metropolis-Hastinggera para cada parâmetro amostrasque convergemem distribuição
para as distribuiçõescondicionaismarginais (8.20).

Tabela 8.4: Sumário a posteriori elos parâmetros do modelo de mistura Weibull
exponenciada
Intervalodecredibilidade95%

R

0,0129

(0,3939;0,4455)

1,000387

a 44,216 44,172

1,715

(40,919;47,650)

1,00781

À 104,33 104,29

2,216

(100,056;108,866)

1.00626

P

0,02811

a

Nlédia

À/mediana D.P.

0,4191

0,4188

0,7923

0,7931

(0,7340;0,8441)

1,00156

Na figura 8.5, representa-se as densidades maigimais a posteriori aproximadas consi
deranda os 1.000 pontos amosttais.
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Figura 8.5: Densidades a posteriori margial aproximados para os parâmetros do modelo
de mistura

\Veibull-exponenciada

a,

0, À and

p

Análise Bayesiana para o modelo de mistura Weibull
Pala analisaros dadosda tabela8.1, consideramoságatao modelode mistura Weibull
com as densidades a priori(8.21) para os parâmetros, com, ao = 1, cvi = 0,00000002,
Ào =

1, Ài

=

0, 0000002

e 'yo =

'i

=

l

A partir das densidades condicionais marginais (8.23), gelamos 20 cadeias separadas

de Gibbs cada uma cona2.000 iteraçõese utilizamos o
método proposto por Gelman Rubin (1992) pat verificar a convergência das cadeias
Para cada um dos parâmetro na cadeia consideramos as iterações 1020--ésima,.. . , 2000-ésima totalizando assim uma amostra Gibbs de 2.000 pontos amostrais.
As quantidades a posteriori de interesse obtidas a partir das amostras selecionadas
são dadas na tabela 8.5, onde observamos que os favores de redução potencial são menores

de l.l (vÃ < 1, 1), indicando a convergência das amostras geradas.
Na figura 8.6, temos as densidades marginais a posteriori aproximadas considerando
os 2.000 pontos amostrais.
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Tabela 8.5: Sumário a posteriori dos parâmetros do modelode mistura \Veibull

Média Mediana D.P.

Intervalodecredibilidade95% R

a

1,3516

1,3490

0,1368

(1,09102;1,62325)

1,000471

À

2,4309

2,4230

0,2671

(1,9328;2,9882)

1,000914

P

0,7911

0,7917

0,02836

9

l.l

(0,7329;0,8441)

1.2

1.6

1.7

1.8

1,0000173

1.9

5

j
7S

2.S

3.25

2.7S

15

10
S

.7S

.8U

5

Figura 8.6: Densidadesa posteriori aproximados pala o modelo de mistura Weibull a, À
and p

Teste de hipóteses Bayesiano
A estimativa de Monte Carlo da vetossimilhança preditiva baseadanas amostras Gibbs
dos parâmetros do modelo de mistura Weibul-exponenciada (modelosob Hi em (8.12))
resultou em ./'(DIMI)

= 2,953 x 10''

Para o modelo sob Ho dado em (8.12)(modelo de mistura Weibull) uma estimativa
da veiossimilhança priditiva baseada nas amostras de Gibbs dos parâmetros do modelo
Weibull resultou em ./(Z)lado) = 1,681 x 10'i2. O pseudc-favor de Bayes do modelo de
mistura \Veibull com respeito ao modelo Weibull-exponenciada é PSF'Boi = 5,6925 x

10-Õ. Conclui-seque o melhor modeloé a mistura Weibull-exponenciada
para os dados
do grupo 2 da tabela 6.6. A ]nesma conclusão foi obtida com o procedimentoclássico.
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Para testamse o modelo exponencial é adequado para o ajuste dos dados da tabela
6.6 desde a perspectiva Bayesiana, caculamos a verossimilhança preditiva que resultou em

.f(Z)IÀ/2) = 1,306 x 10':o. O pseudo-favorde Bayesdo modeloexponencialcom respeito
ao modelo Weibull-exponenciada é PSFB2t

= 0, 00044, indicando a rejeição do modelo

exponencialpara o ajuste dos dadosdo grupo 2 da tabela 6.6, confirmandoassimas
conclusões obtidas com o método clássico.

