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Resumo

hlodelos lineares mistos tem sido freqiientemente usados na análise de dados onde as
respostas são agrupadas, pelo fato de serem flexíveis para modelar a correlação entre
e entra-indivíduos lou grupos). A normalidade (simetria) dos efeitos e erros aleatórios
é uma suposição rotineira em modelos lineares mistos, que pode ser não realista e ob-
scurecer importantes características da variação entre e intra - indivíduos (ou grupos).
Neste trabalho relaxamos a suposição de normalidade considerando que, tanto os erros
como os efeitos aleatórios, seguem uma distribuição normal - assimétrica, que inclui a
distribuição normal como caso especial e fornece flexibilidade em capturar uma ampla
variedade de comportamentos não normais, por simplesmente adicionar um parâmetro
que controla o grau de assimetria. A derlsidade marginal das quantidades observadas

é encontrada e mostramos que tem forma fechada, de modo que inferências podem ser
abordadas usando programas computacionais conhecidos (R, S-plus, Matlab) e técnicas
de otimização padrão. Explorando propriedades estatísticas do modelo considerado im-
plementamos o algoritmo EM que fornece algumas vantagens sobre a maximização direta
da função log - verossimilhança. Apresentamos também, para esta distribuição normal -

assimétrica multivariada, vários resultados relacionados com a teoria da distribuição das
formas quadráticas, transformações lineares, densidade marginal e condicionamento. Em
um segundo estágio do trabalho, usando uma segunda versão de distribuição normal -
assimétrica multivariada, os modelos lineares mistos normal assimétricos bayesianos são

definidos e procedimentos relacionados com o método Monte Carlo via cadeias de Nllarkov

(MCMC) são apresentados fazendo da inferência bayesiana uma alternativa viável para
tais modelos. Em ambos os casos, resultados de estudo de simulação e aplicações a con-
juntos de dados reais são fornecidos mostrando que os critérios de informação padrão,
tais como AIC, BIC e HQ podem ser usados para detectar afastamentos da normalidade
(simetria) . Finalmente, apresentamos métodos para estimação em modelos lineares mis-

tos com erros nas variáveis, baseados na função escore corrigido de Nakamura (1990},
simulação - extrapolação (SIN'IEX) de Stefanski e Cook (1995) e máxima verossimilhança.
Unl estudo de simulação comparando os métodos SiNIEX e escore corrigido é apresentado.



Abstract

Linear nlixed modela cave been widely used in analysis of data where respondes are clus-
tered around some random eífects. because they are more fiexible to modelling the cor-
relation within-subject, often preselat in this type of data. Norinality (symmetric) of the
random effects and the within-subject errors is a routine usuinption for the linear inixed
model, but it may be unrealistic. obscuring important features of among- and within-

subjects variation. We relax this assumption by considering that the random efTects and
model errors follow a skew-normal distributions, which includes normality as a special case
and provides ãexibility in capturing a broad range of non-normal behavior. The marginal
distribution for the observed quantity is derived which is expressed in closed form, se
inference may be carried out using existing statistical software and standard optimization
techniques. By exploring statistical properties of the model considered, we implement an
EM-t) pe algorithm which seem to provide some advantages over a direct maximization
of the likelihood. In addition, we derived for tais skew-norma! distribution several result

associated with the distributional theory of linear, marginal, condicional and quadratic
forms. In a second stage, by introducing also a new class of skew-normal distributions, a
new version of skew-normal linear mixed model is defined. Then, the NICN{C scheme is de-

rived which makes a bayesian inference a viable alternative for suco models. In both cães,

results of simulation studies and applications to real data sets are provided demonstrating

that standard information criteria may be used to detect departures from norlnality. Fi-
naliy, we present methods for estimation in linear mixed models with errors-in-variables,
based in the corrected escore function of Nakamura (1990), simulation-extrapolation of
Stefanski and book (1995) and maximum likelihood approach, a simulation study is algo

reported.
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(capítulo l

Introdução

1.1 Motivação
O modelo linear misto (N'ILNt) é uma estrutura bastante usada para analisar dados
de medidas repetidas, dados agrupados e dados longitudinais (entre outros), sendo de
grande aplicabilidade em pesquisas de diversas áreas como agricultura, biologia, econo-

mia, geofísica e ciências sociais (veja, por exemplo, Diggle et al., 1994). A crescente
popularidade destes modelos é explicada pela flexibilidade que eles oferecem para mo-
delar a correlação entre e entra-unidades amostrais, freqüentemente presente em dados

longitudinais (Laird & Ware, 1982) e dados agrupados (Henderson, 1984), pela capaci-
dade de modelar dados balanceadas e desbalanceados e pela existência de programas

computacionais eficientes e confiáveis para ajusta-los (Wolíinger, Tobias & Sala, 1991). O
MLNt tem como caos particulares o modelo linear clássico, o modelo de componentes de
variância e também os modelos hierárquicos (multiníveis).

Uma suposição rotineira: na versão clássica do modelo, é que tanto os erros como os
efeitos aleatórios são nonnalmente distribuídos. Sob estas suposições, inferências para os
parâmetros fixos e efeitos aleatórios do modelo podem ser tratadas usando uma ampla
variedade de programas, tais como SÁS proa m?:led (Littell, Àlilliken, Stroup & Wolfinger,

1996) e S-paus /m.e (Pinheiro & Bates. 2000). Apesar deste modelo oferecer uma grande

flexibilidade para modelar estes efeitos (Verbeke & LesafTre: 1997). este sofre da nlesnla

falta de robustez como outros modelos estatísticos baseados na distribuição gaussialla e
pode ser demasiadamente i'estritivo ao forllecer uma representação adequada cla estru-

tura (lue está preselate elll dados de medidas repet.idas ou dados agrupados. Por exemplo.
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densidade assimétrica estimada pode sugerir a exclusão de importantes covariáveis e re-
velar características críticas da heterogeneidade inerente entre sujeitos. Do ponto de
vista prático, o método mais adotado para alcançar a normalidade é a transformação de
variáveis que funciona bem em muitos casos. Embora esta metodologia possa fornecer re-
sultados empíricos razoáveis, esta deve ser evitada se um modelo teórico mais conveniente

for encontrado (veja Azzalini & Capitanio, 1999 ou Capítulo 2). Assim, considerável

esforço tem sido direcionado para relaxar a suposição de normalidade e, conjuntamente,
estimar a densidade dos efeitos aleatórios e parâmetros do modelo.

Uma alternativa interessante à técnica apresentada acima é ajustar hILNI's baseados
em famílias paramétricm de distribuições multivariadas que representem desvios locais

da família normal de distribuições, isto é, gostaríamos de tratar distribuições que exibam
um bom comportamento, similar à distribuição normal, e que possam estar arbitraria-

mente próximas à distribuição normal dependendo de parâmetros convenientes. Neste
sentido, a família normal-assimétrica de distribuições que é analiticamente tratável, aco-
moda valores práticos de assimetria e curtose e estritamente inclui a distribuição normal,
pode ser usada para modelar dados, fazer análises estatísticas e robustificar os métodos

da teoria normal. Assim, muitos autores, como Azzallini & Capitanio (1999), Azzalini

& Kotz (2002), Capitanio et al. (2002), Sahu & Dey l200i) e Sahu et al. (2003) estu-
daram modelos de regressão com distribuições assimétricas, mas não existe literatura no

contexto de modelos lineares com efeitos mistos. Neste trabalho propomos um método
que é particularmente interessante para MLbí por assumir que tanto os erros como os
efeitos aleatórios seguem uma distribuição normal-assimétrica. Este enfoque oferece a
vantagem de fornecer estimadores e algoritmos mais eficientes, assim como uma inter-
pretação prática dos parâmetros .

Por outro lado, v'ariáveis independentes, ou covariáveis em modelos lineares são frequen-

temente medidas com erro (Fuller, 19871 Carroll et a1., 1995). Assim, a combinação de
efeitos aleatórios e erros de medida para modelos lineares é também um tópico de cres-

cente interesse na literatura estatística, pois os estimadores de máxima l,erossimilhança
(E\lV) são geralmente inconsistentes. Por exemplo, Davidian & Giltinan (1995) en] um

de seus problemas abertos relacionados aos NILNI's niencionain: (Capítulo 12: pag. 328.)
é frequente em casos práticos que os valores dm covariáveis eil] indivíduos sejam medidas

cona erros e estudos inferenciais nestes modelos ainda não estão desen'volvidos adequada-

mente" . Eixos de medida são problemas fre(liientes em diversas áreas de pesciuisa e existe
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um consenso sobre a importância de incorpora-!os na modelagem estatística. Nesta linha
de pesquisa podemos citar Wang et al. (1998) e Lin & Carro11 (1999), que investigam o
vício dos parâmetros estimados e testes de componentes de variância em modelos lineares

generalizados mistos com erros de medida usando o método de simulação-extrapolação

(SINIEX) . Trabalhos relacionados a métodos para dados longitudinais com erros de medida

foram publicados por Para & Lin (1996). Recentemente, Xu-Pino et al. (2002) apresen-
tam un] método unificado para estimação em NILNI com erros de medida, baseado na
função encore corrigida (EC) de Nakamura (1990). Neste trabalho dedicamos um capítulo

completo ao estudo inferencia! de NILM com erros de medida (NILNleb/l) estabelecendo um

paralelo entre os métodos SINIEX e EC e apresentando outros resultados interessantes no

contexto de N/ILlvleNI estruturais sob distribuição normal e normal-msimétrica. A seguir,
apresentamos uma revisão inferencial de MLÃ/l com o intuito de introduzir o modelo e

estabelecer parte da notação que será usada no decorrer desta tese.

1.2 Uma Breve Revisão de MLM

O modelo linear misto mais freqüentemente encontrado na literatura para respostas
contínuas foi proposto por Laird & Ware (1982) e é expresso como

YJ :: XJ-/3 + ZJ bj + eJ , .j ;: I, (1.1)

onde Yj de dimensão (nj x 1) é um vetar de respostas dos m sujeitos ou indivíduos,
Xj de dimensão (nj x p) é a matriz planejamento correspondente ao efeito fixo, /3 de
dimensão (p x 1) é o vedor dos coeficientes da regressão da média populacional, chamado

de efeitos fixos; Z, de dimensão (nj x q) é a matriz planejamento correspondente ao vetar

de efeitos aleatórios b,, de dimensão (q x 1), e e, de dimensão (nj x 1) é o vedor de erros
aleatórios. Tipicalllellte assume-se que os efeitos aleatórios b, e os componentes residuais
c. são independentes com

b.j y .Vç(O.D) e e, :E .V.,(0,'Ü,), (1 2)

.j = 1. . . . .r71. onde D = D('y) e V', = @,(al são matrizes de dispersão. usuallllente
msociadm com a variabilidade entre e entra-tuiidades anlostrais sendo ctependentes de

un] numero descollllecido e reduzido de parâmetros ' e a. respectivaillente. Dependendo
do contexto. várias suposições podem ser feitas cona relação à matriz de covariâllcias @
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que usualmente depende de .j através de suas dimensões. Com dados agrupados supõe-se,
tipicamente, que @, = a:l., , j = 1, . . . , m, refietindo a suposição que sub-unidades de um

mesmo grupo têm erros permutáveis. Correlações permutáveis são comuns em aplicações

de dados longitudinais e também outras forma tais como AR(1) (Box, Jenkins & Reinsel,

1994) e em banda (Zpanded) onde @j depende de um número pequeno de parâmetros. A
seguir, assumiremos que V,j = a?l«, , .j = 1, . . . , m, neste contexto o modelo (1.1)-(1.2) é
chamado de modelo de independência condicional.

Note que sob as suposições consideradas acima, o modelo pode ser representado hie.
rarquicamente como

Y.íjbj :g Nnj(X.fO + Z,bJ, o-:l«,),

bj g JVç(0,D), .j ... ,«..

(1.3)

O principal interesse é fazer inferência sobre o vedor de parâmetros O = (Pr, 'r, a2)r,
que fornece informação sobre a relação entre Y e XI e também sobre o grau de dependência

entre indivíduos de um mesmo grupo (ou medidas em um mesmo indivíduo). O MLM é
tipicamente simples de analisar, seja através de expressões diretas (tal como INOVA) no
caso balanceado ou através das equações de Henderson na situação desbalanceada.

Os métodos estimação mais difundidos para o vetor de parâmetros O em MLM são

máxima verossimilhança (EMV) e máxima verossimilhança restrita (EMVR, Lindstrom

& Bates, 1988)l na prática EMV e EblVR não diferem muito. EMVR dos componentes
de variância-covariância são usualmente preferíveis aos EMV, a razão básica é que os
ENIVR, ao menos no caso balanceado, são não viciados, enquanto que os EA/IV são. Se
os ENIVR são sempre não viciados, não é conhecido. Aqui, restringimos nossa atenção a
ENIV usando o algoritmo EN[, o qual é deta]hado a seguir.

1.2.1 Algoritmo EM para EMV
Nesta seção consideramos a ENI'b' do vedor de parâmetros O = (/3r,lr. af)r no modelo
normal linear de efeitos mistos definido em( 1.1)-(1.2), usando o algoritmo E\l(Dempster,
Laird & Rubis. t9771. Este método é um algoritmo iterativo para encontrar os EXI'V eni

modelos com dz\dos incompletos. Xlais especificamente, Y.ó. denota os dados obser\idos

e Y«í. denota os dados não observáveis, com dados completos Y«« = (Y.ó.. Y.í,), onde
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Y.ó. é acrescido de Y.{.. Derrotamos por ./'(Y..«IO) a função de verossimilhança dos

dados con:Lpletos: O C O, por é.(OJY...) = iog(/(Y..,.iO)) a função log-verossimilhança

e por QIOIO') a esperança da log-verossimilhança dos dados completos, ou seja,

Q(ol o' ) .Ele. (OJY..,«llY.ó. . a' }

Cada iteração do algoritmo ENI consiste de dois passos, uma etapa E (de esperança)
e outra N4 (de maximização). Na etapa E calculamos Q(OIO«)) como função de O. Na

etapa M maximizamos a função resultante com relação a O, e obtemos assim uma nova
estimativa O('+i). Cada iteração do algoritmo EM incrementa o logaritmo da função de
verossiinilhança observada g(OJY.õ.) de modo que g(a(')IY.z,,) $ g(Ou'":) IY.ó.l e o algo-
ritmo tipicamente converge a um máximo !ocas ou global da função de verossimilhança.

Quando o passo M do algoritmo é dificultoso de implementar, é comum substituir este
por uma seqüência de passos de maximização restrita (CM), cada um das quais maximiza
Q(alO(')) sob O com alguma função de O mantida lixa. Isto leva a uma extensão simples
do algoritmo EM, chamado de algoritmo ECÀ{ (veja, Nleng & Rubin, 1993). Em todo
o trabalho ambos os algoritmos serão chamados indistintamente de algoritmo ENI, salvo

algumas exceções no Capítulo 5.

Seja y = (yr, . . . ,y:l)r, b = (bT, . . . , b:l)r. Então, a log-verossimilhança para os

dados completos no modelo linear de efeitos mistos (1.1)-(1.2) é dada por

e.(Ojy,b)
77} r .

xl ":-$b». 'ü.

», -:».l,

X,Õ - Z, bj)

(1 5)

de modo (lue sendo b, = E(b,IO = O,Y = y) e Qj = Cov(b,IO = O:Y = y), temos das

propriedades de cálculo de esperanças condicionais da distribuição normal multivariada

(À.luirhead. 10S21 que

Õ,

b,

'-''rÜ,',r*;.:.)::,'-(' :*i,r,,) :
õzí (',õ'r*Ê::.,) 'w, (1 6)

5



Usando uma álgebra simples obtemos (vede, relação (A-l))

Z(g.(OIV, b)ly, Õ) êlíl-?':'g":-ãbü.-x.o '&.

-ãbt«(zjÕjz3) - ;!'gjnl - !t-(D-:(i;,Í;r + Õ.))l(i 7)
Assim, obtemos o seguinte algoritmo EXI

Etapa E : Dado O = Õ, calcular t;.j e õj, para .j - 1, . . . , m, usando (1.6)

Etapa M: Atualizar 0, maximizando (1.7) sobre O, resultando em

m. \

>l: xrx, 1 }: x3'(yj - z.í;,),
.j=! / .j=i

. m

.i 77Zç

j-l

E (yj - X.í# - ZJÍ;j)r(yj -- XJÕ

E Í;,Í;r *- ",) ,

;
(1.8)

z:íb3) + tr(Õjzrzj)l ,

onde /V = }:=:i nj. Como na maioria de procedimentos iterativos de maximização, valores
iniciais dos parâmetros de interesse precisam ser escolhidos para o algoritmo EM definido

previamente. Um método simples e usual para obter valores iniciais dos parâmetros fixos
/3 e das componentes de variância o? e D é ajustar separadamente modelos de regressão

para cada grupo na amostra e calcular a média dos parâmetros individuais. Isto é, se
OJ e ói:j denotam os parâmetros individuais estimados obtidos a partir do ajuste de uma

regressão linear aos dados do .j-ésimo sujeito, .j = 1, . . . ,m, os valores iniciais para o

algoritmo ENI são calculados como sendo

Õ' >:Õ,/m, Õ' E (Õj -lã')(Õj -Õ')'/(m- 1), ã' li 9)

O algoritmo ENI descrito acima tende a ser robusto com relação aos valores iniciais:

mm depende fortemente das características dos dados, e além disso é possível que a
con'ç:ergência aconteça num máximo local ou ponto de cela. E também recomendável que
diferentes v-dores iniciais sejam usados a fim de garantir a estabilidade dm esthnativas
resultantes

6



1.2.2 Inferência Baseada nos EMV
Como discutido por Verbeke & b/lolenberghs (2000), a Hienas que os dados sejam ana-

lisados em uma estrutura bayesiana, inferências neste tipo de modelos são baseados na
distribuição marginal para a resposta Yj. Assim, sob as hipóteses do modelo (1.1)-(1.2),
não é difícil verificar que, marginalmente, YJ tem distribuição

Y, :g .V«, (X,0, Xj), .j 1 , }m] (l lO)

em que Ej = a:l., + ZJDZr = a:l., +>1.1Z.l >1::.: IDjk,Z5(Z;)r, com Z* a k-ésima coluna

de Zj e IDjk, o elemento na posição (k,s) da matriz de dispersão D, k,s = 1, . . . ,q. A

partir de (l.lO) podemos escrever a log-verossimilhança marginal como

g(ojy) \' ej(oly,) , (1 1 1 )

onde, desprezando a parte fixa (não dependente de 0),

r, (ojy, ) -;logiEjl - ;(y, - X,0)'X;''(y. - X.0),

Fazendo pi = q(q + 1)/2, ali «!,'G; 1., e estruturando

ail = IDj]], ag = lnli2,. . ., ap: = IDjçç,

c} (z})', 'nlÍ - z}(zj)' + zj(z})", 'sj - z}(zj)' ]- z?(z})", . ,c;'

J = 1, . . . , nl, podemos escrever

x.- >1:.-Fc3 (1 12)

Se p. = pi + p + l e a2 = (a2: a2:

íl.l)- j1.2) é dado por
;: )l: o espaço paramétrico O para o modelo

0 10 C R'. 0 =(/3r.ar)r,/3 € 1RP; a: > 0 e(af,

tal que 1) é gemi-definida positivas

'i:) € 1KV

Note que o espaço paralllétrico considerado é diferente do espaço paramétrico corres-
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definida positiva.

Considerando propriedades de derivadas matriciais (veja, equações ( A-2)-(A-7)) , temos
que a função estore é dada por

sw - splx,ü - eq$!2 -EebÜa, o.iq

e11z.$Fd - xTx;:b,-x.H,
a/ O yj) - -jtr(X;:'GJ) + !(yj - Xja)'X;:'SfX;:(Xj -XJO),

om k :: 0, . . . , pi.

Similarmente, a matriz de informação observada é dada por

1, -1,PEX,H- --E-'ãÕãÕ-,

eli$P - -;:x,,

i?l;l;$#2 - -XTE;''Gf ;:(y - Xjo),

Í1l:ÍIZl?P - {tr(E;:'GIE;:G;) - (y, - X.O)"X;''G}X;:'G;X;

om À;: s = 0, . . . : pi-

A matriz de informação esperada de Fisher: denotada por Jr(O), é da forma

','', - ','' l 'J' ,i, 1 , '
E=:. XI'X;'X, e ÍJ-l*. = :1 E=:. tr (=;:CIX;'(G5)

Q

pendente ao modelo mar ina] ois neste último é sllficient.0 e is nes

J

em que

C

J

onden

:(y, 31'' }\

C

en] que J.:j.j1} } ('111

(1.15)

r., 'V' /2\



onde A = dias(ÀI . . . . , Àk). lgualalldo a zero e usando propriedades de inversas matriciais
(vide, equação IA-20)l Nyquist, 1991), segue que

o(À)
. '17Z . '77L

($ }: xrx, + CTAC) :(;Í )ll: Xr(y, - Zjb) + CTAd)
J=1 ' e .]=l

'77Z'17Z7n

(}: xTx,) : )i..l Xr(y, - Zjb,) + ":(}: xTx,)':c' IA''
.j=i .j=i .j=!