Na figura8.7, plotamoso log a lazão dos CPO para os diferentesmodeloscom
respeito ao numero de observações. Valores positivos do log da razão dos CPOs indica

a preferênciado primeiromodelo. Poi exemplo,na figura 8.7, o gráficopara o modelo
de mistura Weibull versus do modelode mistura Weibull-exponenciadaindica que 26
das 44 observaçõessuportam o modelode mistura Weibull-exponenciadasobre o modelo
de mistura Weibull. Similarmente, 38 observações sustentam ao modelo de mistura de

Welbull-exponenciadasobre o modelo de mistura exponencial.
vyoibull vs yyEI

Elxpononclal vs vVE:

20

30

40

Figura 8.7: Gráfico da razão de CPO para comparar os diíeientes modelos versus as
,..hq prtrn rapa
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Conclusões
Finalizamos este trabalho, acreditando que a utilização de métodos Bayesianos aplicados
à análise de dados de vida, baseados em métodos de simulação via Cadeias de Nlarkov

(MCNIC), pode ser lmaaalternativa importante às técnicas de análise usuais.
Os algoritmos relacionadosao procedimento h'lCb'lC(algoritmo de Gibbs e MetiopolisHasting) são clefácil implementaçãoe não exigem um conhecimentocomputacional avançado,
e, os resultados parecem ser mais precisos (lue os resultados do método de máxima veros-

similhança. Portanto, podem ser usados de forma. segura, além de facilitar os cálculos na
inferência dos parâmetros do modelo.

Resumimos, a seguir, os principais resultados obtidos neste trabalho

(i) Desenvolvimento da metodologia Bayesiana para o modelo Weibull-exponenciada
proposto por À'ludholkar et al. (1995).

(ii) Consideração do modelo de regressão Weibull-exponenciada. Este modelo estende
o modelo proposto por R'ludholkar para modelos com covariáveis.

(iii) Desenvolvemosuma análise Bayesiana alternativa baseada em métodos hlCNIC,
para o modeloproposto por Rodrigues, Bolfarine e Louzada-Neto(1993), para com-

parar populações exponenciais com dados acelerados.
(iv) Desenvolvemosuma metodologia Bayesiana para comparar a distribuição Weibullexponenciada com várias famílias de distribuições usadas para o ajuste de dados
176

vida com taxas de falha do tipo "bathtub"
(v) Desenvolvemos uma metodologia Bayesiana pala os modelos de mistura exponencial
proposta por Githany

et al. (1992).

(vi) Desenvolvemosuma metodologiaBayesiana para o modelo em (v) com covariáveis
associadasaos parâmetros do modelo de mistura exponencial.
(vii) Propomos o modelode mistura Weibull-exponenciada e utilizamos este modelo para
estudei a adequabilidade dos modelos de mistura exponencial e \Veibull.
(vivi) Desenvolvimento de uma metodologia para testar ordenação na comparação da piopoições de sobreviventes quando vários tratamentos são considerados. Acreditamos
que esta metodologia

pode ser extendida

para as prioris

consideradas

em Chefe

(1994).

Acreditamos que as técnicas desenvolvidas neste trabalho também podem ser aplicadas a outros modelos de sobrevivência ou confiabilidade, como os modelos de regressão
Weibull-exponenciada com erros de medição nas covariadas e modelos de mistura \Veibull

exponenciada com covaríáveis, seja com ou sem erros de medição nas covariadas.
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Apêndice A
Critério de convergência
/'"q

ei

.P

e

l

.a.

e

Pala verificarmos se as amostras geradas pelos algoiitmos de Gibbs com MetropolisHasting estão lealmente converjindo pala uma distribuição estacionária, utilizamos neste

trabalho o método, proposto por Gelman e Rubin (1992), o qual consideravárias cadeias
em paralelo partindo de valores iniciais distintos. Para cada parâmetro de interesse com-

paramos, a variabilidade gentio e enfie as cadeias a.mostradas. Uma vez atingida a estacionaridade, digamos na i-ésima iteração, consideramos as realizações(0j, Oj+A, . . . , Oj+.h l,

.j ? ; como uma amostra aleatória da distribuição desejada. Devemos considerar À razoavelmentegrande de tal forma que 2 valores sucessivosde 0 sejam aproximadamente
independenteslassim teremos uma amostra independente e identicamente distribuído(iid)

da distribuição de interesse
A convergênciaé monitoraclaatravés do falar R, introduzido poi Gelman e Rubin
j1092) e para tanto, consideremos m ? 2 cadeias de comprimento 2n. No caso de multi-

modal é recomendávelinicializar pelo menos uma cadeia a partir de cada moda. Com as

n, últimas observações, calculamos:

1. E : a variância entre as m cadeias:

' - ;bx
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@.

onde Of. é a média baseada nas n últimas iterações da cadeia {, i =
a média

1,

m eU e

de 0Í., . . . , 0.

2. Z,) : variância dentro das cadeias dadas por

sendo s?

>ll: (oiJ -- di. )'

J=l

n l

3. Sob convergência,todos os lzm valores são gerados da posteriori e a variância da
distribuição a posteriori pode ser estimada de forma não viciada poi

a'. !E
+ Z-:.!o,
n
'n
e sua médiaé estimada por A = 0
Resultado

então que n(Oll))

tem uma distribuição

apioximaclamete

!-student

centro em p, escala vL'' = võ' + E/mn e graus de liberdade ay = y'/uâr(y)

.à,(L')

com

onde

1:=):i«','.?,
--(:= : ;L,, +: (" -'-"x: - u
x -= lcõ«(.?, ÕÊ) - 2õ..'õ«('?,

õ:.)l

e onde a variância e covariância são estimadas a partir dos m valores amostrais de 0{. e
s?; ay --} oo quando rz --} oo

Um indicador da convergênciada simulação iterativo é dada pelo falar redução de
escala potencial dada por:

M-

}'' aF

oaF

2

esperando que esta quantidade conviria pala l à medida que o número de iterações tende

para o infinito (n ---} oo). Caso isto não ocorra, devemos considerar mais simulações
para melhorar a inferênciasobre a distribuição de interesse,ou seja, até que vR = 1.
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.z\pêndice

B

.z\lguns programas
Neste apêndice, apresentamos alguns programas computacionais utilizados neste traba-

lho. Os programas foram desenvolvidosutilizando a Prece(/?zreIÀ'll (interactive matriz
languaje) do software SAS versão 6.11.
l

b/lodulospala obtenção das amostras de a, 0 e o no modelo de Weibull-exponenciada

pala os dados de Efron.(1988)A
\

PROC INIL;

STARTINl;

'~ .CKr
\

USE EFRON;
READ ALL VAR{TEN'lPO CENSURAM;
T=TEb'lP0/30.438;

C-CENSURA;
N

K=Cj+j;
se(c#((T/Siga«i.A)##ALPnA))

;

Sl=SUM(C#LOG(T));
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s2

LOG( t-nxpl-(T/SiCMA)##A LPnA)));

s3((i-c)#(i-(i-Exp(-(T/SiGMA)##ALPnA))##TnETA));
LI =-R#ALPHA+ LOG( SIGÀ4A)+R# LOG( A LPHA)-SOBA LPHA+Sl+(THETA-l)#S2+S3

L2=R*LOG(THETA)+ THET.V'S2+S3;
L3=-R*A LPHA*LOG(SIG N'lA)-SO+(TRETA-l)*S2+S3;
FINISH;
/* al, a2 e a3 são os valores iniciais e cadeia e nl é comprimento de cada cadeia. "/

STAltT NORNl;

AA LPHA-J( N l,l,.);TTHETA- .X A LPHA;SSIGMA-TTHETA
AALPHAjlj=Al;

TTHETAjlj=.X2; SSIGÀ'IAjlj=A3;

DOJ-2TO Nl;
ALPHA=AALPHAJJ-lj;
THETA=TTHETAJJ-l):
SIGMA =SSIG h'IAJJ-lj;

RUNINl;

DENl-Ll;
ALP=RANGAh/1(199,A LPI)/.A LP2;

ALPHA-ALP;
THETA=TTHETAJJ-lj;
SIGNiA =SSIGNIA IJ-ij;

RUNINl;
NUNll-Ll;
DEN2-L2;

Dl=NUNll-DENl;
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IF Dl>=700 THEN Dl=500;
ELSE Dl-Dl;

PI

(DI,l);

IF Pl>=RANUNI(09)THEN AALPHAJJI ALP
ELSE AALPnAJJj=AAI,pnAJJ-ij;
THET=RANGAM( 1134,THETI)/THET2;

ALPHA=AALPHAJJj;
THETA=THET;
SIGNIA =SSIGMAJJ -tl;