+a:C(>: XTXj)''Crj':jd)': )l: XT(y, - Zjb.)l
.j=i .j=i j=l

(1 17)

Finalmente, o estimador restrito para /3 é da forma

Õ.
'm77t7n

E
.j=i .j=! ,j=t

7n?7}77t

jC(>ll: XTXj)''Crl''ld - C(}: XTX.)': >: X(y, - Zjbj)l
j=i .j=i .j=i

77Z '77Z

li+ el: XTXJ)':CrjC(}: XTX.)':Crj':(d - cli),
j-l j-}

lim 0(À)ÀI,...,Àk OO xTxj)': }: xT(y, - Zjb. ) + Qll: XJ'X,) irnT .

(1.18)

onde li = (>, XTXJ )': >, Xr(yj -- Z:fb,). É interessante notar que Õ. é o estimador não

restrito /3 como em (1.8) o qual foi acrescentado um termo de correção. O processo itera-
tivo (algoritmo ENI) para estimar os parâmetros do modelo sujeito à restrição C/3 --d = O,
denotado por 0., segue o mesmo procedimento dado na Seção 1 .2.1 , substituindo O por /3.
na etapa N'i do algoritmo. O algoritmo proposto foi testado por simulação Nlonte Carão,
fornecendo boas aproximações dos parâmetros considerados. O programa implementado
eln N,latlab encontra-se no Apêndice A.

l lJ j

Suponha agora que estamos interessados em testar a hipótese H. : C/3 = d contra a

alternativa .f/i : C..3 # d. Os métodos usuais para testar estas hipóteses lineares são razão
cle 'çerossilllilllanças ( RV) . W'ald (W) e escoie (Es) . Estro estatísticas são: respectivamente,
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Note que, sob condições de regularidade adequadas, os Eh/IV dos efeitos lixos © e os ele-

mentos de a2 da matriz de variâncias-covariâncias são assintoticamente independentes.

Intervalos de confiança e testes de hipóteses baseados nos ENIV para o vetar de
parâmetros O podem ser obtidos usando a matriz de informação observada ou esperada.
Por exemplo, dado que a matriz de informação de Fisher é bloco diagonal, intervalos de

confiança e testes de hipóteses assintóticos para os efeitos fixos são obtidos assumindo que

o /3 tem aproximadamente uma distribuição A%(/3, (Jpp)'i). Na prática, J.op é desconhe-
cida e deve ser substituída pelo seu estimador consistente, Jaa. A seguir, discutiremos o
processo iterativo para encontrar os EMV de O sob condições de igualdade dos parâmetros
de regressão /3 no MLM definido em (1.1)-(1.2).

1.2.3 Estimação sob Restrições de Igualdade no Parâmetro /3
Suponha que estamos interessados em estimar o vetor de parâmetros O sob k restrições

linearmente independentes Cr/3 -- di = 0, onde C{,á = 1,.. . ,k, são velares p x l e

d+, { = 1, . . . , k, são escaleres, ambos conhecidos e fixados. O problema aqui é maximizar
a função log-verossimilhança Zi.(Ojy, b) sujeita à restrição linear C/3 -- d = O, onde C =
ICI, . . . , CÀ;)r e d = (dl, . . . ,dk)r. Similarmente a Nyquist (1991), (lue investiga esta

classe de problema em modelos lineares generalizados, aplicamos a metodologia de funções

penalizadas considerando a função penalizada quadrático

P(O,À) - r.(Oly,b) - : l:À:(a: - Cr0)',
k

2

en que r.(Ojy, b) é como em (1.5). O procedimento consiste em encontrar a solução do
problema mazOP(O, À) para valores âxos e positivos de À{, { = 1, . . . , A, onde a solução

de /3 denotado por /3(À) produz o estimador restrito /3. obtido de

Õ. = lim /3(À)
ÀI ,...,Àk-x ' ' '

Assim, diferenciando P(O, À) cona relação a /3 temos

e1l$-N - 3 >1: xT(v, - x,Õ - Zjbj) + C'A(d - CO):
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dadas por

€w

€E.

2lr(Olxl - r(0.lx)},

(CÕ -d)rtC3j;iCrl-:(C2ã- d) e

{S.(Õ.) - Sõ(Õ)}ry=.(Õ){SJ(Õ.) - So(Õ)}

S.(Õ.)r{ j:BP} - :S .(Õ.) ,

onde SO é a função escore correspondente a # dada em (1.14), Joa dado em (1.16), onde

J#Õ e JBo são avaliados em O e O., respectivamente. Sob /l. e para n suficientemente
grande, temos que eav, ew e Cr. têm distribuição qui-quadrado central com k graus de
liberdade.

1.3 Objetivo do l\abalho
O objetivo deste trabalho é o desenvolvimento de procedimentos de estimação na classe
dos modelos lineares mistos normal-assimétrico, sendo estes procedimentos baseados em
técnicas clássicas e bayesianas. Para a análise bayesiana será usado o programa Win-

BUGS14 (http://www.mrc-bsu.cam.ac.uk/bugs/) , já que fornece uma estrutura amigável

de modo que modelos complexos podem ser facilmente manipulados. Embora alguns re-
sultados deste trabalho possam ser facilmente tratados usando técnicas padrão de maxi-
mização direta, a obtenção dos estimadores de máxima verossimilhança será via algoritmo

Eh/l (Dempster et al., 1977). Conjecturas relacionadas com os parâmetros do modelo po-
dem ser facilmente testadas do ponto de vista clássico usando a estatística da razão de

verossimilhanças apresentada na senão anterior. Podemos então relacionar os seguintes
objetivos:

i. Apresentar uma nova classe de distribuições normal-assimétrica multivariada que
possua uma estrutura conveniente para fazer inferências em div'ersos modelos es-

tatísticos e estudar, de forma detalhada, as propriedades destas distribuições.

ii. Propor procedimentos de estimação no modelo linear misto normal-assimétrico via
algoritlno EXI e métodos \fonte Carlo via Cadeias de Xlarkov IXICXIC). Neste
último: basicamente o aniostl-odor de Gibbs.

iii. Estudar procedimentos de estinaação em modelos lineares mistos com erros de ille

dada sob as distribuições nonnal e normal-msiillétrica.

11



1.4 Organização do l\abalho

Este trabalho contém 6 capítulos e 4 apêndices. No Capítulo 2 apresentamos a distribuição
normal-assimétrica: com ênfase no caso multivariado. Estudamos basicamente as prin-
cipais propriedades desta distribuição associadas com a distribuição de transformações

lineares, marginalização, condicionamento e formas quadráticas. Uma representação es-
tocástica para o vedor normal-assimétrico é considerada, podendo alternativamente ser
usada para obter os momentos desta distribuição e para o desenvolvimento de estudos

relacionados a aspectos inferenciais deste modelo. Adicionalmente, uma aplicação aos
modelos de regressão multivariados é apresentada.

No Capítulo 3 abordaremos os modelos lineares mistos normal-assimétrico (MLMSN)
estendendo o MLM usual. Uma forma fechada da densidade marginal das quantidades

envolvidas é obtida integrando sob o efeito aleatório, de modo que a log-verossimilhança
marginal pode ser maximizada diretamente usando programas computacionais existentes

como Ox, Matlab, R, S-Paus, entre outros. Notamos também que as expressões analíticas

desta natureza não são dada na literatura. Adicionalmente, o algoritmo Eb/l é apre-
sentado que parece apresentar algumas vantagens sobre a maximização direta, especi-
âcamente em termos de robustez com relação aos valores iniciais e forma fechada dos

parâmetros do efeito fixos no processo iterativo de estimação. Realizamos um estudo

de simulação onde mostramos que existe perda de eâciência na estimação de certos
pa'râmetros quando a assimetria esta presente nos dados, levando a inferências menos
precisas sobre os parâmetros de interesse. Finalmente uma aplicação a um conjunto de

dados reais é apresentada, onde os resultados coincidem com os reportados por Zhang e
Davidian (2001) usando técnicas semi-paramétricas.

No Capítulo 4 desenvolveremos métodos bayesianos de estimação em NILNISN usando
o esquema NICNIC e uma distribuição conveniente para este tipo de análise. Sob esta
estrutura encontramos também a verossimilhança marginal das quantidades envol\ idas e

mostramos atra'ç'és de simulação que critérios de informação, tais como AIC (critério de in-

formação de Akaike) : BIC (critério de informação bayesiano) e HQ (critério de informação
de Hannan-Quina), podem ser usados para detectar afastamentos da normalidade e es-

colher o modelo que melhor represente os dados. Baseados nm estratégia inferenciais
discutidas no estudo de simulação: uma análise bayesiana de um conjunto de dados de
colesterol é apresentada.

12



No capítulo 5 trataremos o problema de estimação enl modelos lineares mistos com
erros nas variáveis. Após uma revisão bibliográfica dos métodos usuais de estinaação.
aplicamos os métodos a este tipo de modelos em un] marco teórico. Em seguida, apre-
sentamos um estudo de simulação, onde o objetivo é comparar a robustez dos ]nétodos

quanto ao aumento da variabilidade do erro de medição. Finalmente, desenvolvemos pro-
cedimentos de estimação, via máxima verossimilhança, no N'ILNI estrutura! com erros de

medida sob as suposições de normalidade e distribuição normal-assimétrica em todas as
variáveis aleatórias consideradas.

O sexto e último capítulo finaliza esta tese com algumas conclusões de nosso estudo,
pesquisas que estão sendo desenvolvidas motivadas pelos resultados deste trabalho e al-
gumas perspectivas para trabalhos futuros.

13



Capítulo 2

A Distribuição Normal-Assimétrica

2.1 IDtrnd - - rã '"-'y"

Eüste uma tendência geral na literatura estatística para encontrar métodos mais flexíveis

que representem características dos dados tão adequadas quanto possíveis reduzindo su-
posições não realistas. A motivação deve-se ao crescente poder computacional e, também,
a inúmeros conjuntos de dados em distintos campos da ciência, que freqüentemente não
satisfazem algumas suposições, tais como, independência e normalidade. Para modelar

desvios destas suposições e particularmente da suposição de normalidade, que desempenha

um papel importante na análise estatística, diferentes enfoques podem ser encontrados

na literatura. Do ponto de vista prático, o método mais comum adotado para alcançar
a normalidade (ou simetria) é transformação de variáveis. Embora tal método possa dar
resultados empíricos razoáveis, deve ser evitado se um modelo mais conveniente pode ser
encontrado. Azzalini & Capitanio (1999) apresentam algumas razões para evitar este
procedimento:

a) A transformação não fornece informação útil para entender o mecanismo de geração
dos dados.

b) A transformação de varia'leis dificulta a interpretação: especialmente quando cada
variável é transformada usando diferentes funções.

c) A transformação para um conjunto de dados pode freclüentemente não ser aplicável
para outros conjuntos de dados.

d) Quando a suposição de homocedasticidade é necessária. algumas vezes a trens.
formação requerida difere da transformação para alcançar a nonnalidade

14



Um enfoqtle alternativo à transformação de variáveis, para modelagem de dados de
um ponto cle vista paramétrico, apropriado para o tratamento de observações contínuas
multivariadas, consiste em construir classes paramétricas flexíveis de distribuições mul-
tivariadas que exibam assimetria e curtose diferentes da distribuição normal. A classe
das distribuições elípticas é provavelmente o exentplo mais conhecido deste enfoque. Esta

classe foi introduzida por Kelker (1970) e sistematicamente discutida por Cambanis et al.

l 1981). Para uma revisão desta classe, ver por exemplo, Fang et al. (1990) e Arellanc-Valle

(1994). A classe elíptica inclui um vasto conjunto de distribuições, como por exemplo,
normal, normal composta, t de Student, exponencial potência, Pearson tipo 11. A princi-
pal vantagem é que representa uma extensão natural do conceito de simetria no contexto
multivariado. Embora modelos elípticos forneçam alternativas para o modelo normal,
estes somente podem ser aplicados em situações práticas onde simetria parece razoável.
Alternativamente, existem muitas outras classes paramétricas de distribuições que podem
ser escolhidas, contudo esta escolha não é tão ampla como no caso univariadol muitas
delas são estudadas no livro de Johnson & Kotz (19721. Um outro enfoque para uma

extensão multivariada da teoria univariada é mediante o uso de copulas. Alguns inconve-
nientes deste método podem ser encontrados em Azzalini & Dália-Valle (1996) . Portanto,
é de interesse prático estudar modelos estatísticos que sejam menos sensíveis do que a
distribuição gaussiana a certos desvios das suposições consideradas, construindo famílias

paramétricas de dísfmbuãções assímétücas que sejam analiticamente tratáveis, possam
acomodar valores práticos de assimetria e curtose, e estritamente incluam a distribuição
normal. evitando assim, a necessidade de transformações ad /zoc.

Este capítulo está centrado no estudo da distribuição normal-assimétrica, com ênfase
no caso inultivariado. Nosso interesse é basicamente introduzir uma nova distribuição

numa estrutura conveniente para fazer inferências em inúlTieros modelos estatísticos e
estudar m principais propriedades desta distribuição. O restante do capítulo está orga-
nizado como segue. Na Seção 2.2 apresentamos uma revisão bibliográâca da distribuição
normal-assimétrica univariada de Azzalini(1985). Na Seção 2.3 introduzimos uma ex-

tensão ialultivariada da distribuição normal-assimétrica e apresentamos um estudo deta-

lhado das propriedades desta distribuição. A Seção 2.4 está dedicada a uma aplicação
prática da distribuição norntal-msillaétrica em 11aodelos de regressão nlultivariados, os re-

sultados e illétodos propostos são exenaplificados atl'avés de uin estudo de sii)luxação e
análise de unl conjunto de dados reais.
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2.2 A Distribuição Normal-Assimétrica Univariada

Uma variável aleatória Z é dita ter uma distribuição normal-assimétrica com parâmetro
de assimetria À, denotado por SNI (À), se sua função densidade é da forma

/z(z) = 2@l (;) 'bl (À;) , z € ]R,

onde @l(.) e Oi(.) denotam a função densidade de probabilidade (fdp) e a função dis-
tribuição acumulada (fda), respectivamente, da normal padrão (N(0,1)). A densidade em

(2.1) é uma densidade válida para À C !R e é simétrica se À = 0 (em tal caso coincide
com a densidade da normal padrão). Valores positivos (negativos) de À correspondem

a uma assimetria positiva (negativa) na densidade (2.1). No limite, quando À tende

a +oo (--oo), Z tende a uma variável aleatória metade-normal (Àa/y-nomlaZ) positiva
(negativa). A família de densidades (2.1) foi discutida formalmente por Azzalini(1985)
propondo que esta densidade poderia fornecer uma família assimétrica razoável como

alternativa ao modelo norma! clássico. No entanto, a idéia de modelagem assimétrica
por meio da construção de famílias matematicamente tratáveis, que incluí a distribuição

normal, foi proposto inicialmente por outros autores num contexto bayesiano (ver por
exemplo, O'Hagan & Leonard, 1976). Exemplos da densidade (2.1) para À = --3: 1, 3,5
são mostrados na Figura 2.1.

Como discutido por Azallini & Dália-Valle (1996), três cenários interessantes podem
ser utilizados para gerar extensões do modelo normal-assimétrico univariado, que são de
interesse em nosso estudo e conseqüentemente são motivo de consideração.

Proposição 2.1. Sejam b y N(0, 1), á = 1, 2, e dejnamos a uaüáue/ Z = IXIÀyl > y21.
Então Z «, SN\ t)q.

Z)emonst7ação. Note que,

P(Z $ z) P(yl:$:1Àyl:,yH' } ylnU

'ç*'''. ;.. *ü J.. J ..:'u'(«)-«'"

PB"l, "ü J :.:'tü«'ç*ü-'
Z

A pro'ç'a segue notando que P(Àh > y2) ;:'(Àh - b > o) + (pois ÀX -- }lZ tem
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Figura 2.1: Função densidade de probabilidade de (2.1) para À -3, 0, 1: 3 e 5
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Proposição 2.2. Suponha gue o vetar (h, ya) íem dásthZ)unção rzormaZ bÍ-uahada com

"''«ry.-á. N(0, 1) ' "''''i'çã. õ .Ê-m« « -há«Z .Z

Então Z -., SN:Ç)Õ.

Demonstração. Sem perda de generalidade escrevemos y2 - '5y] -- (l -- õ2):/2W, com h e
l.r i.i.d. N(0,1). Conseqüentemente: o evento ly2 > 01 é equi'ç'atente a l.SK --(l --õ'y/'W >

01 ou lii ' yl > t'L'l. A prova segue da Proposição 2.1. []

Observação 2.1. Sob as condições da Proposição 2.2, aZíerrzatít'am.ente podemos repre-
sa ta Q \aüáuel üleütóüa, Z com.o

Z se b > 0:

caso covLtrário
(2 3)

Est,e resultado for'tece uma representação estoc(estica da tam(ítel aleatóma Z, que pode .sel

17



usada para gerar números aleatóhos e para propósitos teómcos (veja Azzalini & Della
Val,\e, 1996).

h,luitas propriedades da densidade em (2.1) podem ser facilmente obtidas de uma
terceira representação de Z, incluída em Azzalini(1986) (veja também benze, 1986). O
resultado é dado a seguir.

Proposição 2.3. Sejam X{ g N(0, 1), { = 0, 1, e

z l õix.i + 0 - ÓD:/'x:, õ - ÍÍ;''Xíja ,
(2.4)

onde X L Y signi$cü que X e Y são identicamebte disthbuídos. Entiio Z N SN\t)q

Demonstração. Veja prova da Proposição 2.4 e considere n l n

Em resumo, os resultados das Proposições 2.1 e 2.2 são essencialmente equivalentes,
enquanto que o resultado da Proposição 2.3 parece ser diferente e de fato o mais interes-

sante por permitir um estudo detalhado desta família de distribuições, assim como facil-
itar extensões para casos multivariados. Uma quarta derivação da distribuição normal-
assimétrica que envolve máximos e dependência também merece atenção. Para isso,

suponha que o vetor (yl, y2) tem distribuição normal bivariada com marginais N(0,1)
e correlação õ. Definimos a variável Z = lmaz(yl , y2)l. Pode-se mostrar (veja Loperfido,
2002) que a variável 2' N SNi(À), com À = V'(l -- õ)/(1 + .5).

As propriedades dadas a seguir para uma variável aleatória Z, com distribuição S.NI (À),

são facilmente derivada usando a representação estocástica em (2.4) . As provas serão omi-
tida por ser de nosso interesse estudar as propriedades da distribuição normal-assimétrica
multivariada, em que a densidade (2.1) é um caso particular. Entre as principais prc-
priedades consideramos:

a \ ax2

z: - *{, .ptz] - Vf-7Íi:P' v«[z] -:
Segue que os momentos de ordem par de Z. coincidem com os momentos correspondentes

da distribuição normal padrão e os momentos de ordem ímpar são dados por

.rlZ'"'''l 1 + À')''*' 4'2''l(2k + 1)11 )1: t5Je ' 2À)u
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Usando a relação EIZ31 . (2 -+ - + X2)EIZI, segue que os índices de assimetria e
curtose são dados por

1 - ip d(-J:lÍ;):':; . - 2(«-u(J:;l;)',
implicando que .0; 9953 < ' < 0, 9953 e 3, 0000 < K < 3, 8692

Por ser de interesse prático, é natural agora estender o modelo (2.1) introduzindo
parâmetros de locação e escala. Neste caso dizemos que y -- SNi(p, a2; À) se

T) .: (*'=) l2 5)

Isto é, uma v.a. y tem densidade em (2.5), se sua representação é da forma y :É p + aZ,
onde Z «., SNi(À).

A distribuição normal-assimétrica compartilha com a distribuição normal boas pr(F

priedades e tem a vantagem de ser conveniente para análises de dados com distribuições
empíricas msimétricas e unimodais (veja Figura 2.1). Apesar das boas propriedades,
a família normal-assimétrica tem alguns problemas inferenciais. De fato. a estimação
do pai'âmetro de assimetria pode ser problemática. Por exemplo, considerando o modelo

(2. 1) , se toda as observações são positivas (negativas) , a verossimilhança é monótona cres-

cente (decrescente) , acarretando em um máximo infinito (menos infinito) para o parâmetro

À (Liseo, 1990). b/tais ainda, isto acontece com probabilidade positiva, embora decresça
rapidamente com o aumento do tamanho da amostra. No caso do modelo (2.5) o pr(»
blema todavia persiste: mas é complicado identificar amostras que levam a uma estimativa
de ,\ tendendo a infinito. Evidências empíricas mostram que os esticadores de máxima

verossimilhança dos parâmetros de locação e escala sempre existem, sendo confinado os
problemas inferenciais somem:Lte ao parâmetro de assimetria.

Extensões \uli'variadas da distribuição normal-msimétrica tem sido propostas por 11tuitos

autores. Arnold & Bea'çer (2000) consideraul extensões do modelo l2.1) deriváx-eis de (2.4)

por peí'mitir que X. e .X.t sejam va s i.i.d. com densidade comum nãonorlnal ü. De uin
modo geral podei[[os considerar que X. e Xi e]]] (2.4) têm densidades ü] e c,'z. Variantes
Cauchl'-assilllétrica e Laplace-iusimétiica obtidas desta forma são discutida en] Arnold
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& Beaver (2000)

Distribuições normal-assimétrica multivariadas são consideradas em Azzalini & Dalla-

Valle (1996), Azzalini & Capitanio (1999), Branco & Dey (2001), Sahu et al. (2003),

entre outros. Genton et al. (2001) derivam os momentos do vedor aleatório com dis-

tribuição normal-assimétrica multivariada e suas formas quadráticas. Arellano-Vale, Del
Pino & San b/lartin (2002) mostram que muitas das propriedades da distribuição normal-
assimétrica multivariada são satisfeitas para uma classe geral de distribuições assimétricas
obtidas de uma clmse simétrica, definidas em termos de independência, condições nos
sinais e valores absolutos, e apresentam uma fórmula geral para obter densidades as-
simétricas. Destes resultados, Arellano-Valle & Genton (2003) introduzem a classe /urz-
damentaZ de dásthbuzções assãméthcas, fornecendo um estudo unificado para a obtenção

de distribuições multívariadas assimétricas partindo de uma classe simétrica multivariada

(veja também ArellanoValle & Del Pino, 2003). Na seção seguinte consideramos a ex-
tensão multivariada da distribuição normal-assimétrica definida em (2.5) e que será usada
em grande parte deste trabalho. Derivamos para esta distribuição resultados diversos asso-

ciados com a distribuição de transformações lineares, marginalização, condicionamento e
formas quadráticas. Uma representação estocástica para o vetar normal-assimétrico mul-
tivariado é também considerada, sendo uma generalização da representação estocástica
(2.4), podendo ser usada alternativamente pma obter os momentos desta distribuição, e

como veremos, também para o desenvolvimento de estudos relacionados a aspectos in-
ferenciais deste modelo. Enfatizamos também que a distribuição introduzida a seguir
difere daquelas encontradas na literatura, e portanto, muitas das propriedades derivadas
na seção seguinte são aportes deste trabalho ao desenvolvimento dos tópicos de
distribuições assimétricas.

2.3 A Distribuição Normal-Assimétrica Multivariada
Como discutido em Arellano-Valle & Genton 12003) e Arellano-Valle & Del Pino 12003),

existem muitas definições de distribuições normal-assimétrica multa'variada. Nesta seção
consideramos uma definição unificada das definições encontrada em Azzalini & Dalla-
Val!e (1996), Azzalini & Capitanio (1999) e Arellano-'b'alce & Genton (2003). A seguir
introduzimos uma notação importante (lue será usada no decorrer deste trabalho.

Denotainos por c'« (xlp. E) e q'«(x p. E) a fdp e a fda. respecti'ç'amente: da distribuição
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.V.Ip, E) avaliada em x. Quando p = 0 e E = 1. (a matriz identidade nx rz ), denotaremos

estas funções como Ó.(x) e @«(x)

Definição 2.1. Um l,eíor aZeafóüo rt-dz7nensáorzaZ Y segtze urna dãsfribuzção norvrzaZ-

assÍméthca com uefor de locação p C R", matiz de dispersão E ruma m.athz n x rl

de$ntda positiva ) e vetar de assimetüa X C R" . se sua .fdp é dada por

./\ (y) 2@.(yjp, E)'bilÀTE- :/'(y p)). y c R". (2.6)

denotctdü por''í -., SN.In,'S:.Xh. Quando H O e E = 1. temos

./\(y) = 2@.(y)'bl(À7'y), y € R", (2.7)

. ««'. c«o d.no*"""'o. p., Y «.' S/V.(À)

Observação 2.2. Uma uez que a condição 'bi(--u,) = 1 -- ã'i(u), parti todo w C ]R, é
su$ctente para garaTitir que (2.6) é uma jdp (veja Genton & Loper$do, 2002), podemos

usar eTttão diferentes reparametüzações para representar o T)arâmetro de assimetüa X
como, por exemplo,

)
/\ 'L/'A

'1

para algum õ C R' e matiz de$nida positiva A. de dimensão n x TI tal que
Dois casos podem ser considerados b. = }1:. (ntathz de con'ilações) que é a reparame-
tüzação usada por Azzalini & DáLIa-Volte (1996), e A. = 1«. que é um caso especial da

classe de$nãda por Arellano- Valle & Genton (2003). De um modo mais geral, podentos

szbstüuir em (2.6) a pane assimétMca (ou função de assimetha veja Arellano Valle et
aZ , e00PJ {':(.) po« um' /unção «b,t«á«ía Q.( ) 'm 10, il, gu. dep.nde de y .í««és 'íe

uma .função ímpar w : IR" --* IR" rou /unção aníí-simétrica, Dela ÁreZZano- VaZZe & Del

Pino, i?0032 e em faZ caso Q.(w(--y)) = Q«(--w(y)), y c R". .4ssím, a dístübuiçâo
normal-assiTnétTica em (2. 6) pode ser estendida considerava.do

À- (2.8)

./\ (y) 2"ó.(yjp. x)Q«(«'(y)), y c R" (2.9)

Conho notado na observação acima. a densidade en] (2.6) é diferente da definição

encontrada eil] Azalli11i & Dália-Valle (1996) e Azallilii & Capitanio (19991. pois estes

autores consideram w = díag(af. . . . . . ali,.l ( a: : z-ésinlo elemento da diagonal principal
de E) no lugar de E na parte assimétrica de (2.6).
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O seguinte lema será muito usado no decorrer deste trabalhos por exemplo, pode ser
usado para mostra que (2.6) é uma fdp em R"

Lema 2.1. Sela Y -., N.(p, E). .Então, para a/gum vetar.Êzo a de dimensão k e alguma

matiz $za B de dimensão k x n, temos

Eld'k(a + nYj?7, Q)l ®x(aj77 - Bp, Q + BEBI) , (2.10)

(2.1 1)-Elé*(a + BYI,7, Q)l PA (al,7 - Bp, Q + BEBI).

Z)emonstraçâo. A prova de (2.10) segue notando que

-EI'b*(a + BYI,7, n)l ZIP(U $ajY)l

onde UJY = y -., Nk(77 -- By, Q), tal que U -.. Nk(T7 -- Bp, Q + BEBI). Similarmente a

prova de (2.11), segue do fato que

Elé*(a+BYI,7,Q)l(al,7-B',Q)@«(zlp,E)dz(u)./'z(z)dz
JRn JR"

B

Note que o Lema 2.1 garante em particular que (2.6) é uma função de densidade em
IR", pois

@.(zlP, E)'b:(ÀTE':/'(z - P))dz l©:(ÀTE-:/:(z - P))j
®:(--.XTE-i/2pl -- ÀTE-i/2p, 1 + ÀTÀ) = d't(0) = 2':

Z

A seguir apresentamos a representação estocástica de um vetor aleatório normal
assimétrico padronizado. A prova é baseada no seguinte lema.

Lema 2.2. Sela Y -- .Xb(p: E) e X «' .\l(77, Q). Então,

0,lylp t Ax: E)pç(xl77:Q) = 0.(yjp+ Aq,E+ Afiar)
x Qç(xl?7+ BATE':(y -- P -- A?7),A)

onde A = (Q'' + ATE':A)-:
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Z)emoristração. Fazendo z = y -- p -- A77 e w :: x -- q, temos após algumas manipulações

algébricas que

(z -- Aw)rE :(z -- Aw) + wrQ':w =

z(E+-Alar)':z +(w -- BATE-iz)rA''(w -- AA7'E :z)

A prova segue por se notar também que IX -F AÇ2Arl IAI IXllOI, com IAI = det(A) ]]

Proposição 2.4. Sej. Z - S]V.(À) Ente.,

Z:!ÕJXo -F(l«-ÕÕr):/'X:, onde õ (2.12)

Xo N(0, 1), X: -. ]V«(0,1«) ' 'ão á«d.p.ndentes

Demonst«çâo Seja U = õlXol + (l« -- õõr):/:X: . Como UI IX.l = t N N.(Õt, 1« -- .5Õr),

onde Xol --, H.V(0, 1) (a distribuição metade-normal padronizada). Então, pelo Lema 2.2,
temos que

/u (z) @«(zlõt, 1. -- õõr)2@([)dt
roo

/ .Ó.(zjO, 1«)2é(tlõrz, 1 - õrõ)dt
JO

2é« (z) 'b : (2 13)

i.e., U :! Z - SAC:(À), com À = --7-êFfT, que conclui a prova. []l.Õ'Õ

Observação 2.3. Da Proposição e.4, podemos aZterrlatíuamerzíe denotar um tietor aZeatóho
SN«ÇX3 de$nido em (2. 1), corro SN«ÇÕ) com densidade dada em (2.131.

Observação 2.4. Note que enz cone ão com a Proposição 2.3? do caso unzuamado; não é

d:.Ncz/ uer que para X. - .V(0, 1): Xi -- .V,:(O,l«) e C'ou(X., XI) = õ, o z,'etor aZeafóúo

Z = IX.IX. > 01 f.m d:;{«,b« çã. SV.(À) .A«ám, p««Z'Zam'nf' ' r2 ) ile«-'í«'á-
men,te a (2. ÍZ.l, podemos usar o seguiTtte m.ecanism.o para gerar t etores aleat(idos SN.l.X)

Z se X. > 0:

caso con.tráho
(2.14)
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Figura 2.2: Contornos da distribuição normal-assimétrica bivariada em (2.6), com p = (0, 0)T,

,- 1; o .*- '«:,*,,'-«.-"""":«:«-.*.,*, ',
(a) Para À = (0, 3)r e p = 0, 0, 5 e 0, 9, respectivamente.

@W

(b) Para À (2, 3)r e p 0, 0, 5 e O, 9, respectivamente

(c) Para À (--2, 2)r e p 0, 0, 5 e 0, 9, respectivamente

Wang et al. (2004) e Azzalini & Capitanio (1999) discutem uma representação es-
tocástica condicional em (2.14) em um contexto mais gera! de distribuições assimétricas.

E importante notar que a representação estocástica em (2.4) é um caso especial da

representação estocástica dada em l2.12), considerando n = 1. Este fato não necessaria-
mente acontece com a definição proposta por Azzalini & Dália-'b'alce j1996). Sendo assim;

muitas propriedades da distribuição normal-assimétrica multivariada: definida aqui, pc-
dem ser dera'ç'idas para o caso uni'ç'afiado e, illais ainda. M propriedades mostradas a
seguir para un] vedor padronizado normal-assimétrico podem ser facilmente estendidas

para o correspondente modelo de locação-escala de'lido ao fato apresentado na seguinte
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proposição.

Proposição 2.5. Seja Z «., SiV.(À), e considere a [rans/or'mação [znear Y = p + Ei/2Z,
onde 'S é de$nida posztit-a. Evttão,

Y -.., SAr,.(p, E, À)

Demonstração. Visto que E é definida posit-iva, a prova segue usando o fato que .fV(y) =

IEl-:/2.f,(E '/'(y - P)) a

O seguinte resultado mostra que a fda de um vector aleatório SAC.(À) tem uma forma
simples.

Proposição 2.6. Se Z -- SN.(À) então, sua /da é dada por

''-,-".*:«.',''' ',, -~. «- l l,
Z)emonstração. Por(2.7) temos

&(,) r
E

- ,/...
P(Z$z)/ @«(u+z)'b-(Àr(u+z))du

u<0

Ó.(u+ z)Ói(u+ Àr(u+ z))dudu 2P(U $ 0,V $ 0),
u<0

onde t'jU = u -- N:(--Àr(u + z), 1) e U -, N«(-

que

lrl - «*: llrl , l
z, 1.). Assim, a prova segue do fato de

1, ,.:à*ll
=

Na Figura 2.2 apresentamos alguns contornos da densidade em (2.6) para diferentes

\dores dos parâmetros. Note que estes cont.ornos não são elípticos. como era de esperar.

2.3.1 Função Geratriz de Momentos

No próxillao resultado. derivados a função geratriz de momentos (fgill) da distribuição
iloilnal-assimétrica padronizada. Propriedades adicionais desta distribuição serão obtidas
usalldo esta f\!nção.



Proposição 2.7. Seja Z -. S]N.(À). Então, a /gm é dada por

À/z(s)-2eê;';©i(õrs), seR", õ=iÍI À l2.is)

Demonstração. Note que e;''Ó«(z) e{ '';@. ( z s). Logo, de (2.7) temos

Mz (s) E(e;'') {;';@.(u - s)@:(.Xu)du
'R''

Z
2eà;'; / ., El@:(u+XTY)lau, com Y -, iV-(O,l«)..<À's

2e4;'; / .#.(y)®i(Àr(y + s))dy = 2e#'''
R''' .l.x' :'b«(y)@*ÇK -p xT y)dyd.

O resultado segue usando o Lema 2.1 H

Como consequência imediata da Proposição 2.7, temos o seguinte corolário. A prova

segue do fato de que Y Z p + Ei/2Z e MP+E:/:z(s) - e;rPÀ4Z(E1/2s).

Corolário 2.1. Sda Y -, SIV.(p, E, À). Élníão, a /gm é dada por

Mv (s) 2es'P+às'Es@:(õ7'E:/'s), s C IR", l2.i6)

De modo similar ao corolário acima podemos caracterizar a distribuição de uma trans-
formação linear arbitrária na forma AZ + u. A prova segue diretamente da Proposição
2.7 e será omitida.

Proposição 2.8. S©a Z -. SN.(À). Zlntão, para ma mafhz A de dimensão k x n e um

uetor u de dimensão k temos que

MA,+.(s) = 2e;'"+$;'AA ; :(õra.rs), s € 1R*. (2.17)

De (2.17), com u = 0, temos as seguintes propriedades adicionais da distribuição
normal-assimétrica padronizada.

Corolário 2.2. Se Z -., S.V.(À), então

:J -z -, s.v.(-ÀJ,

{,J arZ -- S.V:(arÀ), -de a é «m .,.*o, unzÉáno - IR"

-i«) }aZ - SN«kÀ.}.), o«de À. é «m- «.t«lz o«tog.'«-l « x ":

26



O seguinte resultado está relacionado com a transformação liltear de um vetou aleatório
normal-assimétrico. Como veremos é fecllada sob transformação linear usando uma matriz

de posto completo.

Proposição 2.9. Seja Y -. SN.(p,E,À) e C uma mütmz n x k de posto compZefo.

Então ,

CTY -.., S.Vt(Ca"P, CTEC, À*),

onde À* = õ*/(l -- ÕTÕ*):/', «m õ* =(CTEC) :/:CTE:/'Õ.

l)emonstração. De (2.16), temos para s C IRk que

MCry(s) Mv(Cs) = 2e;'c'p+l;'c'Ec;®:(.5rE'/:Cs)
2es'c'P+#;rc'Ec;.}:((5rE:/'C(CTEC) :/:(CTEC):/'s)

Novamente, em analogia a (2.16), o resultado segue. []

Note na Proposição 2.9 que fazendo C = --1., então --Y «' SIV«(--p,E, --À). O

seguinte resultado é uma consequência direta da Proposição 2.9, Sua importância é

clara pois fornece uma caracterização para qualquer vedor aleatório normal-assimétrico
na mesma forma que a distribuição normal multivariada.

Corolário 2.3. Y «' SJ\h(p,E,À) se, e somente se, arY -, SNI(P.,,E.,ó.) para foda

a C R", a # 0, onde p. = arp, E. = área e .5. = (área)':/'arE:/:Õ

Z)emonsfração. A prova da implicação é direta da Proposição 2.9 com k = 1 . Para mostrar

a condição necessária, observe que se ary -- VIVI (P., E., '5-) para todo a # O, de l2.16)
com n :; 1, temos

]\J',,Y (S ) .,'P+#;:,'E''} ]( .5.(área):/'s)
2es'rP+:share'©t(õTE1/2asl, s cR

Toinaildo s 1. a expressão acima se reduz a

,X/Y (al 2.-'p*{ ,'E'® : (ÕTE ' ''2a) ,

e. como a é arbitrário. por (2.16) segue (lue Y -- S,V.(p. E. À) 0

A seguir caiacterizanlos a distribuição das formas quadráticas de ull] vetar aleatório

ilonnal-íusililétrico através de sua fgm.

27



Proposição 2.10. Seriam Z «, SN.(À), A uma matiz sámétmca de dí?7zensão n x n e
a€1R" Então, a/ym d.Q=(Z--a)rA(Z--a) é

&/Q (s) 2j1. -- 2sAJ'i/2 exptarjsA + 2s2A(1« -- 2sA) iAja}

*':(-,.: Z!.. ':A)l::l:,J, ' : «,
l2.i8)

comjAI

Z)emonstração. Note primeiro que e'(Z-')rA(Z-a)@.(z) :; j1« -- 2sAJ'i/2 explarjsA +
2s'A(1« -- 2sA)''AjalÓ«(zl -- 2s(1« -- 2sA)':Aa, (1« -- 2sA)':). Agora, da deânição

de fgm, temos para s C IR que

E(e'Q) 2li« -- 2sAj'i/2 explarjsA + 2s2A(1« -- 2sA)'IAja}
x / .P.(ul -- 2s(1« -- 2sA)':Aa, (1« -- 2sA)':)®i(Àru)du

JuCIR"

2jl. -- 2sAj'i/2 explarjsA + 2s2A(1« -- 2sA)'iAjal-Ejd'i(ÀTZ)l,

onde Z -, A/,.(--2s(1« -- 2sA) :Aa, (1« -- 2sA) :). A prova segue do Lema 2.1 e algumas

manipu[ações algébricas. []

Duas importantes conseqüências da proposição acima, considerando a = O e A = 1.,
são dados no seguinte corolário.

Corolário 2.4. Sda Z « SN.(À). .Então, sob as corzdáções da Proposição 1?.-70,

ü) Q = ZTÀZ tem fgm dado» por

M.a (s) j1. -- 2sAJ'i/2, .ZI. 2s.A > 0, s € 1R. (2.19)

b) Q -- ZT'Z. tem distüb'lição qui-quadrado com R graus de \iberdade, isto é,

C? X: (2.20)

Onde a notação A > 0 significa que A é definida positiva. Note (lue a distribuição

das formas quadráticas centrais de uln vetou aleatório normal-assimétrico padronizado
não depende do parâmetro de assimetria À. Assim: propriedades de C? podem ser obtidas
usando resultados conhecidos da distribuição normal multivariada: veja por exemplo:
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Johnson & Kotz (1972). De .WQ(s) em (2.19) e da relação em (A-21), encontramos que o

r-ésimo cumulante de ZTAZ é

K. 2'''(r -- l)ltr(Ay: r = 1,2, (2.21)

O fato apresentado em (2.20) é um caso especia! de um resultado mais geral apresen-
tado a seguir. A prova é decorrente da Proposição 2.9.

Coro[ário 2.5. Seja Y N S]V«(p, E, À) e C uma maÍhz n x k (k $ '1) de posto como/eto.

Q =(CTY -- Crp)r(CTEC)''(CTY -- Crp)

Note neste último corolário que se k = 1, C = ej, com ej um vetou cujo .j-ésimo

elemento é igual a l e os outros iguais a 0 (base canónica de R"). Então.

(yj - pj)'/aj -' xf, (2 23)

onde af é o j-ésimo elemento da diagonal principal da matriz de dispersão E e pJ o J
ésimo elemento do parâmetro de locação p, .j = 1, . . . , n.

Proposição 2.11. Sejam Y -' SAC.(p,E,À) e A zzma matiz síméíhca de ordem rz
Então Q .fgm de Q = YTA'i é dada por

.VÍQ (' ) 2jl. -- 2sAEJ']/2explp7'jsA +2s2A(E'i -- 2sA) iAjp} x

»:l ,;""' ""-"'''::""l ':« ««,

Demonstração Note que Q = Yl"AY =(p+E:/'Z)rA(p+E:/'Z) =(Z--»)rÃ(Z--»),
onde Ã = Ei/2AE1/2, ji - E-i/2p e Z - SIV.(À). A prova segue da Proposição

D2.}0

Os seguintes resultados estão relacionados com a distribuição de matrizes aleatórias
norma!-assimétrica.