RUNINl;
NUM2-L2;
DEN3-L3;
D2-NUN12 DEN2;
IF D2>=700 THEN D2=500;

ELSE D2-D2;
P2

IN(D2,1);

IF P2>=RANUNI(iO)THEN TTHETAJJj :THET
ELSE TTnETAJJj=TTnKTAJJ-ij;
SIG=RANGAM(2434,SIG l)/SIG2;

ALPHA=AALPHAJJj;

THETA=TTnETAJJj;
SIGNIA-SIG;
RUNINl;
NUM3=L3;
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D3-NUX13-DEN3;
P3

1N(03,1);

IF P3>=RANUNI(102) THEN SSICNiAJJj=SIC

ELSE SSICÀ'iAJJj=SSICUAJJ-ij;
END;

BBO

LPnAI(Ni/2+i):Nil;

BBI

ETAI(Ni/2+i):Nil;

BB2

À'iAI(N1/2+i):Nil;

FINISH:
9

NlcÉlulopara obtenção de amostras de 0o, ai, (5e 0 no modelo de regressão Weibullexponenciacla utilizando o algoritmo cle Gibli2com À/letropolis-Hasting para os dados
de Nelson (1990).

1)(O

PROCIX'IL;"*..*
\ qo''\
u
STARTINl;
l.JSE A;

READ.XLL VAR{Y X CENSURA}
N=NROW(Y);
R=SUM(BENS);

Z

BO-Bl*X)/DELTA;

FI

EXP(-EXP(Z));

S=SUM(CENS#LOG(FI));

si(i-BENS)#LOG(i-Fi##TnE'rA));
Ll=R*LOG(THETA)+THETA*S+Sl;

L2

LOG(OELTA)+suh'i(CENS#Z)-SUM(CENs#Exp(z))+(TRETA-i)*s+si
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L3

BO/DELTA-SUÀ'i(CENs#Exp(z))+(TRETA-i)*s+si

;

L4

i*suNI(CENs#x/DELTA) -SUM(CENS#EXP(z))+(TRETA-i)*s+si

FINISH:
/H'XI, X2 e X3 são os valores iniciais e NI é o comprimento de cada cadeia. */

START NORNl:
BBo=J(Ni,i,.);BBi=BBO;DDELTA=BBi;

TTnETA

,i,.);

BBojlj=Xl; Bntltl=x2; DDELTAjlj=X3; TTnETAjij=x4;
DO J=2TO Nl;
BO=BBOJJ-ij;

Bl=BBljJ-lj;
':n-K. C

DELTA=DDELTAJJ-lj;

THETA=TTHETAJJ-lj;
RUN INl;
DEN 1- L3;
BETÃO

IJ-lj+SIGl*R.ANDOR,(

19);

BO-BETÃO;

Bl=BBljJ-lj;
DELTA=DDELTAJJ-lj;

THETA=TTHETAJJ-lj;
RUN INl;
NU h'll -L3 ;

DEN2-L4;

Dl=NUNll DENl;

IF Dl<=700THEN Dl=Dl;
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ELSE Dl-500;
Qi

(Di);

Pi=MiN(Qt,í);
IF Pl>=RANUNI(09)THEN BBOjJj= BO

ESSE BBOjll

BETAI

IJ-il;

IJ-ij+SiC2*KANNOK(t3)

B0=BBOjJj;

Bl-BETAl;
DELTA=DDELTAJJ-lj;

THETA=TTHETAJJ-lj:
RUN INl;
NUN12-L4;

DEN3-L2;
D2-NUN12-DEN2;
IF D2<=700 THEN D2=D2;
ELSE D2-500;

Q2=Exp(n2);
P2 = b'llN(Q2 ,il;

IF P2>=RANUNI(iO)THEN BBljJj: BI
ESSE BBijlj=BBtjJ-ij;
DEL=RANGAM(123,DELA)/DEL2;
B0=BBOjJj;

Bl=BBljJj;
DELTA=DEL;
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THETA=TTHETAJJ-lj;
RUNINl;
NUX'13-L2;

DEN4-Ll;
D3-NUR'13-DEN3;

IF D3<-700THEN D3-D3;
ELSE D3-500;

Q3=EXP(n3);
P3 =N'iiN(Q3 ,i) ;