Proposição 2.12. Sela Y -' SV«(p. E, À). Enfio.

Q (Y p)(Y p)r «., i,t.,L (E. il.

isto é. (l} t.em dzstl"lbtttção Vl;lshürt com. parâwietro de escala 'E e L grau de liberdade
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Z)emonstração. Note que se Z «.., SIV.(À), então da definição da fgm para um matriz de
variáveis aleatórias, temos

Mzz, (S) = E(e"H"')) E('"m'sn) .E(eZPSZ), S C R"x",

de um modo similar à prova da Proposição 2.10, com a = O, segue que ZZr tem fgm

dada por
MzzT(S) = jl« -- 2SJ'l/a

A fgm acima não depende de À e caracteriza a fdp de uma distribuição Wishart padronizada,
mais especificamente ZZr -, W(1«, 1). Logo, como Y Z p+ Ei/2Z, uma pequena álgebra

usando propriedades conhecidas da distribuição Wishart (veja, por exemplo, b/tardia et
al., 1979) completa a prova.

n

O seguinte corolário é decorrente da Proposição 2.12 e Teorema 3.4.3 em b/lardia et

-1 (1979)

Corolário 2.6. Sejam Xi, . . . , XP velares aZeütóMos independentes tais gue

X: - SN.(p:,E, a:) ' « X, U 'ã. m.tü«' 'uU« Já«h« ;ã. XT,..., Xr e pT,..., p,,
respectivamente. Então,

(x U)r(X - U) '- W«(E, P)

Proposição 2.13. Sq. Y -., SIV.(p, E, À) ãnd'pendenÉ' de X:, . . . , X,, com X:, X ' U
"mo n. Oo,«Zá«á. 2 6. Se l(X -- U)r(X -- U)I': e«êste q«m. «M.m«t., .ntã.,

T2 P(Y p)rl(X U)r(X - U)I':(y P) «. T(n, P),

isto é, TZ tem disthbuãção de Hoteiting com parâmetros n e p.

Demonstração. Note pelo Corolário 2.6 que a distribuição de l(X -- U)r(X -- U)l não
depende de À, ai . . . : ap Similarmente, pela Proposição 2.10 a distribuição condicional

(Y P)7jjX - U)r(X - U)l :(Y P) l ((X - U)r(X - U)),

não depende de À. ai . . , : ap Logo, sem perda de generalidade assumimos que À. ai . . : ap

são iguais a zero. O resultado segue usando propriedades conhecidas da distribuição de
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Na seção seguillte apresentamos resultados relacionados aos momentos do vetou aleatório

normal-assimétrico e suas formas quadráticas.

2.3.2 Momentos

Proposição 2.14. Sela Z -.. S.V.(À). Então,

.J pT - .e]z] - V=:õ,

ÓJ P .EJZZrl - 1., Variz) - l« - {ÕÕr,

c) Pg .EI«c(ZZr)Zrl ®l«+ «.c(1«)Õr+l«GOÕ-Õ®(ÕÕr)l,

aJ P: = -E(t'ec(ZZr) ® uec(ZZr)r) = 1.: + K.« -t t,ec(1.)uecr(l.l,

onde 8, K.. e uec são o produto de Kronecker, a matiz de peT'mutação (dimensão TP x TJ)

e operador etorial, resT)ectiuüntente (uejQ Mc-g«tus & Nexdecker, lg19 os detalhes destc-

rzoíaçâoJ e õ = .l\. . ..
y''' ' ' (l+À' À)l/:

Demonstração. De (2.15), calculamos as derivadas parciais até ordem 3 que estão rela-
cionadas com os 3 primeiros momentos do vetou aleatório Z «' SN.(À). Após uma longa
mas não complicada álgebra, segue que (veja expressões em (A-2), (A-8) e (A-9))

a.W ( s)
8s

Õ' .b/ (s)
Osâsa"

2 explÕsrsljs®:(Õrs) + ÕÓI(Õrs)l,

2 expt;jsrsllÕ:(õrs)(l« + s ® sr)}+ @i('5rs)is ® Õr+ Õ ® sr

.5 ® Õr(Õ7's)l,

2 explÕsrsJ©(Õrs){s g 1- ]- t;ec(1-)sr +(1. 8 s)jl« + ssrl}

+2 expÍ;isrslé(Õrs){.5 ® 1«+ t'ec(1«)Õr +(l. ® sllÕ ® sr -- s B Õr

-lÕ:gõrl(Õrs)l +(/. XÕ)l/« +sXsr --(ÕXsr)(Õrs) --Õ Õr

-ls g .5rl(Õrs) t(.5 E Õr)(Õrs):l}.

l2.26)

(2.27)
a.v'(s )
ÕsÕsxÕs

(2 28)

Fazendo s = 0 em(2.261-12.281. os resultados de(al. jb) e(c) neguei-n. Para a obtellção de

lcl) 'ç'eja. poi exenaplo. \lagnus & Neudecker l 1979. p. 388). lelllblando que os nionientos

de ordem)l pai coincidem coill os respectivos néon)Putos da distribuição norina] padrão. []

Proposição 2.15. SUJO Y SX.Ip,.'E.. )- ). Elltã,o
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'2 p: \4x:'''.

E('!'Yr) - E + ppr + V/!(Pare:/2 + E:/:Õpr),

L'ar(Y) = E - ÍE'/2õõrE'/:

E(uec(yYr)Yr) = E®P+p®Et uec(E)®pr+p®pr )P

+ v=1(X:/'Õ) '8 E + «c(E)ÕTE:/:+(l« e'(E:/'Õ))E
--(E:/:Õ) ®(ÕTE:/:) ®(E:/''5)+(E:/2Õ) 6) pr 8) P + p(ÕTE:/e) 8) P

+p ® p'8(x:/'õ)l.

Z)emonstração. A prova segue da Proposição 2.14, fazendo Y :: p + Ei/2Z. D

A proposição seguinte apresenta os dois primeiros momentos das formas quadráticas
de um vetor aleatório normal-assimétrico padronizado.

Proposição 2.16. Soam Z «, SIV.(À) e A, B duas matizes sãmétücas de dímerzsão
n, x n. Enl,ão

r.J EJZTAZI

rZ,J .EI(Z'AZ);l í,(A;),

rcJ L'arjZTAZI

rÓJ C'«(Z'AZ, ZTBZ)

reJ C'ou((ZTAZ)', ZTBZ) = 4td.Á)fd..4.a) + 8fr(.4'.B),

Í71 C'ou((ZTAZ);, ZTBZ) = 6ltr(.A)l:Éd.A-BI + 12td.Á')fr(.Á-B) + 24Zd.A)Íd..4'-a)
+48 fd .A ' -n) ,

onde td.4) der20Ía o traço de ..4

Dem)on.stração. A pro''''a segue do Corolário 2-+. pois tinIR vez (lue a fgin das formas
cluadráticas não depende do parâmetro de assimetria. então podemos considerar-lo. sem

perda de generalidade: como sendo igual a zero e usar os resultados referentes à dis-
tribuição nornaal encontrados. por exemplo. em G]]aza] ( 19961 []
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O corolário seguinte apresenta os dois primeiros momentos das formas quadráticas de
uin vetar aleatório normal-assimétrico qualquer. A prova segue da Proposição 2.16 e do

fato de que Y:$ p-t E1/2Z, quando Y « S.V.(p,E;À).

Corolário 2.7. Selara Y N SN«(p, E: À) e A, B duas maíhzes szméímcas de dimensão
n x n. Então

raJ E(Y''AY) fr(AE) + praz + 2 v{prAE:/2õ,

róP b'arlyrAyl 2f«((AE):) + 4pr(AEA)(p+2 vl} E'/'õ) - 2V/{ l2(õ'X'/',{X:/'õ)

x(p'AE:/'õ) + 2#l;(i'rAE:/2.5)'l,

rcJ C'ot-(YTAY, YTBY) = 2tr(BEBE) + 2pr(AEB + BEA)(p + 2V/''E:/2õ)

2v.;l(õrE'/'AE:/'õ)(orBE:/:õ) + lera i/2õ)(õrE:/:B :/'õ)

+2v{(p'A :/:õ)(p'nx:/'õ)l

Note que quando õ = O (ou equivalentemente À = 0), os resultados do corolário acima

se reduz aos obtidos para o caso normal (veja Muirhead, 1982, pag. 47).

2.3.3 Distribuição Marginal e Independência

Denotemos por (Zí. { = 1,2) e por (õi,{ = 1,2) a partição do vetar aleatório normal-

msilnétrico e a partição induzida no parâmetro õ = À/(l + XTX)]/2, respecti'ç'amente,

onde ZI C IR'] e Z2 C R"2, caiu >.í:l 7}í :: n Considerando esta notação. no próximo
resultado inosti'amos que a distribuição normal-assimétrica é fechada sob marginalização.

Proposição 2.17. .'assuma gue Z :
onde À; = ---:êlç--. f = 1. 2, isco é,

' l Õ' Õ. '

(z:, í i: 21 «. s.v.:(x) E«Íâo Z: -., S.V..(À;)

/z.lz,) = 2Q..(z,)'Fila;r,,l. ,. C IR"- Z 1. 2

Z)eír701?síraçdo. .\ prova é direta de (2.17) tomando u = 0 e a. = jl.:.OI pala í - l e
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Como notado por Arellanc-Valle & Genton (2003), não é possível obter independência
entre os elementos de um vedor aleatório normal-assimétrico. No entanto, podemos exa-
minar a independência entre blocos de uma transformação linear da forma CTY, com C
como na Proposição 2.9. Para estabelecer independência entre blocos de CTY, um papel

importante desempenha a componente q'i (.) da expressão (2.6). Visto que 4'l(ü + u) não
pode ser fatorado como o produto de 'Pi (u)'bl (u), para que exista independência mútua,
no máximo um dos blocos de CTY deve ser uma normal-assimétrica própria, enquanto
os outros deveriam ter parâmetro de assimetria nulo (variáveis normais) . Isto é resumido
na seguinte proposição.

Proposição 2.18. Sela Y «, SAÇ.(p, E; À), C (n x k) uma nzatmz de posto completo k
l~k $ 1Ü e h unx inteiro positivo. Adiciona\mente, sbponhü que X e C são püütcionüdas
em À-(À7',.. ,ÀÍ)' . C -(C:,...,C«), -d. C: d. dome«são «x «,, { - :,...,",
cona >1,{:::: r{ = k. Se szmuZtaneamente

riJ crxc, { # ',
r'iÍJ ÕrE-i/2Cli # a, para no mázãmo um {,

então, CTY é independente de CTY, i# .j, í,.j = 1, . . . , h.

Z)emonsÉração. De (2.16) temos pai'a s - (s{, . . . , sr)r C ]Rk que

k/c,v(s ) 2.;'c'p+ {;'c'Ec:@:(ÕTE: /'Cs)

\ '------z J

x 'b:(l>, Õ'E :/'C.s:) .

2exp )l: srcrp t 1l i>1: srcrEc:s: + 2 }: >1: srcrEcjs,l l
i-! ' í-l. {-i 1-!. i

h

lZ

Por ({) temos .'l/c,V(s) = 2e "::;rcl''p+à I'::;rcTEc;.®l(>1::;: õ E:''C,s:)
Note (lue se õrEt,'eC: = 0. paratodo í: i:: l....,h. então

.\ .rC,Ylsl 2e Li slrCrp+{ I':: srCTEC.;:
h

ll .\J'crv.Is)
{-1.

implicando (lue todas os blocos da combinação lillear são nornlalnlente clistribuíclos. l.;nl
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resultado siini]ar é obtido quando frei/2(]k # 0 para um: e somente um k.
b1 , )

A seguir estudamos condições para determinar quando Rima função linear de ve-
tores aleatórios normal-assimétrico é independente de uma forma quadrático de vetores
aleat.ócios normal-assimétrico. Também fornecemos condições sob as quais duas formas
quadráticas são independentes.

Proposição 2.19. Sejam Y -- S.'v'.(0, E, À), h C ]R" e A (rtxn) zzma matiz sínzééüca. ,4

/07wza /zrzear hrY é independente da /arma quadrátÍca YTAY se, e somterlte se, AEh = O
e A>li''2.X :: O.

Z)enzorzsÉração. Note que o Corolário 2.3 e da Proposição 2.11, temos p O, que

.b/«,'v ( ' - ) 2els?hrEh.}(ÕTE1/2hst) e AcfyrAy(s2) j1. -- 2s2AEI, si, s2 c IR

Considere s = (si, su)r C IR2, h = s:E:/2h, Ã = s2Et/2AEI/a e Z = E-1/2Y. Claramente
Z -. S.V.(À). A fgm conjunta de hrY e YI''AY é

A/h,Y, Y'AY (S) .Ele'ihrV+s2VTAVI ;: C'ihrÃ :i:Ele(z+#Ã 'h)rÃ(Z+5Ã''Ê)l

.-àü'Ã :i'Mm+lÃ -Q'Ãm+êÃ :ü)(1).

Usando o resultado da Proposição 2.10, com a = --âA'ih e A = A, e após algumas
manipulações algébricas, segue que

Mh,'Y. Y,AY (S) 2j1. -- 2s2AEJ'i/2 expl-6'hr(E'i -- 2s2A)'!h}

*.: l* .: * *e?:1:aria . l (2 29)

Agora. i:Lote que

(E': - 2',A)': - E }:(2s,I'jAEz.
j=o

Para 1,: -- 2s2AE > 0 (veja Honi & Jolinson. 1996. pag. 301)

(2.30) o resultado segue.

(2.30)

Finalmente. de (2.291 e
U

Proposição 2.20. Sejam Y --' S.\',:10. E. À) e A Irz x n.). B (rz x nl r?7air~z:zes síí72éfr/lca.s

.4.s /or'7??as quadráfilcas Y7 AY e YTBY são !rJdepel?der?fe.s se. c se/??ente se. AEB = O
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Demorzsfração. Novamente considere s :: (si, s2)r € R2, A :: EI/eAEi/2, B :: Ei/2Blli/2
e Z = E t/2Y. A fgm conjLmta de Y7'AY e YTBY é

-k/V'AV.v'nv(s) E' le stZTÃZ+ s2Zr8Z l .E leZr( ' iÃ+«B)Z l .Wz'h :Ã --.&z(1)

Do resultado (a) no Corolário 2.4 segue que

MY'AY. Y'BY (S) 1. 2(sIÃ + s2B)I':/:, s:, s: € iR

Como .k/yrAy(st) = jl« -- 2sIÃl-i/2 e iWyrBy(s2) = li« -- 2s2BI':/2; para haver inde-

pendência devemos ter que, AB = O, implicando que AEB = O. A prova da condição
necessária segue o mesmo argumento. []

Coro\alto 2.8. Sob as condições da Proposição 2.20 as .folhas quadráticcts YTA.Y i
1, . . . , m, são mutuamente independentes se, e somente se, AtEA. = 0, k # s.

2.3.4 Distribuições Clondicionais

Usando a notação da seção anterior mostraremos no resultado seguinte que a distribuição
normal-assimétrico não é fechada sob condicionamento. Contudo, suas distribuições

condicionais têm a forma de uma família mais geral definida em AreUano-Valle et al.
12002)

Proposição 2.21. Seja Z = (Zí, i= 1. 2) «' S.N.(À). Então a densidade condicional de

ZI dado Z2 :: z2 á dada por

/z*lz::« (z: )
®:(Õrz:l0, 1 - ÕZ'Õ:)

Demonstração. Considerando que {'l (ÀTZ) = ®:(õrzi0; 1 --.5rõ) = ®. (õÍ'zi +.5iz2l0, 1
õ'õ) = 'b: (õfz: 1 -- õÍz:, 1 -- õ'õ) te:nos

/z: z::. lz- )
./'z(zi . z2) 2©«:(zi)Q«:(z2)'Pi(ÀTZ)
/z:(z2) 2o«,(z2)'bi(À;z2)

o.:(zi)'Pilõrzii -- õiz:, 1 -- Õr.5)
4'i(À;z2 )

onde À; = õ2/'(l õrõ2y 2. n
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Os lemas que apresentamos a seguir são úteis para e1lcontrar os momentos condicionais

de Zi dado Z2 = ze. Note que se X (m x 1) é um vetou aleatório com densidade ./'(xl,
então

.f* (xlx.) - lliür:1;3ii*S*.},
é a densidade condicional de X. dado {X. $ x.}, para um vetor fixo x. C IR": onde lltA} é
oindicador de Â.

(2 32)

Lema 2.3. Sela Y -., .V«(p, E). Então, para um uetor./i=o a de dírrterzsão k; uma matiz
$=a B de dimensão k x n, e uma .função real {ntegráuet g, temos

E(g(Y)'bkja + nvim, Q) ) {'k(a -- OI Bp, Q + BEBI)Elh(X) X $ a ol, (2 33)

o«de h(X) = r(g(Y)IX = x), com X -. Nk(-Bp,n + BEBÉ') e VJX x «-, ]É.(p
EBr(Q+ BEBI)-:(x + Bp),(E'' + Brç2':B)-:).

Z)emonsf7'anão. Sendo g uma função real integrável, temos por definição de esperança que

-F(g(Y)'bt(a + Byj77, Q)), é igual a

/ g(y)®k(a+ Byjq, n))@«(ylp,X)ay
J@-

g(y)4'k(a - ,ZI - By: n)@«(Xlp, E)dy
R"

g(yj@.(yjp, E)@k(xl - By, Q)dxdy
R- Jx$a--77

/ g(y)@.(ylp, E)@-(xl - By, Q)dydx
x$a--?7 JR"

g(y).fy (y) /xlv -,(x) dydx,
x$a-77 JíK"

dyz.g(y)é«(ylp,X)/ Ók(xl - By,Q)dx
Jx$a-77

onde .&(y) = o.(y p.E) e/xtv-. = óblxl -- By:Q). i.e.: Y '- .'v'«(lz,E) e IX Y = yl --
.Vk(--By. Q). t;selado que ./+(yl./xtV:.(xl = .fx(x)./'V x-,.ly), onde X -- .''v't(--Bp. Q -b

BEBI) e P(X $ a -- 771 = 'bk(a -- 77 -- Bp: Q -b BEBI), e que ÍYJX = xl ", .\:.(p --

EBrjQ -+ BEBI) :(x ..- Bp). (E : t Brf2''BJ''). teillos (lue a expressão acillla é
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equi'-'dente a

'b*(a - '71 - Bp; Q + BEB') .Á. lijiljfÍ:lÉ;Ç8l*,.S.-'7} .Á. g(y)./'vlx-,.(y)d#d(x),

õ'k(a - Ui -Bp;Q -FBEBr)//*(xja- O)Z(g(Y)IX = x)dx,

onde, como definido em (2.32), ./'*(xja -- 77) é a densidade condicional de X dado {X $

a -- T7}, concluindo a pro'ç'a. []

Lema 2.4. Sda X -. iV(v7,r2). Então, para a C R consÍa7zíe, temos

z(xlx $ «) - '7 - {i:?r

"-'" .«,-l«-H=1 ('r*HZI)l,:
Z)emonstração. Veja Johnson et al. (1994), Seção lO.l. U

Proposição 2.22. Seja Z «, (Z:, { = 1, 2) «' SNn(À). Então,

zÍz:iz: - .:] - -õ:o - õÍÕÜ'::HàÇ:;iõ'
l2.34)

e

L'arjZ:jZ, = z21(l--ÕTÕ)-:Õ{)''+(l-ÕTõ2)'''5i'5r\''ar(SIS $ õÍz2),(2.35)

onde

"««''' : ';,,, -L' ün(»;'':'ün)] ': -»;',,,

«m À; - õ:/(l - õlõ,):'':

Demonstração. A pro''''a segue usando os lemas 2.3 e 2.4, com gjy) = ary e g(y) = jary)2

Com o intuito (te estudar a distribuição da solda e a distribuição conjunta de ve-
totes aleatórios normal-assimétrico. na seção seguinte estu(tala'los unia no'ç-a classe de dis-

tribuições normal-assimétrica illultivariada proposta por Arellano-Valle & Genton (2003).
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2.3.5 Distribuição Normal-Assimétrica Fundamental

Seja Z* um vetar aleatório n x l e seja D unia matriz de correlações n x m (que é
sii-métrica quando m = n) ta] que ]. -- DTD e ]. -- ])Dr são matrizes definida positivas,

i.e.. l Dajl $ 1 e jjDrbjl $ 1 para pares de vetores unitários a € 1R" e b c R', onde ll.ll
denota a llorma de um ç,etor.

Definição 2.2. C/m vetar a/eatómo n-dznienszonai Z* segue üma dzsímbuzção Teor.77zaZ-

assimétüca fundamental (SNF) com matiz de ctssimetma D C R"*" se sua .fdp é dada

/z.(zl = 2"@.(z)')«(Drzj0,1. -- DTD), z C IR'. (2.36)
por

onde D é fa/ que jjDajl < 1, para todo uetor unííáüo a C IR". Usamos a notação

Z* «., SNn:,.(D) e Z* «' SN.f\(D) q-nd. «.

Observação 2.5. Se a matiz D = õ = tÍ-l-.i7;.ini/2 € ' íão rP.J?õJ se reduz a
r2 7), Isto é, Z* «., SN.(À).

A seguir apresentamos algumas propriedades desta distribuição. Detalhes e provas dos

resultados podem ser encontrados em Arellano-Valle & Genton (2003).

Proposição 2.23. (Representação estocástica) Sela Z* -- SIV/C.,.ID). Então

z*l nixl+(i« DI)r) : /'X: , (2.37)

o«d. IXI , IX.l)r -... HA'.(O, 1«) e Xi -, iV.(0, 1.), X e Xi independentes

Da proposição acima, como ZjjX.ll '$1. e L''«( XI) (1 - 2/«-)1«, seg« que

E(Z*) IDI. e L'ar(Z*) = 1. -- -!DDr. (2.38)

Proposição 2.24. (fgm) Se Z* -- S.''-'/C:.«(D); e7?.fão sua /gm. é dada por

.l/z. ( sJ 2"e4s's®,.(Drs). s € R" l2.30)

De llaaneira similar ao caso da distribuição noilllal-assimétrica nlultivariacla. podem)ios

estender a dellsictade en] (2.36) para o modelo cle locação-escala correspondellte. denotado
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por SVFn:.(p,Q,D), considerando Y* = p + Qi/2Z*, onde p € R" e Q uma matriz
definida positiva de dimensão n x n. A densidade e a fgm correspondente: são dadas na
seguinte proposição.

Proposição 2.25. (Extensão para locação-escala) Se Y* -- S.V.IC...(p, Q, D) . -ErzZão

./:v.(y) = 2"@.(yjp:n)'$-(DTQ-:/'(y -- P)IO,l« - l)rD), y C IR",(2.40)
J

e

.V/V.(s) = 2'es'P+ê;'Qs©.(Drn:/'s), s C IR'. (2.41)

De (2.38) segue que

X(Y*) - p + dZni/2Dt. e yar(Y*) - Q -- 2 Qi/2])DTQ:/2 (2.42)

No contexto de distribuição SNF podemos agora apresentar alguns resultados rela-
cionados com a soma e a distribuição conjunta de vetores aleatórios independentes normal-

assimétrico . Estes resultados são dados a seguir:

Proposição 2.26. Sejam Yi, . . . , Yp uetores aZeafóüos índepe7zderztes com

Y: «, Sj\r,.(p:,E:,À:), í l,. .,p. .Então,

. P

i; E Y: - ''''Pn,,b, :, D), (2.43)

. P . P

.«.Z' p - '1ll:p:, E - 3)i: : D - (EL: X:)':':(Xi''õ:,
á-l ' á-l

À:/(l + ÀTÀ:):/:, á . ,P.

Demonstração. De (2.16) temos para s C ]R" que

Xi/:õ.), «m õ:

a/i f.:..(s) - ll'\A',(lis) - 2'';' f;: Ç '-Ü;'( f.: XJ;ll $:(}ÕTEJ/'s)

2P.:' f;- 4'-' Ü,;'( r:- J;o,((XI'':õ:; . . . . i/'õ.)rQl: X.) :''':(EÍl:t:!):''':s)
l

Logo. a prol'a é verificada usando a Proposição 2.23 n

Para o caso i.i.d. temos o seguinte corolário para a soma de vetoies aleatórios normal
assimétrico.



Corolário 2.9. Se Yi, . . . , Yp são uetores a/eaÍónos {ndependen.Ées e zdezzfzcamenZe dzs

Inbuí'Z.s c.m Y. -., S.\;.(p, E. À), í . . ,p Então

ilí Y. - SJV&..w, ;, D), (2 44)

onde D = :=%lr®.5, cona Õ = À/(l + XTX):/' e IP é o ueíor p-dÍmensáonaZ com elementos
iguais Q !.

A seguir, usaremos a notação © para indicar o operador soma direta, que dá como
resultado uma matriz bloco diagonal, ou seja. ©f;:tA{ = dÍag(At, . . . , A.l. E fácil ver

que ©::iA -: 1« (9 A, onde 1« é a matriz identidade de dimensão m x m.

Proposição 2.27. Se YI, . . . , Yp são ueíores aieatóüos indeperzdentes com

Y{ -, SJ\r .(Pí,Eí,Ài), í:: l.. . .,p. Então a dzsthbuáção conjunta de Yi,. . . ,Yp é

Y : Y:)r -- S]V&,.(P, E, D), (2 45)

À:/(l +«d. , - E:::n:, P - (A'{, .. ,Pry', E
ÀTÀ:y/:, : - i, . ,p

(D:::Ei, D ©:;:':, c.m Õ:

Demonstração. Para y = (yr, . . . , y:)r, a densidade de y é dada por

.h (y ) 11 2ü«:(y:lp:, x:)'F:(xrxí'/'(y. - p:))

2'o,(ylp, x)'}.(la::.AflIGI:: ;:/:l(y - p))

P

lZ

Note que ©Íl:;iÀr

1, - aE;:õr ©f::: ':

(a::i : )(©Li'5r) e a matriz diagonal 8l::
i.0a0

l

fv (Ü 2'õ.(yjp: x)'},(s:::õrx-:'':(y p)lo: i. - a:::.õr ©::: õ:),

concluilado desta forma a prova. 0

Unia vez que que e::iNI = 1. Z h,l. no caso i.i.d. podeillos simplificar a distribuição
conjulata apresentada ell] l2.+3). como segue.

Corolário 2.10. Sejam? Yi. . . . . Y. t'efores aZeafóz'/los /í?deperlde/2íes e ?.de72tzcan).er?fe (/vls-

tí~ibtli'dos com. Y. -- SX..tP.E.X~). i= L.....p. Então. Q dt.stmbutção conjunta cie
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Yt,...,Yp é

Y , Y:)r -.. S.V&,,(P/, E/, D/), (2 46)

orzde r = rtp, p.f = 1, 8 p, E/ = 1, (8 E, D.r = 1, ® õ, com õ = À/(l + ÀTX):/'
Um outro caso especial de (2.40), que pode ser considerado como uma extensão da

definição encontrada em Sahu et al. (2003), ocorre quando Q = E + â.ü.r e D =

IX + A.Ar) :/2A. onde E (n x rz) é uma matriz simétrica definida positiva e A C R"xÉ
é tal que lla.ajl $ 1, para um vetar unitário a C Rk. Assim, de (2.40) após uma simples
álgebra, obtemos a seguinte densidade:

.fY(y) = 2*@«(ylP, E +- AAr)®t(Ar(E + AAr)':(y -- P)lO, it -- Ar(E + .Aa.r)':A).

Para formalizar a densidade acima, da qual um caso especial será usada no Capítulo
4, apresentamos a seguinte definição.

Definição 2.3. t/m vetar aleatório n-dímensáonaZ Y segue uma dísf7ãbuáção n07'maZ-

assãméÉhca rS.V*2 com uetor de locação p € 1R", matiz de dispersão E ruma mzafüz
n x n de$nida positiva) e matiz de assimetHa A. € R""k , se sua .fdp é dada por

(2.47)

.f(yjp, E, a.) P«(ylP, E + .Aa.r)
x ©J:(Ar(E+ Z\A'r)':(y -- p)i 0,(1h+ ATE':A)'*). (2.48)

U;"m« « n.í«ç:ào Y - S-V=.*(p, E, A) e Y - S.N;(p, E, A) quando n

Observação 2.6. À'oÉe gue para a. = O, re..Í82 se reduz à usual dásíübuáção ,V.(p, E).
À/aás ainda, como (lk + ATE-iA) l = lk -- Ar(E + a.Ar)-ia. temos, para k = n,

a. (õ-; . . . :õ.) e E dá«g.n«Z, q«. re.48) « «du; « m.de/. no«n«Z-«;imélmc.
««-sido«do em S.h«- :t -1 1200:i)

2.4 Aplicação a Modelos de Regressão Multivariados
Suponha que temos rn inda'ç'íduos sendo cada uln observado em n ocasiões (dados balan-
ceados). A resposta obser't'ada para o J-ésiino indivíduo será fornaada pelo vetar (rz x ll

Y, = (y;t: . . . . }.l.)r. Além disso. assuinirenios o modelo linear

Y.= X,© +c,. J=l l2 49)
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em que X, é a }llatriz de planejalnento conhecida de dimensão (n x p), 0 = (õi , . . . , .j.)r
e os cJ são -,etores n-dimensionais de erros independentes. Cada cj supostamente segue
uma distribuição S.V«(0: q', À), cuja função densidade é da forma

/e ( E, ) 20«(c, 10; ©')'bi(Àr9-:/2.,), J ! )7''n. (2 50)

Podemos parametrizar © assumindo que qr = a2R, eln que a2 > 0 é uln parâmetro
de escala e R = R(p) é uma matriz de correlação paralnetrizada em um conjunto de
parâmetros p = (pl, . . . . pq)r, que não depende de 0. O modelo definido em (2.49)-(2.50)
será chamado de modelo linear n07maZ-assãmétüco muZtãuahado e têm a característica

que a média dos erros aleatórios é diferente de zero. Algumas alternativas para contornar
este problema serão dadas no capítulo 3. O interesse é fazer inferências sobre o vetar de

parâmetros 0 = (Or, a2, pr, Àr)r

O logaritmo da função verossimilhança para o modelo (2.49)-(2.50), denotado por r(O),
pode ser escrito como

ê(o) -TI.g«' - ÇiogjRI - SL >:{(Yj - Xj©)'R'*(Y. - X,0)}

z---í a ' '+ )l: $.(!ÀTR':/'(Y, - X,O)).

J

J
(2 51)

Note que não existem soluções explícitas para o problema de maximização da função
de verossimilhança acima. Esta pode ser maximizada numericamente usando programas

como, por exemplo: Nlatlab, R, Ox e S-plus. Estes programas contém rotinas prontas para
tratar problemas de maximização (ou minimização) de qualquer função. No entanto, a
menos que valores iniciais adequados sejam dados. não llá garantia de se obter um máximo

global, sendo necessários a implementação de métodos mais confia'leis colho, por exemplo,

o algoritn:LO EXI. A seguir: apresentamos os passos necessários para a inLpleinentação do
algoritino EÀI para encolatrar os ENlb' dos parâmetros do modelo definidc} em (2.491-(2 .50) .

Antes ]elatanlos alguns resultados adicionais. necessários para esta in-lplementação

Proposição 2.28. S?.ponÀ.a gue YJT = f -- -X'.Ip ' dí.WI e T «' H.Vl10.1). Sela

E - @ + ddr. Erlf(io. a d/.síi'zbuição cozzlür?Za de IYr. r)r pode ser esc7'zla como

/v.r(y'.fl 2o.lyjp. E)oilf r/. r:)illf > 0} (2 32)
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-Tl-.---]. \ -

l+d,@-'d ' ':-ÍÍã;Õ:q H.5H

Demonst7'anão. De fato, a densidade conjunta de Y e -r é

/v.r(y,l)(ylP+ dÍ,@)@i(t)llf > 0}.

Do Lema 2.2 segue que

p«(yjp + dt, W)@i(t) = @«(yjp: X)@:(flo, ''-:),

conc[uindo a prova. []

Note-se que a distribuição marginal de Y segue de (2.52) após integrar sobre f e é
dada por

'«M - :',.üi«, »': (7) . p «)
O próximo resultado está relacionado com as propriedades da distribuição normal trun-
cada.

Lema 2.5. Sda X «. N(q, r'). .Então, para a consfanfe real , segue que

-E(xlx :» «) - q + Í'Üili;n',

r(x'lx > ") - '7' + ': + Í+l;li;llq('7 + ")'.
Z)emorzsfração. Veja Johnson et a]. (1994), Seção ]O.]. []

Proposição 2.29. Sob as condições da Proposição 2.2.g,

E(r*iy) = -e(x*lx > o),

o«ude X -- XtÇTI. I': ). co''l. n e T' dados em. l2.SSI. Pari'Lculalwielite,

r(Z'jyl = // t ;l-l-Pr. (2.33)
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Dem07?.st7ação. Note que podemos escrever

(2 56)

':'''"\ü- l. *~'t*\ü'* - -íxàml. **'''.,,-:*\'.N-''

De (2.521 e (2.54), segue que

l /'00

E(r'ly) - ii;il:g .Á É*õ, (fl'7, '')af - z(x*lx > o),

em que X -, -Vi(7?,r') e 'bi(7) = P(X > 0). Assim, (2.55) e (2.56) seguem do Lema 2.5

com a=0: concluindo a prova. U

Para implementar o algoritmo ENI, e assim encontrar as estimativas de máxima

verossimilhança do vetar de parâmetros O. da Proposição 2.4 temos que

:! aR'/''5lX.:fl + o-R:''j1. -- .5Õry/'Xi, , (2.57)

onde X., E 'V(0,1), Xi, # N.(0,1«), com X.j e Xi:f independentes, .j = 1,.. . ,m, e

Õ = À/(l t ATAR/2. Logo, substituindo (2.57) em (2.49) segue que

Yj = XJ/3 -F õ:t + r., (2.58)

onde

õ; :: aRi/aõ, 7} ix.jl e rj aR'''2(l« -- õõr):/'X.j.

Note que Ejr.l = O, e como -El7.71 = V/2/a, o termo l,/2/a-õz pode ser usado para
corrigir o intercepta do modelo, de modo que os parâmetros do modelo tenham a mesma
interpretação que ]lo modelo linear usual. onde o erro aleatório tem média zero

Logo. l2-õ81 implica que o modelo definido por (2.-19)-(2.30) pode ser escrito como

Y,7', /, :y ,V.(X,/3tÕ;,f,.a;R ã..15:1 c 7] x.''-'(o. l l rJI. l2.õO)

Se.lani yr ÍYÍ. y:l)r e t = If: i",l7. Como \una conde(!üência (tireta da



Proposição 2.28 e de algumas manipulações algébricas temos o seguinte resultado

Proposição 2.30. Sob re.SP2, segue que a Zog-uerossimí/hazzça completa associada a (y, t)

vto m.odeio linear Ttorma!-assiméthco (2.40)- (2. 50) pode ser escuta como

é.(o) " -T/'g(a'''jRI)- il l>,(yj -Xj©)rR':(y- -Xj©) - ib >1,(Êj -'7j):,(2 60)JJ

onde, por (2.53),

õr(l. - õõr)-'R-:/'(Yj - Xj©) : l"''
(2.61)

Fazendo h = Z(LIO, Yj = yj) e t2j = .E(7'2lO, Yj = y.f), da Proposição 2.29 temos
que

ü *# * :l!",
(2 62)

(2 63)e
onde 77, e r2 são como em (2.61)

Portanto. se O(') maximiza (2.51) na s-ésima iteração, então na iteração s + l o algo-
ritmo ENI procede como segue:

Etapa = E: Calcule b(O(')) e Íej(O(')),
pectivamente, com O :: O(')

Etapa - M: Calcule (O = O('+1)) a partir de

,m, a partir de (2.62) e (2.63), res-

/3b'' D = lE: xT(RWJ':''':(l« + r'/(õN))(RN)':'''X,I':

x }:jXT(R'd)'''':ll. -F r'./('5'q))(RN)':'''y, -- aNtHX,(RN)':''(l«

!J

lJ
õõr)õl.

e p-'+: = argnlaxpjr.(O'''').p(<)1. com u = (a'.pr.Õrlr.
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onde ./'l.S) (l. -- ÕÕr)':ÕÕr(l« -- ÕÕr)-'

Note que para õ - 0; (2.64) se reduz à estimação de naínimos cluadrados ponderados

de /3 no modelo linear geral. Este processo iterativo requer valores iniciais /3t ' : 82(') . Õ(')

e À''', que podem ser a.s estimativas sob o modelo linear normal, com À = 0. Para resolver
(2.65) podemos usar algum algoritmo de maximização, tal como quase-Newüon ou encore
de Fisher. Estes algoritmos, com algumas modificações, encontram-se implementados em

sistemas como Ox, R e S-plus. No Ox encontramos, por exemplo, a rotina MaxBFGS que
usa uma versão modificada do algoritmo quase-Newton.

Para escolher o modelo que melhor explique a variabilidade presente nos dados, propc'-

mos avaliar a série de ajustes inspecionando critérios de informação, tais como, o critério
de informação de Akaike (AIC, --ÉI(Õ)/N -F P/N), critério de informação bayesiano (BIC,
--g(Õ)/N + 0, 5 1og(N)P/.V) e critério de informação de Hannan-Quinn (HQ, --Zelo)/X +

log(log(N))P/N), onde P é o número de parâmetros livres no modelo, N = n x nz e I'(O)
como em (2.51).

2.4.1 Estudo de Simulação

Nesta seção realizamos um estudo de simulação para investigar o desempenho do algoritmo

e método proposto . O objetivo é basicamente avaliar o efeito da correlação na estimativa

dos parâmetros, especificamente nos parâmetros de assimetria. Os dados foram gerados
de acordo com o seguinte modelo linear normal-assimétrico multivariado:

ytj :: .l3t + 82;ij + ciJ ,

onde í = 1,...,3: isto é, n = 3: cj =(q,, Q,,€3,)r -. S\;3(0: a2R.Àl3) e valores fixados

dos parâiTletros .3i = 1, J2 = 1, a2 = 1. Os \alteres das covariá'ç:eis =::J..j = 1: . . . , rn. í =

1: . . . . 3. foralll gerados de uma distribuição uniforille no enter''-'alo lO. ll. Os tamanhos

anlostrais usados foram m = 30: 30 e 100, que são colllulis ein amostras de estudos lon-
gitudinais. Os erros aleatói-ios normal-assimétrico foram gelados usando a representação

estocástica (2- 121 e in\-estiganios os resultados para diferentes valores de p e À. assim colho
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estruturas uniforme e AR(1) para a matriz de correlações R, isto é,

«-l; i;l -«

l
P

respectivamente. Para cada combinação de parâmetros, 1000 amostras independentes

foram geradas. As simulações foram realizadas usando o programa R'latlab, sendo a ma-
ximização de (2.65) efetuada através da rotina /marcam.

As Tabelas 2.1 - 2.3 resumem os resultados das simulações Monte Carlo em que as
amostras com À > 40 foram eliminadas. Podemos notar nessas tabelas que quando o

tamanho da amostra é pequeno (m = 30), existe um número considerável de amostra em

que o parâmetro de assimetria estimado é maior que 40, especialmente quando gerimos
amostras com À 2 2. Notamos também neste caso que a estimação de a2 é ligeiramente

viciada à medida que À cresce. No caso em que m :: 100, a estimação de a2 é altamente

viciada quando a correlação é alta (p = 0.9) e independente do valor de À. Em todos os
casos os parâmetros í?i e ./32 são bem estimadas, qualquer que seja o tamanho da amostra.
Um comportamento similar para os parâmetros 0i e /32 é detectado quando calculamos as
médias À/lente Carão sem eliminar as amostras em que À > 40. Uma observação importante

que pode-se resgatar deste estudo é que em geral e independente do tamanbbo de amostra,
o aumento do parâmetro de assimetria não afeta a estimação de p, mas o contrario não é
valido, a estimação de À é severamente afetada quando a correlação é alta (p = 0.9).
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2.4.2 Aplicação
Como um exemplo consideremos os seguintes dados tomados de Barnett (1969), relativos
a um estudo médico para avaliar a capacidade vital pulmonar usando dois instrumentos.
Os instrumentos foram comparados num grupo comum de m = 72 pacientes, quando ope-

rados por um operador especializado e por um não especializado. As quatro combinações
instrumento-operador serão referidas como }'1, 1/2, V'3 e y4, isto é, n = 4. Estes da-
dos também foram examinados em um outro contexto por Bolfarine & Galea (1995). A

Figura 2.3 mostra os histogramas das 4 combinações dos instrumentos em estudo, in-
dicando claramente que os dados são assimétricos e que um modelo normal-assimétrico
poderia ser adequado para modelar os dados. Assim, consideramos o seguinte modelo
linear norma!-assimétrico

yj P + e.j, Éj -. SN4(0, a'R, À), .j 1 , ,72,

em que m = 72, n = 4 e para propósitos ilustrativos suponhamos que a matriz de
correlações R tem estrutura uniforme. Para fins de comparação, o modelo também foi

ajustado supondo que cj «' .ÍVn(O, a'R), .j = 1, . . . , m. Os resultados dos ajustes sob as

duas suposições podem ser vistos na Tabela 2.5. Os critérios de informação AIC, BIC e
HQ, mostrados na parte inferior desta tabela, permitem afirmar que o modelo normal-
assimétrico explica melhor a variabilidade presente nos dados.