IF P3>=RANUNI(102) THEN DDELTAJJj DEL

ELSE nDELTAJJj=DOELTAJJ-tj;
THE=RANGAM(112,THEI)/THE2;
B0=BBOjJj;

Bl=BBljJj;
DKLTA=DDELTAJJj;

THETA-THE;
RUN INl;
NUN14-Ll;
D4-NUN14-DEN4;
IF D4<=700 THEN D4=D4;

ELSE D4-500;
Q4

(D4);

P4=MIN(Q4,1)

IF P4>=RANUNI(102) THEN TTHETAJJ) ;THE
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ELSE TTnEVAJJj=TTnnTAJJ-ij;
END;

nBO

l(Nt/2+t):Nil;

BBI

l(Nt/2+i):Nil;

DDELT.A KLTAI(Nt/2+1):Ntl;
TTnET.A

ETAI(Ni/2+i):Ntl

FINISH:
3

Nlodulopara gerar amostrasde aii, c12i,a12e cr22,sob .f/i na comparaçãoduas
amostras exponenciais com dados acelerados utilizando o algoritmo de Gibbs com
Nletropolis-Hasting

PROC IXIL;

STARTINl;
R=14,6,7,8,9l;

RI
V -l5 ,10,15,20,25} ;
A11-1291.9,76.67,67.29,51.75,71.39l;
A12-1271.34,79.83,74.14,54.75,91.94l;

sii

À'i(R#Aii#(v##ALpnA21));

s12
L2i

R#A12#(V##ALPnA22));

nA2i*(SUM(K#Loc(v))+4*Loc(s)+9*Loc(2õ)l

-Sll/ALPHAll+ALPHA21**2/2000;

1,22

HA22*(SUÀ'l(R#LOG(V))+4*LOG(5)+9':LOG(25))

-S12/ALPHA12+A LP HA22**2/2000;

FINISH;
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/H'Xjll, Xj21, Xj31e Xj41são os valores iniciais para cada cadeia e nl é comprimento
de cada cadeia. */

STARTA/IETROP;

Xll-J(NI,l,.); X21-Xll; X12-X21;X22-X12;
xiilll

lil;x2ilil

l2l;xi2lil

x22ltl

DOJ-2 TO Nl;

ALPHAll=XlljJ-lj;
ALPHA21=X21jJ-lj;
ALPHA12=X12jJ-lj;
ALPHA22=X22jJ-lj;
RUN INl;
AHI

RANGAÀ'1(4234,R1+13);

ALPHAll-ALll;
ALPHA21=X2i IJ-tj;
ALPHA t2=Xi2jJ-tj;

ALpnA22=x22jJ-ij;

RUNINl;
DEN21-L21;

AL2i=SIGi"RANNOR( i234)+X2iIJ-lj;

ALPHAll-ALll;
ALPHA21-AL21;
ALPHA12=X12jJ-lj;
ALPHA22=X22jJ-lj;

RUNINl;
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NUN/121
=L21 :

D21-NUM21-DEN21;
IF D21<=700 THEN D21=D21;
ELSE D21-500;

P21

1,EXP(D21));

IF P21>=RANUNI(1234) THEN AL21=AL21
ELSE AL21=X21jJ-lj;

ALPHAll=ALll;
ALPHA21-AL21;
ALPHA12=X12jJ-lj;
ALPHA22=X22jJ-lj;

RUN INl;
A1,12

RANGAÀ'1(1234,R1+13);

ALPHAll-ALll;
ALPHA21=AL21;
ALPHA12=AL12;
ALPHA22-X22ÍJ-ll;

RUNINl;
DEN22-L22;
AL22=SIG2* RANNOR( 1234)+X22 [j-i] ;

ALPHAll-ALll;
ALPHA21-AL21;
ALPHA12-AL12;
ALPHA22-AL22;

RUNINl;
NUN122-L22 ;
D22-NUN122-DEN22;
IF D22<=700 THEN D22=D22;
ELSE D22-500;

P22

1,EXP(D22));

IF P22>=RANUNI(999)

THEN AL22 AL22

ELSE AL22-X22IJ-ll;

XlljJj=ALll;
X21jJj=AL21;
X12jJ)=AL12;
X22jJj=AL22;
END;

Xii

l(Nt/2+i):Ntl;

X2i

Ni/2+t):Nil;

Xi2

Ni/2+i):Nil;

X22

l(Ni/2+i):Ntl;