Uma conclusão similar é obtida considerando o teste paramétrico para normalidade,

que é dado peia estatística da razão de verossimi]hanças com a hipótese nu]a ]7o : À ;: O,
isto é, pela seguinte estatística de teste

2lz(ii, a' , P, li) g(&, a' , P, o)} ,

onde O indica o ENIV de O sob a suposição de normalidade. O valor obter'ç'ado desta
estatística de teste é 18,8377 que associado com o 'ç'dor do quantil da distribuição

XIÍ(0.95) = 9.48, nos le'ta a rejeitar a hipótese de que os dados seguem uma distribuição
normal.

Xa Figura 2.4 apresentamos os gráÊcos Q-Q dos resíduos r,. como em l2.38): sob os

dois modelos ajustados. Estes gráficos também parecem indicar blue o modelo noriltal-
assimétiico é mais apropriado. com presença de alguns outliers.
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Tabela 2.4: Dados de Barnett. Estatísticas descritivas dm medições dos instrumentos

Figura 2.3: Dados de Barnett. Histogramas das medições dos 4 instrumentos
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  VI V2 V3 V4
\líni1110 9.200 9.600 6.400 6.000

le quantia 18.100 16.600 13.225 13.730
N,média 22.46] 21.757 21.486 21.022
Nlediana 21.250 19.850 19.400 19.450
3Q quantia 27.500 28.500 27.175 26.825
Níáximo 40.400 41.800 41.500 39,600

Desvio padrão 7.698 7.922 8.939 8.554
Assimetria 0.503 0.669 0.5221 0.488
Curtose -0.302 -0.280 -0.443 -0.692



Tabela 2.5: Resultado dos ajustes para os dados de Barnett. D.P. são estimativas dos
desvios padrão dos estimadores correspondentes. P.C. são as estimativas corrigidas como
exolícado na Senão 2.4.

Figura 2.4: Gráficos Q-Q dos resíduos para os dados de Barnett.
assimétrico.(b) Modelo normal.

(a) Modelo normal

(-) (b)

       

  Nlodeio normal-assimétrico Nlodelo 110rma}  
Parâmetros Estimativas D.P Estimativas D.P P.c.

  14.5017 0.6375 22.4614 0.9598 22.7019

P2 13.4853 0.5567 21.7573 0.6797 22.0071

  13.9203 0.8740 21.4864 0.9589 21.7151

  !3.1353 0.6679 21.0225 0.9133 21.2608
a2 130.8461 1.2003 67.8150 1.0018  
P 0.9700 0.0037 0.9433 0.0071  
À: 1.7397 0.5826    

  2.4812 0.6635    
  0.8048 0.4885    
  1.5675 0.6370    

-log-verosimilhança 1070.20 1085.00  
AIC 3.75 3.79  
BiC 3.81 3.83  
nQ 3.77 3.81  



Capítulo 3

A,modelos Lineares Mistos
Normal-Assimétrico: Enfoque
Clássico

3.1 Introdução
Como discutido no Capítulo 1 , a normalidade dos erros e efeitos aleatórios é uma suposição

rotineira em modelos lineares mistos (NILNI's), mas esta pode não ser realista, obscure-
cendo características importantes da variação entre e entra-unidades amostrais. Embora
inferência nos efeitos fixos possa ser robusta à não normalidade dos efeitos aleatórios (But-

ler & Louis, 19921 Verbeke & Lesafire, 1997), é natural estar interessado sobre a eficiência e
validade de inferências nos efeitos individuais. Nlais ainda. estimação dos efeitos aleat.órios

sob suposições menos restritivas pode fornecer considera'ç'el discernimento. Por exemplo,
assimetria estimada pode sugerir a exclusão de covariáveis importantes e revelar carac-
terísticas críticas da heterogeneidade inerente entre sujeitos. Assim, propostas recentes

estão sendo feitas bmeadas em substituir a suposição de normalidade por suposições fracas

de que os efeitos aleatórios têm unia densidade sua'Le ('snlooth" ) que pode ser assimétrica.

Do ponto de xisto prático. isto envolve representar a densidade por uma fora)a flexível
e estinaar a densidade juntamente com outros parâllletros adicionais do modelo. Por

exemplo. Zhang & Davidian (20011 usam a representação gemi-não-paramétrica (SNPI
da densidade proposta por Gallant & XJ-clara (1981'l para caracterizar a densidade dos
efeitos aleatórios. LIDA característica interessante desta representação é (late a vei-ossinl-

illlança do modelo pode sei' expressa en} folha fechada. .Alternativamente. Verbeke &



Lessaffre (1996) adoram uma representação via mistura de normais e tratam inferências
usando o algoritmo EÀ/í (veja também Verbeke & h'lolemberghs, 2000, cap. 12). b/lagder

& Zeger (1996) usam uma forma de máxima verossimilhança não-paramétrica baseada
em densidades normais e usam técnicas um tanto ad /zoc para assinalar ajustes. Tao et

al. ( 1999) estimam a densidade dos efeitos aleatórios via algoritmos recursivos preditivos.

Neste capítulo relaxamos as suposições típicas do NILNI , considerando que tanto os er-
ros como os efeitos aleatórios seguem uma distribuição da família normal-assimétrica,

que inclui a distribuição normal como caso especial e fornece flexibilidade para cap-
tar uma ampla variedade de comportamentos não normais. A densidade marginal das

quantidades observadas (verossimilhança observada) é obtida integrando sobre os efeitos
aleatórios, embora as estimativas de máxima verossimilhança possan} ser obtidas dire-
tamente maximizando a função log-verossimilhança, as representações estocásticas pro-
postas no capítulo anterior permitem a implementação do algoritmo ENI, o qual parece ser
mais efetivo em termos de valores iniciais e, mais ainda, não envolve expressões complexas

como o caso da função de verossimilhança observada.

O plano deste capítulo é como segue. Na Seção 3.2 apresentamos a versão univariada
do estudo, considerando que tanto os erros como os efeitos aleatórios seguem uma dis-
tribuição norma!-assimétrica de Azzalini(1985). Chamamos este modelo de modelo com

interceptor aleatórios normal-assimétrica (MIASN). Na Seção 3.3 generalizamos os resul-
tados obtidos para o caso multivariado e fazemos um estudo detalhado dos procedimentos
de estimação nesta classe de modelos. Na Seção 3.4 apresentamos um estudo de simu-
lação onde mostramos que existe perda de eficiência na estimação de certos parâmetros

do modelo quando assimetria está presente, relativo a considerar normalidade (simetria)
na distribuição dos dados. Na última seção apresentamos uma aplicação dos métodos

propostos a um conjunto de dados de colesterol. previamente analisada por Zhang &

Davidian (2001) usando técnicas semi-paramétricas.

:ãi..

36



3.2 0 Modelo com Interceptos Aleatórios Normal-
Assimétrico

Para fixar idéias: nesta seção centramos nossa atenção em um modelo linear misto relati-

vamente simples: cltaillado de modelo de interceptor aleatórios e definido por

X, +Z'j +':,, (3 1)

onde Xj é a resposta para a observação ã no sujeito .j, í = 1, . . . , rzj, .j = 1, . . . , m, x{.-

é um vetou de covariáveis conhecidas de dimensão (p x 1), 0 é o vetar desconhecido dos

coeficientes da regressão e bj é o efeito aleatório, supostamente independente do erro
aleatório cij . Assumiremos também que

bj -... SNi(0,a:,Àó) e e.j -- SNi(0,alÍ,À.), (3.2)

onde S.Vi denota a distribuição normal-a.ssinlétrica univariacla definida em (2.5)

Agrupando os X, no vetor Y, de dimensão (nj x 1), os qj no vetor e, de dimensão

(n, x 1) e empilhando as linhas x:l na matriz X:f de dimensão (nj x p), temos o seguinte
modelo

Yj +l«,bj+cj, .j l,...,m, (3.3)

onde. de (3.2) e do Corolário 2.10, temos que

bj «. SNi(0,a?,Àt.) e cj «' SN/C.,(0,a:l«,,õ.l.,), (3.4)

com 1., o vetou de uns de dimensão (nl x 1), in, a matriz identidade de dimensão lnj x nj)
e ã. = À./(l + À:):/2. Como l Y,ió.Í l :g (Xj/3 + 1«,b,) + c,. da Proposição 2.25: segue

que o modelo definido ein (3.3)-(3.4) pode ser expresso como

Y,l b, -, S.'v'/C:,(X,/3 t l«,b,.a:l«,.õ.l«,).

b, -, S.VL(0.aE:Àb). j=1....,m. (3.6)

O principal interesse é fazei inferências soft'e o vedor de parãnletros 0 = 1/3r. a2. alÍ) e
À = IÀ.. ,\l,)r. .Vote que a densidade condicional do \;etor aleatório .YJI b,i. após algunlm

Õ/'



manipulações algébricas, pode alternativamente ser escrita como

''«. ',,',«:, ».' - '"'«.,'«. *.' - :.,',,.::.,,..,(1'«, - *' :«,',,) ,

para j - 1: . . . , m

Como notado no Capítulo 1, procedimentos de inferência clássica neste tipo de mod-
elo são bmeados na verossimilhança do modelo marginal, obtida integrando a densidade
conjunta sobre os efeitos aleatórios. Para simplificar a notação e obter a densidade mar-

ginal de Yj, requerida para derivar a função log-verossimilhança marginal, omitimos o
índice j, correspondente ao .j-ésimo grupo (ou indivíduo). De (3.5)-(3.6) e da densidade

normal-assimétrica univariada em (2.5) (ou da Definição 2.1, com n = 1), segue que a
densidade marginal de Y é obtida calculando-se a seguinte integral

.& (ylo, À) l j' (y\b,l3,a:. X.~lfl.b\a{. Xb~ldb

Á ,"*:"«'« *' * :.', «::«,.«(:'«

*«:'' ', .;,.: (:') ''.
*'

(3 8)

Provaremos a seguir que a solução desta integral é fechada, e para tal, fazemos uso da
seguinte proposição.

Proposição 3.1. Sob a notação considerada em rJ?.81, segue que

@.(Z/IX© + -Z«b, a:l.)@:(bl0, a:) é.(ylX©, E)@i(blPI , /\) (3.9)

e

onde

.«(i.«-*' :«',).:(1') -.«*:. -' .,,:.*:,, l3.io)

l3.il)p: - é..'-i{«-xõ). E -':i. +«Et.i:.
e

À.
y - xO)
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l)emorzstração. O resultado em (3.9) segue facilmente do Lema 2.2. O resultado em (3.10)
é provado notando-se que se o vetou aleatório U «, .V.(0, 1«l é independente da variável

aleatória L'' «' .Vil0, 1), então (3.10) pode ser escrito colmo

p(u $ &(y - xO - l.b)plL' $ &ó)
0'e(Jb

p(u + &i.ó $ &(y - xõ)p(v - bó $ o)
CTe ae (Jb

P(T $ p2),

onde T = Wtl'b: cona W = (Ur, L')r N N.-ri(O, 1«-.-1), pu e I' colho definidos em (3.12)

Assim, levando em conta que T «, .V«-ti(I'b, 1«+1), temos que

P(T $ Pe) = $«+i(p,jl'b, l«+l) '}..-:(-l'bl - p:, l.-.:),

concluindo a prova

A solução da integral (3.8) e conseqüentemente a densidade marginal de Yj. j
1, . . . , m é dada no seguinte teorema.

Teorema 3.1. Sela Y = X/3 + 1«b + e, onde b -. SNi(0, alÍ, Xü) e os elementos do uetor

€ são {.i.d. SN\tQ,aae.)K.'}. Então, ü densidade margina! de Y é dada por

.& (ylo , À) 2"'''' @.(yjXP, E)q'«--: (P2 I'Pejo, 1.:.. : + AFFr), (3 13)

.«-d. H~. E. h.. p,, . T são d.d.s .m (3.11) e (3 i21

Z)emonst7'anão. De (3.8), (3.9) e (3.10) segue que

/v(yl0,À) 2"'r:@«(yjX/3, E)é(bjpi, .'L)'}«+i(--l'bl -- p2, l.+i)db

2'' :Ó.(y X©, X)ZI'Õ.-. i(-r.v'l - P:, l.t-)l ,
R

onde .V «' .Vi(Azi:.\l. A prova segue do Lema 2.1 Q

Note que a densidade em (3.131 pertellce à classe de distribuições normal-assimétrica
fundamental. int.reduzida por Arellano-Valle & Gento]] 12003) e definida em (2.36)- A

fui)ção verossitnilhailça para 0 e À dada a amostra observada yi. . . . , y. pode ser escrita
caldo

z.io Àjy:. .y«*) ./\V,lo.ÀI
lJ
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onde ./y(y.jlo, À) é a densidade marginal que segue de (3.13) incorporando o índice .j
Assim; denotando a função log-verossimilhança por Z(O, À), esta pode ser escrita como

g(o, .\)
. 7721

2- ! }l-{(y:Í - X,O)rE;: (yj - X,Õ)}

(p2, - I'j#t, lo, l«,-.-t + .'t,i':írT), l3.i4)

onde

p-j - ÚAjl{(yj -X,©), Ej -a:l., +aÍI«,ll:,, A,
(3.15)

Para reduzir a dimensão da função de assimetria ,d'.,-FI(.). em (3.13), no seguinte
corolário consideramos o caso em que À. = 0 (ou seja, consideramos que os erros têm
distribuição normal) . Outros comentários relativos a procedimentos inferenciais serão
abordados na Seção 3.3.

Corolário 3.1. Sob as comdãções do Teorema 3.-7, se À. = 0, então

) .P2j ': ' Àb l3.16)
&lxj - x,0)
ae ' '

0

e F =

.&(yj0, ,Xó)(yjX©, E)'F-(ÃÍE':/'(Y - XP)), (3.17)

ãsÉo é,

v-S-À'.(x©,x,ã.), c.m .i.

(i + 3A):/'
Z)emonsfração. Note que para À. - 0,

-, ---- ls:: «,l. ----.«-'-l: :,'b..
Assim. a parte assimétrica cle (3.13) pode sel escrita como

'b. + l (P2 I'/zt 0: 1... l -L .\l'l'r) d'.:. i((l..-l + .\l'l'r)''/2(P2 -- I'Hi) )

i.:(': - g.~,-:''':#:''« - *',)
60



e a prova segue notandc-se que AIZ' «IÍ .: lrx - : 0

De um modo similar a (3.14), segue que para À. - 0 e dada uma amostra observada,
a função log-verossilnilhança marginal é dada por

. '}7Z . '7n

g(o,À) ''' -i)l:loglx.l- i }l:{(yj -x,0)'x;:(y. - x.0)}
j=1 .j=.i

E log Õ:(X:lX;:/'(X, - X,0)).+
lJ

(3 18)

- ÀbabE''1/2ln
onde Àó, = --::.-::-tt..-- A, e E, como em (3.15).

/l . '''b A \1/2

Note que a função log-verossimiihança (3.18) pode ser maximizada diretamente via al-
goritmos de maximização numérica. A matriz de covariância assintótica dos estimadores

de máxima verossimilhança pode ser estimada usando a matriz hessiana que pode ser
calculada também numericamente usando programas computacionais tais como Ox. R,
S-paus e R'latlab. No entanto, é possível que a maximização direta possua alguns proble-

mas computacionais ,pois Z(O, À), envolve o termo log({'l(z)), que pode não existir: por
exemplo, para valores de z menores que --37. Além disso, este procedimento parece não
ser robusto em relação aos valores iniciais, isto é, a menos que valores iniciais adequados
sejam dados, a maximização direta pode tipicamente não convergir. Na seção seguinte
apresentamos o algoritmo EM para calcular os ENIV da densidade obtida no Corolário 3. 1 .
Como é próprio do algoritmo ENI, as estimativas são mais confiáveis, mas eventualmente

pode requerer maior tempo computacional para alcançar a convergência.

,T? 'J
b

3.2.1 Algoritmo EM para encontrar os EMIV no MIASN
Para inlpleinentar o algoritmo ENI, consideramos o modelo defilaido em (3.3)-(3.4) com
À. = 0. isto é:

Y, = X,Õ + 1., b, + c,. i3.101

onde

b, S,V:10.alÍ.Àól e e, «. .\'.,(O.o-:l.,). j l 13 po)

61



Logo, (3.20) conjuntamente com a Proposição 2.4 implica que

aóõólx., 1 + ab(l õlíy/:xij, J (3.21)

em que X:, y A'(0, 1), para { ' 0, 1, .j = 1. . . . ,m, e õó = ÀÓ/jl + À:y'''. Nlais ainda, a

independência entre b, e e, implica que Vj = (X.J, XI,)r e c, são independentes. Logo,
substituindo (3.21) em (3.19) temos que

Y. = X,-/3 + 1«,.5z,% + r. , (3.22)

onde

õó = aóõó, % = IX.,l e rj = cj + l«,ab(1 -- .5lÍ):/:Xlj,

são tais que

:g Nn,(0,alÍI«, + l«,(a? - ã?)i:1) ' % y -H.V(0,1),(3.23)
ambos independentes, .j = 1, . . . , m. Assim, (3.22) e (3.23) implicam que o modelo definido

em (3.19)-(3.20) pode ser escrito como

\

Y.IZ; = É:j :g .V.,(Xj© + cl,fj,$j) e n g -H.V(0, 1), .j = 1,...,m,

onde dj = ãól«, , @j = E, -- ddr e Ej como definido em (3.15).

IS.24)

Seja yr = (yr,... ,y:l)r e t = (fi,. .. ,t.)T. Como uma consequência direta da

Proposição 2.28 e algumas manipulações algébricas, temos o seguinte resultado.

Proposição 3.2. Sob P.P#J segue gue a /og-uerossímãZÀança completa associada a (y, t), .7
1, . . . : nz, pode ser eschfa como

= .Er7'. O,.Y. = v.'} e P. = Eí7'2lO. Y . v \ .l-

d,dr - 'ili«, -- «IÍ( 1 - Õli)i., l{

(y,-Xj/3) , l
i7'ii;ÍTã H.2q

L&, g'x;:k. /ü-iEgz-:;zJ: H.2q

[Íw\- w bvy'uçf VüOüJ/&&b/&t /&Çt& CUÍ/ó//üt;btó CÓOÕUC'ÉCICÓCI (i o'l lpJ .7 ==:

j-i J-] J:l 'J
r.P:À x }:Z.g!$,f 'E;:». {E:gZ-:;ZJ, H.2q

o«'ie: po« (2 53),

d, $';: (r, - xiO)

1 -- dj'@;id,
9

eÇ
l

it dr9';:d.
B.26)

co«- cl. - ''óÓól., e q', = E, -- d.dr - aill«, -> alÍ(l - õli)i., l:.

Fazendo O. = (Or.Àó)r. L - .F(LIÕ..Yj = y,) e P, = riZ.flo..Y. y,). cla
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Proposição 2.29 temos que

e
ü * ã *- :iB''",

(3.27)

(3 28)

onde 77, e 7f são como em (3.26), j=1,. ,m

Portanto, se 0(') = (Or, Àó)r maximiza (3.25) na s-ésima iteração, então na iteração
s + l o algoritmo EM procede como segue:

Etapa E: Calcule G(OI')) e í2.(OI')), J = 1, . . . , ü, a partir de (3.27) e (3.28), respecti-
vamente, com a. :; O(')

Etapa M: Calcule (a. O('+:)) a partir de

lE: xr( ;: +dü;:djdT ;')xjl '

x }l:jXI'(X;' t 'dW;:djdr©;:)y, - f,XT$';:d,l,

lJ

lJ
(3 29)

z..,('+i) - argmaxz,IZI.(O('+:), ub))l, com p =(a:,alÍ, ÀÓ)r.(3.30)

Detalhes sobre a convergência e valores iniciais para a implementação do algoritmo serão
discutidos na seção seguinte.

e

3.3 O Modelo Linear Misto Normal-Assimétrico

A fi11] de permitir propriedades de silaletria-msimetria para caracterizar dados de medi-

das repetidas. dados agrupados e dados longitudinais: nesta seção estendemos o \ILXI
definido enl 11.1)-(1.2). considerando o seguinte illodelo lilaear misto normal-assimétrico
( ). ILXIS\} :

Y. = X,/3 -+ Z, b, + c, . (3.31)
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com.

b, y S.Vç(O. D, Àó) e cj :y SiN:,.,(0,'P,, À.,), (3.32)

onde bj é independente de cj, .j = 1, . . . , m. Usando a Proposição 2.5, segue que o modelo

definido acima pode ser representado hierarquicamente como

Yjjbj :y' SN.,(Xj/3 + Zjbj,@,,À.j),

bj y SiV,(O,D,Àó), .j l,...,m,
(3 33)

l3.34)

Note de (3.31)-(3.32) e da Proposição 2.15 que

-FJ'Yjl = XIP + EJZjbj + cjl = X..í/3 + Vr z (ZJDi/2õó + @i/2õ. ),

onde õó = ÀZ,(l + ÀÍÀó)':/: e õ..j = À.j(l + À:À.,)':/:, .j = 1, . . . , m. O segundo termo

da direita na equação acima pode ser considerado para obter uma interpretação correta

dos parâmetros do modelo (regressão clássica). Contudo, na prática podemos em geral
resgatar a interpretação usual corrigindo o intercepta do modelo ajustado, como será
visto na Seção 3.3.1. O principal interesse neste caso é fazer inferências sobre o vetor de

parâmetros O = (Or, ar,,..fr)r e À = (ÀÍ, À:, . . . , X=,.)r (veja Capítulo 1, para detalhes

desta notação) . Como discutido em Verbeke & Molenberghs (2000), a menos que os dados
sejam analisados numa estrutura bayesiana, inferências neste tipo de modelo são baseadas

na distribuição marginal da resposta Yj . A densidade marginal de Yj é obtida no seguinte
teorema, cuja prova encontra-se no Apêndice B.