FINISH;
4

h/]odu]o para a obtenção das amostras À e p no mode]o de mistura exponencial

utilizando o algoritmo de Gibbs com À.letropolis-Hasting

PROC IML
USE A;

READ ALLVARTC
STARTINl;
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R=SUÀ'l(C) ;

P

BETA)/(l+EXP(BETA));

S(l-C)#LOG(l-P+P*EXP(-T*EXP(L.AÀ'IBDA))));
n

i)*LOG(p)-0.5*LOG(i-p)+S-LOG(i+Exp(BETA))

L2)*LAb'IBDA-SUR'l(C#T)*EXP(LANIBDA)+S;
FINISH;

STARTNIETROP;

l,AN'IB

,l,.); BBETA=J(NI,l,.);

LAN'IBjlj lil; BBETAjl)
DO J- 2 TO Nl;

LANIBDA=LANIBJJ-lj;

BETA=BBETAJJ-lj;
RUNINl;

DENl-Ll;
BETA i= BBETAJJ-

ij+KANNOK(234)*SiC

LAN'IBDA =LANIBJJ-lj;

BETA=BETAl;
RUNINl;
NUNll-Ll;
DEN2-L2;

Dl-NUMl-DENl;
IF Dl>=700 THEN Dl=500;

ELSE Dl-Dl;
Qi

(Di);
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l;

Pi

N(i,Qt);

IF Pl>=RANUNI(123)THEN BBETAJJj=BETAl;
ESSE BBETAJJI

IJ-il;

LA h'l1= LAÀ'IB IJ-il +RANNOR(

13455)*SIG2i

LANIBDA=LANll;

BETA=BBETAJJj;
RUN INl;
NUN12=L2;
D2=NUN12-DEN2:
IF D2>=700 THEN D2=500;

ELSE D2-D2;
Q2=EXP(D2);
p2

(i,Q2);

IF P2>=RANUNI(9901) THEN LANiBJJj=LAX'ii;

ESSE LAMBJJI

IJ-il;

END;

Bi

nBETAI(Ni/2+i):Ntl)/(i+Kxp(nBKTAI(Ni/2+i):Ntl))

B2

LAMBI(Ni/2+i):Nil);

FINISH;
5

Nlodulo para gerar amostras de cvo,al , Pi e P2, no modelo clemistura exponencial
com covariaveis

PROA INIL;

USE A;

READ ALL VAR{T C
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STARTINl;
R=SU b'l(C) ;
LAMBDA

P

(ALPn.Ao+ALPnAi#X)

;

BETAO+BETAl*X)/(l+EXP(BETAO+BETAl*X));

PSll((l-C)#LOG(l-P+P#EXP(-LAMBDA#T)));
PS12
SI

LOG(P));
(C#T#l,AÀ'IBD.A);

LO=ALPHAO+R-Sl-0.5*.XLPHAO**2/1000000+ PSll;
LI =SU&l( A LPHAI #X#C)-Sl-0.5*A

LPHAl**2/1 000000+PSll;

LLO=-0.5l'B ETAO**2/1 00000+PSll + PS12i
LLI =-0.5q'BETA 1**2/100000+ PSll + PS12i

FINISH;

START NIETROP;

AALPHAO-J(NI,l,.);AALPHAl-.J(NI,l,.); BBETAO-J(NI,l,.);BBETAI ;J(NI,l,.)
AALPHAojlj=Al; AALPnAijij=A2; BBnTAOjtl=ni;nBET.Aijtj=B2;

DOJ= 2TO Nl;
ALPHA0=AALPHAOjJ-lj;

ALPHAl-AALPHAlIJ-ll;
BETÃO-BBETAO[J-l];

BETAl-BBETAltJ-ll;
RUNINl;
DENl-LO;
AL0=AALPHAOjJ-lj+RANNOR(

12323)*SIGl;

ALPHAO=ALO;
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ALPHAl=AALPHAljJ-lj;
BETA0=BBETAOjJ-lj;

BETAl=BBETAljJ-lj;
RUN INl;

NUMl-LO;

DEN2-Ll;
Dl-NUNll-DENl;
IF Dl>-700 THEN Dl-500;
ELSE Dl=Dl;

Qi=EXP(Di);
Pi=MiN(i,Qt);
IF Pl>=RANUNI(123) THEN AALPHAOjJj=AL0
ELSE AALPHAojJj=AALPnAojJ-ij;
ALI =AALPHAI IJ-lj+RANNOR(