Teorema 3.2. Sda Y. = Xj/3+Z.fb.Í+ej, onde bj ig S Vç(O, D, Àó) e cj iE Siv,., (O, @, , À., )
são independentes. Então, ü dzstübuição marginal de Yj é dada por

.N,b,I',N -''*«,&,lx.P.-J',(b,, Ü, f',::*-,«,:'}) ,
l3.35)

onde

P:, AjzT'ü; : : =} = @, 1- Z,DZr, A. ID': + zT@;:z,)': :

«,,-l':l'::l . -,-ly:::t
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Note que a densidade (3.35) não está na classe definida aqui: pois o favor de assimetria
é de dilllensão 2. Contudo, está na classe de distribuições normal-assimétrica fundamental

IArellano-Valle & Genton: 20031, dehnida no Capítulo 2 (veja tanabém a relação (2.9) na
Observação 2.2). O resultado apresentado no Teorema 3.2 é importante porque evita
usar técllicas numéricas !Dais complexas ta! como integração Nlonte Carlo para tratar
inferências neste tipo de naodelo, pois permite obter uma forma fechada para a densidade
marginal de Y, , ./ = 1: . . . : m, facilitando a implementação direta de inferências usando

técnicas padrões de otimização numérica. Assim, denotando a função log-verossimilhança
por él(O, À), esta pode ser escrita como

.. 'J7t .. '77Z

g(0,À) '': -i>1:loglE,l - {>1:{(y, -X,Õ)'X;:W, - X,©)}.j=l

+E'.:',(b,; «:JÜ. Ê',::' ''',«,-T).
J

(3 38)

onde p:,, p2,, E,, I', e A, são definidos em (3.36) e (3.37), j=1,....m.

Chamamos atenção para o fato de que nenhuma solução explícita pode ser encontrada

para o problema de maximização da função log-verossimilhança acima, contudo esta deve

ser maximizada numericamente, usando técnicas implementadas em diversos programas
computacionais. Alguns casos especiais são de interesse prático. Por exemplo, as situações

em que À.i = . . . = À.. = O ou Àó = O. Estas situações serão tratadas a seguir. As
provas são dadas no Apêndice B

Corolário 3.2. Sob as condições do Teoremza 3.1?, segue que

rí2 Se À., = O, J ,nz: então

'«, '«, I', *d - :"«, '«, i':,0, 'J':('L,'';:''h, (3.39)

o'ü se3%

y,«-s.v«,fx,/3.E,.Ãó,l. com Ãó,= , ' :Z,D:'eÀó
./'l -, À{'D :-:A,D :''''Xh
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ráz,l Se Xó = O, então

.h,b.I', *.J - '',.,W,lx, , :J': (X:l-;:''Ü;; (3 40)

o'u seca,

Y. -- S.V..(X.,õ.E.,À, ). com À, = J /2nq/:l/2À

l t ÀT ü:i/2Z.A.Zrü:t/2À e.jJ

A seguir; apresentamos algoritmos tipo ENI para cálculo de EMV dos parâmetros dos
modelos do Corolário 3.2.

3.3.1 Algoritmo EM quando X.i
Sob esta suposição, temos o seguinte MLMSN:

'Y.í = Xlj/3 + Zjbj + cj,

-0

(3 41)

c01n

e, :E JV«,(O,V',), b:Í 'y S\(O,l),ÀÓ) e (3.42)

e:j independente de b.Í, .j = 1, . . . , m. E claro que (3.42) conjuntamente com a Proposição
2.4 implica que

b, g: D:'':õójXo,l + D:/:(lç -- (5óõr):/'Xlj, .j = 1,. ..,m,(3.43)

onde Xo, E Vi(0, 1), Xi, y iVq(O,lç); com Xo, e X:j independentes .j = 1,...,mz, e

õó = ---f::=!::::. Além disso: a independência entre b, e c, implica que Vj = (Xo.Í: X.r )r

e ej: são independentes: J = 1: . . . . rrl. Assim: substituindo (3.43) em (3.41), temos que

Y, = X,Õ + Z,õótj + r, . (3.44)

oilcie

15. - D' 'õb. f, = IXo,l e r, = e, tZ,D:''(lç --õóõrj'''XI,.
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da qual temos que

r, :2' .V.,(o: 'Pj + Z,(D - õóõ:)ZI'), í, E n'*v(o, i), (3 45)

ambas independentes, J = 1: . . . ,m. Note que r. tela média zero, de modo que pode

ser usado, por exemplo, para fazer análises de resíduos e assim, avaliar a adequabili-
dade do modelo. Além disso, o segundo termo no lado direito da equação (3.44) tem

n:tédio v 2 Z,t5b, que pode ser usado eventualmente para corrigir o intercepto do modelo
de modo que os efeitos fixos tenham a mesma interpretação que no usual NILNI (média
populacional).

Portanto, (3.44) e (3.45) implicam que o modelo definido por (3.41)-(3.421 pode ser
escrito como

Y.It. :g iV«,(pj +(ijtj,Q',) e fj gHVi(0,1), .j 1, (3.46)

onde

p, =X,©, dj=Zj]ió, W, =E, --djdr e E, =@j+Z,])Zr.(3.47)
Note que em (3.47), pj e Ej são a média marginal e a matriz de variâncias-covariâncias,
respectivamente, sob o usua! NILM.

Sejam yr::(yr,...,y:l)r e t =(t:,...,t.)r. Como uma conseqüência direta da
Proposição 2.28 e usando uma álgebra simples, temos o seguinte result.ado.

Proposição 3.3. Sob rC?..ÍÕJ segue que a /unção Jog-uerossámzZhança compiefa associada

com Çy. t b «.o N{LMSN IS. 41)- (3 .42) pode se« esc«it. «mo

é.(o:À'):': -i>:!og 'p,l- ã >.(y, - p,)'E;:(yj - É'.) - ]>1:!!z.t;Z?: 0 is)

OB.de: por (2.53)
dr$;:&, - P,) : l

'' ' 'i';aTiTT ' '; ' r;aTü;í'e
com H,. dj- E, e q, de$nidos em f:i.4'7).

Fazendo O. = 10r.À:'lr. i\ . E(T O.. Y, = y,l e e = E17; O..Y,

Í3.49)

y,). obtemos
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ê - o''' iRgâ,

8 - Ü-*e-::l'P%'L.

onde 77j e r? são como em (3.49). Assim, temos o seguinte algoritmo ENl:

passo-E: Dado O. = O., Calcular fJ e € for .j = 1,... ,m, usando(3.50) e(3.51)
tivamente.

passo-M: Atualizar {?. maximizando ZIZ?.(O.)jy, O.l (substituindo previamente
sobre O., que leva a

1>: xr(Ê;: + #$;';i,;ir$;:)xjl':
''L
x }l:lxT(Ê;: + #Ü;:;i,aT$;:)yj - 4xT$;'1i,l,

l3.50)

l3.5i)

respec

l3.52)

l3.53)í' - "gmax,lr.(/3; L')l, com p = (ar,7T, Àf)r,

onde zl.(O, z') é (3.48) avaliado nos valores atualizados P, tj = b e tlÍ = 6

3.3.2 Algorítmo EM quando Àz, =0
Similarmente, considerando o caso em que Àó = 0, isto é. o XILNI em (3.41)
suposlçoes

e

com as

c; '=' S.V.,(0, V'.í, À.j)

todos indepelldentes: podemos escrever

Y. = X,/3 .- Ú: 'õ.,Z, + r,,

.\l(O. DI. .j i: . : «., IS s4)
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onde

t, X:jl. õ.j ' rj b. +'PI/:(l«, -Õ.,Õ:,)'/:Xoj,

isto é

onde

Yjjt, :g À'«,(p, + djt., q',) e íJ - H'Vi(0, 1), (3-35)

PJ :: X.J©, d] :: qüj/2ÕeJ, IP.Í :; }].Í --djdj e >lJ :: IPj -F ZIDZj j :: I: ,m. (3.56)

Como uma conseqüência dos resultados acima. segue da Proposição 2.28 que

Proposição 3.4. Sob r3.SSJ, segue qtze a iog-uerossãmáZharzça conzpleta associada com

l.y, t'l llo MLN{SN (3.41) e (3.54) pode ser escuta como

#.P;ÀJ a i>:i.gt$,i - l)i:a, - pJ"x;'b. 0.SD

onde
dr'P;:ly, - p,) . .:

'71 -'l.t.(Tq;Ud ' Ç' l+dr'@;:dj

com Hi, dj, Ej e '©j de$nidos em (3.56).

O algoritmo Eb/i neste caso procede como em (3.50)-(3.53), com 77j e d como em

(3.58). Note que em ambos os caos o passo M requer maximização numérica, que pode
ser facilmente implementada usando programas computacionais como Ox, R e Nlatlab
com as rotinas ma/l?-FGS, optam e .fmincon, respectivamente. Os valores iniciais podem

ser escolhidos como sendo as correspondentes estimativas sob normalidade, em que o

parâmetro de assimetria é igual a O: e como recomendado na literatura: é prudente exe-
cutar o algoritmo ENI várias vezes com diferentes ç'alteres iniciais.

Seguindo a idéia de outros autores (exemplo. Zhang & Davidian. 2001). aqui também-n

propomos avaliar a série de ajustes inspecionando critérios de inforlllação. tais como.
.4.IC ( r(Õ.IÍ),''.X: + p/.y). BIC i-{(Õ.IX).'.'\' -b 0.31og(.'\')P/'\ l e nQ (-rlo:À),/'v t
log(log(.VI)P,/'-VI. onde F' é o ntínlero de parâmetros livres no modelo e .V = }1:.PI l?J
como será mostrado rapidalllente na seção seguinte.
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Tabela 3.1: Resultados de Nlonte Carlo baseados em 100 conjuntos de dados simulados
com distribuição Gama(4, 1) para os efeitos aleatórios. Nlédia NIC e D.P. N[C são a
média e desvio padrão das estimativas, Nlédia E.P. é a média dos erros padrão estimados
baseados na matriz hessiana. IC é o intervalo confiança empírico das estimativa com
probabilidade de 95%o. Os verdadeiros valores dos parâmetros estão entre parênteses.

Parâmetros it'lédia NIC D.P. I'.ilC Ã,média E.P.
(a) Cenário normal-aÉiiiiiélitiM

cr 1.5447 0.3349
.gi(2) 2.0008 0.0106
82(1) 0.9731 0.2081

.3(0.25) 0.2490 0.0i35
la + Z,l (4) 4.0083 0 1636

L'''-la + ÓI(4) 3.9853 0 5399
(b) Ce«ária iiõi'mal

lc

0.95
0.95
0.93

0.0108
0.2083
0.0119

0.0116
0.3035
0.0125

0.98
0.93
0.93

3.4 Estudo de Simulação
Para analisar a performance do modelo e métodos propostos, realizamos dois estudos de

simulação. Tomamos o NÍLNI como sendo igual a

Ej = a + tij,8i + wj.82 + bj + eãj, l3.s8)

onde para { ' 1, . . . ,5, t., = { -- 3, .8i = 2, .õ2 = 1, e e:j «, .V(01 0,52). Em cada simu-

lação: 100 conjuntos de dados foram simulados de (3.58) segundo especiâcações adicionais
descritas abaixo. Como uma vantagem da representação normal-assimétrica é a sua flexi-

bilidadade para acomodar msiinetria, em uma primeira simulação gerimos a + l)j de uma
distribuição Gama(4. 1), com fdp igual a (1/6)z3 exp(--z), produzindo alta assimetria

como sugerido pela Figura 3.1. Sob estas especificações. Elo + bll = 4 e L''aria + ó,l = 4.
-'bote que f:, representa unia co'variável com valores mudando dentro de indivíduos (ou

lias unidades de cada gnipo) e fixa para todos os inda'tíduos Igiupos). enquanto u,, pode
ser 'Listo como um inclicaclor (te tratamento. Tomamos 771 = 200 com u', = 1 se J $ 100

e tc, = 0 se ./ > 100. Para cada uni dos 100 conjuntos de dados gerados. (3.38) foi ajus-
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a 4.0213 0.1828
8: (2) 2.0008 0.0106
8,(1) 0.9336 0.2638

.'?(0.25) 0.2490 0.0135

Ela + ÓI (4) 4.0213 0.1828

}'«la + ÓI (4) 3.9409 0.5839



Lado duas vezes sob as suposições estudadas previallaente: isto é. com a densidade de b,

representada pela distribuição normal-assimétrica e também pela distribuição normal.

Tabela 3.2: Resultados de l\fonte Carlo baseados em 100 conjuntos de dados com dis.
tribuição norma/(0, 4) para os efeitos aleatórios As entradas são como na Tabela 3.1

Parâmetros Nlédía NIC D.P. AIC Média E.P.
(a) Cenário normal-assimétrico

Q (4) 3.6766 1.1681 1.3058
/3] (2) 2.0009 0.0103 0.0108
/32(1) 1.0161 0.3137 0.2953

a:(0.25) 0.2482 0.0143 0.0121
la+ÓI (41 3.9799 0 1916 -

Varia + ól(4) 3.9368 0.4306 -
(b) Cenário normal

Q (4) 3.9780 0.1923 0.2056
/3t(2) 2.0009 0.0103 0.0111
82(1) 1.0207 0.3167 0.2932

o-F(0.25) 0.2482 0.0143 0.0124
.Ela + ÓI (4) 3 9780 0 1923

\''a«la + Z,l(4) 3 9347 0.4312

lc

0.60
0.96
0.92
0.89

0.96
0.96
0.95
0.90

Para os resultados do algoritmo EM, nenhum dos critérios (AIC, BIC e HQ), selecic-
nou a especiÊcação normal como melhor modelo, mostrando a capacidade destes métodos
de seleção para detectar afastamentos da normalidade e sugerindo forte evidência de
assimetria. A Tabela 3.1 mostra resultados numéricos para as estimativas onde normali-
dade e distribuição normal-msimétrica são consideradas. Na maior parte, os parâmetros

estimados são não v-iciados. Na maioria dos casos a média dos erros padrão estima-
dos (baseados na matrix hessiana da !og-verossimilhança) estão próximos dos desvios
padrão estimados. Como encontrado por outros autores (por Exemplo. Tao et al., 1999:
Zhang & Da-,'idian. 2001). eficiência na estimação de 32 (parâmetro associado com tL:J)

é degradada quando nora:validade é assumida relativa a peinlitir uma representação mais

fiexí'çel 'ç'ia distribuição normal-assimétrica. Colho um dos principais interesses de tal
análise pode ser a avaliação do efeito de tratantento. este resultado sugere que adotar nor-

malidade nm suposições do il)odeio pode levar a illferências ineficientes nos parâmetros
fixos que são de interesse fundamental. \ote que aiguJlla perda de eficiência é taillbénl

(detectada associada a estimação da variância ilater-indivíduos l,''arjó,l. .\ssinl. embora
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estimação não viciada seja possível sob normalidade, esta falha por não levar em conta as

verdadeiras características dos efeitos aleatórios, acarretando inferências menos precisas
sobre os parâmetros de interesse.

A vantagem de estimar a densidade dos efeitos aleatórios também pode ser apreciada
na Figura 3.1. A Figura 3.1(a) apresenta M médias de Nlonte Carão das densidades esti-

madas nos 100 conjuntos de dados, comparando à verdadeira densidade (gama), o ajuste
normal e o ajuste normal-assimétrico. Esta figura mostra que a flexibilidade adicional pro-
porcionada pela distribuição normal-assimétrica é suficiente para captar m verdadeiras
características dos efeitos aleatórios. Esta observação é adicionalmente suportada pela
Figura 3.1 (b), na qual mostramos as 100 densidades estimadas dos ajustes sob distribuição
normal-assimétrica. O segundo estudo de simulação foi idêntico ao primeiro, exceto que

Figura 3.1: Resultados de simulação baseados em 100 conjuntos de dados simulados. (a)
Verdadeira densidade (linha cheia) e média de N'lente Carão das 100 densidade estimadas
usando normalidade (linha tracejada) e usando normal-assimétrica (linha pontilhada) (b)
Densidades estimadas para os ajustes sob distribuição normal-assimétrica.

{a)

a distribuição de Q + b, foi .''-'(4, 4), isto é, a = 4 e bj -- ]V(0, 4). Aqui então, não existe
necessidade de maior flexibilidade na distribuição dos efeitos aleatórios, e esperamos que
os métodos propostos identifiquem isso. Os critérios AIC. BIC e HQ selecionam corre-

tamente o modelo normal 86%. 98% e 93% das 'fezes: respectivamente. Os resultados
da simulação Xlonte Carão são apresentados na Tabela 3.2. a qual mostra (lue não ex-
iste perda de eficiência cluando a distribuição normal-assimétrica é msunlida. Resultados

similares podem ser encontrados en] Hu. Tsiatis & Davidian j100S) e Zhang & Davidian
(2001)
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3.5 Aplicação
Nesta seção ilustramos a utilidade dos métodos propostos aplicando-os a um conjunto de
dados longitudinais coletado como parte do conhecido estudo de colesterol em Framing-

ham (Framzngham cAo/esferoZ síudg/). O conjunto de dados inclui níveis de colesterol em
diferentes instantes de tempo, idade no início do estudo (baselznel e sexo para m - 200
indivíduos seleciollados aleatoriamente e reportado em Zhang & Davidian (2001). Aqui
adotainos o mesmo modelo linear usado por estes autores, dado por

B. -b BXse=oj -+ Í32-idade. ,. 133tij -ç b.j -+ bljtij -. e.j : l3.59)

onde 3/{j é o nível de colesterol (mg/dl) dividido por 100 no í-ésimo tempo para o su-
jeito j e t{, é (temzpo -- 5)/10, com tempo medido em anos; idade, é a idade no inicio do
estudo (em anos); rezo, é o indicador do sexo (0 = /emÍníno, 1 = masculino). Assim.

x{.i = (1, idade., sezoj,t::Í)r, b.f = (b.j, blj)r e Z, = (1, tíly'. A Figura 3.2(a) apre-

senta o histograma dos níveis de colesterol, que claramente indica presença de assimetria
e parece adequado considerar uin modelo normal-assimétrico para analisam. o conjunto de
dados. Zhang & Davidian (2001) mediante um estudo informal, similar ao apresentado
no capítulo seguinte, analisam estes dados e mostram que o comportamento assimétrico

é parcialmente explicado pelas covariáveis apresentadas e que os efeitos aleatórios podem
não ser normalmente distribuídos. Baseados nestas informações, três modelos estatísticos,

diferindo na distribuição dos erros e efeitos aleatórios foram analisados. Estes modelos são:

Modelo ].: Um modelo com distribuição normal para os erros e distribuição normal
assimétrica multivariada para os efeitos aleatórios b. , com Àb = (Àói , Àó:)r;

Modelo 2: Cm modelo com distribuição normal-assimétrica multi'ç'afiada para os erros

c, = (q,, . . . ,(.,,)r, com o ineslno parâmetro de assimetria (À.) entre grupos e dis-

tribuição normal multivariada para os efeitos aleatórios bJ l e

Modelo 3: Lm modelo puramente gaussiano

Etn todos os casos considelalalos @, = a21., . .j - 1. . . . . 200 Inlodelo de independência

condicionall. .a. Tabela 3.3 a])rebenta os resultados ol)tidos usando o algoritnlo E\l para os

três naodelos desc'ritos acima. E-P. são os erros padl-ão assintóticos obtidos nuillericaillente
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Figura 3.2: (a) Histograma dos níveis de colesterol (mg/dl,) para os 200 sujeitos do
estudo em Framingham. (b) GráÊco de contornos da densidade estimada de bj. (c) e (d)
Densidades marginais estimadas para os componentes de bj (linha cheia) e a densidade
normal estimada (linha pontilhada) .