13455)*SIG2;

ALPHA0=AALPHAOjJj;

ALPHAl=ALl;
BETA0=BBETAOjJ-lj;

BETAl=BBETAljJ-lj;
RUNINl;
NUN12=Ll;

DEN3-LLO
D2=NUM2-DEN2;
IF D2>=700 THEN D2=500;
ELSE D2=D2;
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Q2=KXP(02);
P2=N'llN(l,Q2) ;

IF P2>=RANUNI(9901) THEN AALPHAljJI

ALI

ELSZ.XALPnAijJj=AALPnAijJ-tj;
BE0= BB ETAOIJ-lj +RA NNOR( 656)*SIG2;

ALPHA0=AALPHAOjJj;

\LPHAl=AALPHAljJj;
BETÃO-BEO;

BETAl=BBETAljJ-lj;
RUN INl;
NUN'13-LLO;

DEN4-LLl;
D3-NUN13-DEN3;

IF D3>-700 THEN D3-500;
ELSE D3-D3;
Q3

(D3);

PS=UIN(i,Q3);
IF P3>=RANUNI(1020) THEN BBETAOjJj= BEO
ELSE BBKTAOJJj=BBKTAOJJ-ij;
BEI =BBETA l IJ- lj+RANNOR(656)

'KSIG2;

ALPHA0=AALPHAOjJj;

ALPHAl=AALPHAljJj;
BETA0=BBETAOjJj;

BETAl=BEl;
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RUN INl;
NUN14-LLl;
D4=NUÀ,14-DEN4:
IF D4>700 THEN D4=500;

ELSE D4-D4;
Q4

p4

li,Q4);

IF P4>=RANUNI(1020)THEN BBETAljJI BEl;
ELSE BBETAijJj=BBKTAijJ-ij;
END;

AAO

LPUAOI(Nt/2+i):Ntj;

AAI

LpnAil(N1/2+t):Ntl

BBO

KTAOI(Nt/2+i):Nll

BBI

ETAtl(Ni/2+t):Nil

;
;
l

F'INISH ;
6

Programa desenvolvido no pacote Ox para obtenção das estimativas de máxima
verossimilhançae o valor da estatística para testar Ho : p = 1 versus /ri : p < 1 no
modelo de mistura exponencial.

#include<oxstd.h>
#include<oxdraw.h>
#include<oxfioat.h>

#include<maximize.h>
#include<simula.h>
#pragma

link(" maximize.oxo"

)
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static deckg-mY:
log.vero(const vP,const adFunc, canse avScore,const amHessian)
{

decl n=rows(g-mY);
decl cone,t,c;

decl «ns=ones(n,l);
decl vero=ze-os(l,n);
deck a=fabs(vPjOjj01)l

decl p=fabs(vPjljj01)t
for(cont=0;co«t<n;++co«t)
t =g.mYjcontl
c

{

l0li

=g-.mYjcontjjljt

veroj01 jcontj=c*(log(a)+log(p)-a*t)+(l-c)*log(l-p+p*exp(-l*a*t))
}
ad FuncjOj=double(

vero"uns) ;

if( isnan (adFuncj01) )

return 01
else

return l;
}

main0
r

decl tempo=loadmat("a:tempo.dat"
decl censura=loadmat("a:censura.dat"

,l);
,l);
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;

g.mY=

tempojcenst&ra

decl lah0=sumc(g-mYjjjll)/sumc(g-mYjl

lol);

decl lvh0=sumc(g-mYjjjll)*log(lah0)-lah0*sumc(g-mYjjj01)l
p iint(rows(g-.mY)

,lah0) ;

decl dfunc;

decl vP=< 1;0.6 >l
M axContro1(-1,20) ;

decl mhess=0.000001*unit(2);
decl ir;
ir= h'laxBFGS(log-vero,&vP,&dfunc,&mhess,

l) ;

Num2Deri vative(log -vero,v P,&mhess) l

if( ir== NIAX-CONV jjir== N'lAX -WEA l<-CONV l
{

piint("Os Eh'lV pata modelode mistura exponencial",vP);
decl hes=((-1/mhess));
print("A

matriz de covariáncia ",hes)

print("0 valor da estatística do teste" ,-2*(lvh0-dfunc));
}
}
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