(a)

(b)

(c)

4,8 .0.4 -0.2 .o.a 0.2. Q.4 0.8 0+
bs

via matriz hessiana. Quando consideramos o Modelo 2 (erros com distribuição normal-

assimétrica), a assimetria não é detectada e as estimativas dos parâmetros são próximas
das obtidas sob a suposição de normalidade (Modelo 3). Os critérios AIC, BIC e nQ in-
dicam que o Modelo l apresenta o melhor ajuste, veriâcando a suposição de que os dados
têm um comportamento assimétrico. A estimati\m dos coeficientes ..3] , .í32 e .E3a também

diferem, reíietindo o comportamento visto no estudo de simulação. As Figura 3.2(b)-(d)
mostram M densidades est.amadas dos efeitos aleatórios. (lue são ob'ç-lamente assimétricas.

isto é falais evidente no gráfico de contornos mostrado na Figura 3.2(b). As figuras 3.2(c)
e (d) apresentam as densidades marginais estimada de b., e bi,. respectivamente. Note

blue a distribuição dos bi, jinclinações) é aparentemente normal. encluanto que a forma da
densidade dos interceptor (b.,). claramente indica presença de msimetria. como Zhang &

Davidian (2001 l concluem usando uma representação gemi-não-parainétrica (SNP).
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Capítulo 4

Modelos Lineares Mistos

Normal-Assimétrico: Enfoque
Bayesiano

4.1 Introdução

Avanços em computação bayesiana e técnicas Nlonte Carlo Via Cadeia de Nlarkov (NICN{C)
estão estendendo o alcance de modelos estatísticos que podem ser usados para ajustar da-

dos de interesse prático. A principal motivação do presente capítulo vem desta observação.

A idéia é propor uma versão de distribuição normal-assimétrica multivariada como alter-
nativa à usada no Capítulo 3, que seja conveniente para implementação bayesiana em

modelos lineares mistos normal-assimétrico (NILNISN), e conseqüentemente em outros
tipos de modelos estatísticos.

Nlodelos lineares mistos são amplamente usados para análise de dados onde as respos-

tas estão agrupadas, de modo que não é razoável assumir independência entre observações

de um mesmo grupo. Por exemplo: considere medidas repetidas tomada para cada su-
jeito em uin estudo longitudinal, ou obser'ç'ações tomadas em membros de uma mesma

família enl um estudo genético. Na maioria dm aplicações biológicas: físicas e ecolaõmicas
se assume que a distribuição dos efeitos e erros aleatórios é gaussiana: mas esta suposição

pode sei demasiadamente restritiva para fornecer unia representação adecluada da estru-

tura cine está presente nos dados. fazendo-a 'ç'ulnerável à presença de assimetria. Alguns
trabalhos usando distribuições simétricas e distribuições com caudas pesa(las. tal como a
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distribuição t de Student, foram sugeridos para estimação robusta ein i\'ILXI (Pinheiro.
et a]., 20011. Liu j1006) discute a classe de distribuições robustas conhecidas como in-

dependentes/normais (Longe & Sinsheiiner, 1993) e usa esta em modelos de regressão

inultivariada dentro de uma estrutura bayesiana. Rosa et ai. (2003) abordam uma es-
trutura bayesiana para tratar inferências em um NILbl com erros independent.es/normais,
esta classe inclui as versões univariada e multivariada da distribuições t de Student, slash
e normal contaminada. Azzallini & Capitanio (1999), Azzalini & Kotz (2002), Capitanio

et al. (2002), Sahu & Dey (2001), Safou et al. (2003), entre outros: estudaram modelos de
regressão com distribuições assimétricas. mas não existe literatura no contexto de modelos
!ineares com efeitos aleatórios normais assimétricos. Aqui, propomos uma extensão da

versão típica do MLM assumindo que tanto os erros quanto os efeitos aleatórios seguem
uma distribuição normal-assimétrica e usamos o esquema NilCÀ/IC para tratar inferências

em uma perspectiva bayesiana. A densidade normal-assimétrica usada nesta seção es-

tende a densidade normal-assimétrica introduzida por Safou et al. (2003).

O plano deste capítulo é como segue. Na Seção 4.2 apresentamos a versão univariada

do estudo, considerando que tanto os erros como os efeitos aleatórios seguem uma dis-
tribuição normal-assimétrica de Azzalini(1985) vista em (2.5), os resultados e métodos

propostos são ilustrados aplicando eles ao conjunto de dados de Barnett (veja, Capítulo
2). Na Seção 4.3 introduzimos uma nova classe de distribuição normal-assimétrica que é
conveniente para análise bayesiana em MLMSN. Propriedades como momentos e a repre-

sentação estocástica desta distribuição são discutidos. A densidade marginal do vetar
de dados observáveis Y é também obtida em forma fechada, tal que inferência clássica

neste tipo de modelos pode ser tratada usando técnicas de otimização usuais. Logo,
fornecemos as distribuições condicionais completas que são necessárias para implementar
o amostrador de Gibbs, fazendo da inferência bayesiana uma alternativa viável para tais

n:modelos. Na Seção 4.4 apresentamos uin estudo de simulação na qual fornecemos ullla
completa estratégia inferencial para análises de possíveis dados msimétricos, mostrando,

por exeil-tplo: que os critérios de informação usuais como AIC, BIC e HQ podem ser usa-

dos para detectar afastamentos da llorillalidade e escolher o modelo que melhor represente
os dados sob investigação. Finalmente: un-la análise ba>esiana de um conjunto de dados

longitudinais balanceados é apresentada na Seção 4.3.



4.2 0 Modelo com Interceptos Aleatórios Normal
Assimétrico Bayesiano

Consideremos novamente o modelo definido em (3.1)-(3.2), isto é, o modelo linear

hj + Z', + ':j,

com

bj - S.N.(0,a:,À.) e ':, - SA':(0,.:,À.), { 1, , nj, .j ;; 1: . . . , m, (4.2)

chamaremos a este modelo de MIASN por brevidade. Como discutido no Capítulo 3, este

modelo pode ser escrito hierarquicamente como

YjjP, bj, a:, À. :g' S VPn,(XJP + l«;Z':f, o':l«,, .j.l«,),

bjlalÍ,À. g S.Vi(0,a:,ÀÕ), .j ..,m,
(4 3)

(4.4)

onde .5. = À./(l + À:)i/2, SATF denota a distribuição normal-assimétrica fundamental

definida na Seção 2.3.5 e o interesse é fazer inferências sobre o vetor de parâmetros

0 alÍ,a?) e À À.)'

De (3.7), a densidade condicional (nos efeitos aleatórios b = (bl, . . . , b.)r) das quan

tidades observadas y = (yr, . . . , y=)r é

À XS (yj.f(Xlb,©, a: , À.) 11 2"'é«, (y, IX,© + 1«; b., a?l«,) ©«, l 3(yj - Xj© - l«;b,)

'~«.«'«*'''-:.:':.«,..« (:'« - *' ,',) , '*.',
lJ

onde X = (X{', . . . , X:l)r, J é uma matriz bloco diagonal com elementos 1.. : . . . : 1.. e

,V - },f.i n, . Como ç'isto no Capítulo 3: procedimentos de inferência clássica são difíceis

de tratar neste tipo de modelos quando tanto os erros quanto os efeitos aleatórios têm
distribuição normal-assimétrica. pois a função de 'çerossimilhança marginal depende da

função '}«,+il.) (lue en'ç'olhe uma integral de dimensão nj -- 1. t'ma alternati\a ê usar
procedimentos bal'esianos de estimação. discutidos a seguir.
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4.2.1 M.odelagem Bayesiana para o MIASN

Uma parte fundamental da análise bayesiana é especificar distribuições a priori para todos

os parâmetros desconhecidos do modelo. A fim de garantir distribuições a posteriori
próprias. adotamos distribuições a priori próprias para todas as quantidades desconhecidas
do modelo. Assim: consideramos \una distribuição normal multivariada para o vedor de

parâilJetros /3, com densidade

© -.' .'V.(©., SO). (4.6)

Para o parâmetro de escala, a2, consideramos a distribuição gamma inversa. G/(!' , 2 ),
com densidade

«'.: ,.,«, -=($) :*: .*- { -&} .

Para o parâmetro de escala do efeito aleatório consideramos também a distribuição

G/(?, #), com densidade

(4.7)

«('EI,.,: ) # (i) **' .*- { (4.8)

Para os parâmetros de assimetria À. e Àb duas famílias de distribuições a priori in-
teressantes podem ser assumidas, uma relacionada com a repalametrização usada na
representação estocástica de uma variável aleatória normal-assimétrica, que depende de
--l < õ = À/(l + À2):/' < 1 e a outra geralmente usada na literatura (Sahu et al., 2003).

Assim, podemos considerar as seguintes famílias de distribuições a priori:

Ó. À./(l +À:):/: -, C/(0,1) e õb+À:):/' «'U(0,1), (4.9)

onde L'(a, b) indica a distribuição uniforme no enter'ç'alo ja,bl e

À. - .V:(p.. l:)lt*.»o} e À. - 'V-(PÓ,:'?)lÍ*.::,o}, (4 10)

onde lÍ{.4} é o indicador de .4 e todos os hiperparâmetros supõe-se conlaecidos. O trun-
cainento das densidades considera que a distribuição dos dados é assimét.rica à direita

jpositival. [ma representação simi]ar pode ser adotada qualado a msinletria dos dados é
à es(luerda jilegativa)

Considerando (].3) e (-i.6l-(-1.101. telllos que a distribuição a posteriori conjunta de
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todas as quantidades envolvidas é dada por

«-(0. b, À. , Àó, 'r?, a'

X

X

X

X

«,«*«'«*'*'»;«::«,«.(:'« *' ,»,)

0.(bj0, a?l. ) 'b«(3b)

'"p{ W Js;:W-0J}

(a2)'(f+i) exp { -- i;5 }(o')'(g'+:) exp { --$;? }
«'(À. , ,Xó) , (4.11)

em que

«G'-.,'a«.*pl'H0' ."p{ 0' :l".*.:».,"'*.»',,
ou

«-(,X., À.) K llo.:...::ll{«'.«:},

dependendo do tipo de distribuição a priori a ser considerada e supondo independência
entro À. e Àó. Note em (4.11) que é complicado obter analiticamente a distribuição a
posteriori margina! das quantidades envolvida de interesse. Assim, para conduzir uma
análise bayesiana necessitamos implementar o esquema MCMC. A seguir apresentamos os

passos necessários à implementação do amostrador de Gibbs, que é um caso especial do
b,ICNIC e necessita da especificação das distribuições a posteriori condicionais para cada
parâmetro. Como veremos, para implementar este procedimento necessitamos também
recorrer ao algoritmo de Nletropolis-Hasting (Chip & Greenberg, 1995).

4.2.2 O Esquema MCMC
A fim de especificar o modelo (4.3)-(4.4) em uma estrutura conveniente para implementar

o procedimento XICXIC: usamos as representações estocásticas dadas em (2.4) e (2.37).
tal que estas distribuições assimétricas podem ser representadas hierarcluicamente colho
segue:

Y,ibj./3. a:.À., w., :y .V«, (X,O -+- l«,b, t o.õ.w.,. a:(l -- õlz)l«,)

W., :y .\'«,(0.1.,)1{«.,::,o} '
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b,laia; À,, ..,., :E iV:(aóõó«,õ., a?(l - ólÍ)),

H%, :y #Vi(0, 1), .j l, :«.

A especificação do modelo completo, dependendo das distribuições a priori dos parâmetros

de assimetria considerados, é então dada como segue:

Considerando distribuições a priori uniformes para os parâmetros de assime-
tria

Y, l b, , /3, o-? , À. , w.,

'w'.j

b, la. , Àó, toõ:í

Wó,

0

]N«, (X;© + ljb:f +

A'«, (0, 1)1{«., :»'} ,

."/l (ab.5b«,b, , o-?(l --

HN: (0, 1) ,

À'.(Õo , S,3) ,

''(},+),
''(t,{),
u(o, l),
u(o, l).

a.'i. w.j , a: ( l õ:)l«,),

óE)) ,

aÍ

õ. - À./(l + À:):/:

õ. - À./(l + À:):/' (4.12)

Considerando distribuições a priori normais para os parâmetros de assimetria

Yj ló, , /3, a:. À. , w.j

w'.,.

bj lo-. , Àt,, 'u'bj

l,'P',

©

'V., (X:í/3 + 1,b:í +

.v., (o, l)l{«., :»'}

VI (aó'5ó«-z,j : o-lÍ (l --

H.V: (0, 1) ,

.''.'.(Õo , S.:i) .

''(t,+),
,'(?:;l
.V, U.. . ::)X{,. »o} .

-~'- '/.. . -.IÍ )l{ *. :;o}

..Õ.w., , .: (l õ:)l«,),

õlÍ )) ,

À.

(4 13)
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As representações dadas em (4.12) e (4.13) são importantes porque permitem traduzir

facilmente para o código BUGS (usado pelo soft'gare WinBUGS). As distribuições condi-
cionais completas, necessárias para implementar o amostrador de Gibbs em ambos os

casos, são obtidas de forma direta e são dadas nas seguintes proposições.

Ptoposi.ção 4.1. Sob o modelo completo em (4.12), as dtsthbuições condicionais com-
p/elas de /3, b,, W.,, Wój, a., o?, õ. e (5Ó, .j = 1, . . . ,m, são dadas por

©1 . . -., ]%(Aj;:aÕ, Aj;:),

-a' .'\# sl;: + E=;: ;ll;?b e ap ;?Ül:® XZ;: xrlyj - i,ój - a.õ.w.,);

bjl -. vl(-Aã:aj, Áã:),

-a' 'l« - e#% ' qü;::© a''':ll?;;eW ' E;Í8:©w«, .j - :, . . . , m;

W.jl... «, /Ç.j(A=:,'«.,, A;:,)ltw.:,o},

WÓjl' ' ' Ni(Á=L':«,;, .'lãl)ltw.,;.'},

-d' A«.. - (i$ + 1)1«,, ,...,.,

ü..,. = :;;Íl!!:iDÓj, .j = 1, . . . , rn;

Xj/3 -- 1,bj), A«., o+ %)

«a... « Gliq= .;"'{ ' í-le Et«],.~,.. - '.-.;."T,.«.,]l}

onde N = 'El;l:;\ nj e Hi.. y.Í -- Xj/3 -- ]-«,Z)j;

.?l .. « ;51lP'a' .*pl':ãR[Tó '"' 'Í:-© E'ój - ' ã ««bJ]}

Õ.l... :': ÍÍ:;l?lÍa "P{ Pj;. - '.Õ.w.,)'(P,.. - .'.Õ.w.,)}lÍO«;.«:}

onde pjõe :; V] -- l«,bj:

'i.l '' tÍ::?lía 'xP{ }-Ü, - «.Õ.«-.j)'JlÍO«;,,.::-}
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A notação ' .(31..." é usada para denotar a distribuição condicional de /3 dados todos
os outros parâmetros e de modo similar para as outras distribuições condicionais.

Proposição 4.2. Sob o made/o como/efo em r{. ]3.), as dísírióuíções condíczonaís com
p/e(as para O, b,, W.,; WI,,: a:. a:, À. e Àó, J = 1: . . . : m, são dadas por

/31 . . . '- .%(Aj;'ao, A;:),

orzde A.3 = Sj;: + )ll:=;: ;;llilt e aO - Sj;:/3o + ;?Íl-:jD )l:=;: Xr(y, -- l:Íbj -- a.'5.w.,);

ójl '. N-(.'lã:a., .'lã'),

-d' 4.. - e#t© -- en;-:© ' ', - =a::gP:##='Z -- a#!©',«, .j - :, ,m;

w.,l ]V«,(A=:, '«., A=:,)llw.,«},
.v:(Á=L "«,,, ,4ül)l{«., :.'} ,

-a' A«« - h$ + 1)1«,, '«.,

a«,, , .j= 1.. .m;

ljb,), .4«., o+ %)

.-a.. ''' G:5:F: .':-]-H [re -- r:!8 Et«],.«,.. '.«],.«..]],

onde N = Y:'=: nj e pj.. y, - x,© - 1«; b,;

«? . '':$ã'il?a'"p{ E j 2 õ«.,ÓJl}

À.l . x U + À:)',':.,.pl'L;:ll;ja EW,*. tÍf;QÍnw.J'W,*.
l À: - p.)' . .

- :- -!=$:7-- } Ü { À. » o }
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onde pjÀ. = y, -- X,/3 -- 1«,bJ ;

À.i « 0 -- À?)"''.*pl'a'1ll;?D E Ü:feia«,.J: B!:ji:g#lil*.:».}

As provas das proposições acima são diretamente derivadas trabalhando sobre a den-
sidade a posteriori conjunta em (4.11) e usando repetidamente o Lema 2.2. Note que

algumas das condicionais completas não podem ser amostradas diretamente, por exemplo,

a distribuição a posteriori condicional completa para o parâmetro a? requer algoritmos,
tal como o Nletropolis-Hasting (veja, Chib & Greenberg, 1995).

4.2.3 Aplicação

Consideremos novamente o conjunto de dados de Barnett (Barnett, 1969) usado como
ilustração no Capítulo 2. Desta vez propomos usar o seguinte modelo de interceptos
aleatórios:

b:f = ÕI + bj + cij, (4.14)

para { - 1, . . . , 4 e .j = 1, . . . , 72. Cinco modelos estatísticos diferindo nas distribuições a

priori adoradas, na distribuição dos erros aleatórios e dos efeitos aleatórios foram testados.
Estes modelos foram:

Mlodelo 1: Um modelo com distribuição normal-msimétrica para os erros e normal-

assimétrica para os efeitos aleatórios com distribuições a priori normais truncadas para
os parâmetros de assimetria.

Modelo 2: Um modelo com distribuição normal para os erros e normal-assimétrica para
os efeitos aleatórios com distribuição a priori normal truncada para o parâmetro de as-
simetria.

Modelo 3: t;m modelo cona distribuição normal-assim-tétrico para os erros e normal-

assimétrica para os efeitos aleatórios com distribuições a priori uniformes para os parâmetros
de assimetria.

Modelo 4: t;in modelo cona distribuição normal pala os erros e normal-assimétrica para
os efeitos aleatórios com distribuição a priori unifonlle para o parâilletro de assimetria.
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Modelo 5: Um modelo puramente gaussiano

O conjunto de dados foi ajustado de acordo coll] as a estratégias apresentada nas

proposições 4.1 e 4.2, e usando o software M'inBUGS. As seguintes especificações relativas
às distribuições a priori foram adoradas:

8: - .V:(0,10:),Í . ,4. a: -.' G.r(0.01,0.01), alÍ -- G/(001,001),

À. --, .N:(0, 10')]1x.:,o, Àó - .V- (0, 10:)1x.;.o,

e adicionalmente as respectivas distribuições a priori uniformes para À. e Àó discutidas
na seção anterior. Usamos 50000 iterações descartando as primeiras 20000 iterações para
fazer inferências. Para evitar problemas de correlação nm cadeias geradas, o valor do lag

considerado foi igual a 6. Assim, o tamanho efetivo das cadeias analisadas foi de 5000. O

código BUGS para o ajuste do M.odeio l encontra-se no Apêndice C. O código para os
outros modelos é direto bastando modiÊcar algumas linhas do código fornecido.

Os resultados dos ajustes são dados nas Tabelas 4.1 e 4.2. Para comparar os cinco
modelos informalmente calculamos o número efetivo de parâmetros po e o critério de
informação do desvio (DIC) como apresentado por Spiegelhalter et a1. (2002). Os autores

afirmam que o valor do DIC como implementado no software WinBUGS pode ser usado
para comparar modelos complexos, embora esteja sendo duramente criticado e não seja

tão eficiente para detectar afastamentos da normalidade de acordo com as simulações
feitas na Seção 4.4. Usando os valores do DIC mostrados na parte inferior das tabelas,
vemos que os modelos assimétricos melhoram o correspondente modelo normal. Notamos
que os modelos msimétricos l e 3 são os que melhor se ajustam ao comportamento dos
dados. Os resultados usando distribuições a priori uniformes e normais são bem similares

especialmente nos .3:, { = 1, . . . , 4, que são de interesse principal. Esta observação, deve-

se a que estamos usando distribuições a priori com grande variância e esperasse que os

resultados sejam robustos respeito da a priori considerada. Os históricos das cadeias de

).larkov gerada para todos os parállletros do Nlodelo l são apresentados na Figura 4.1.
\ote-se que a cone'ergência é alcançada rapidamente
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4.3 0 1N4.odeio Linear Misto Normal-Assimétrico

Bayesiano
Antes de definir o modelo linear misto normal-assimétrico (NILXISN) que será usado nesta
parte do trabalho, apresentamos uma breve discussão de uma nova distribuição normal-
msimétrica ]nultivariada que basicamente é um caso particular da densidade apresentada

em (2.48) e que em certo modo generaliza a distribuição normal-assimétrica introduzida
por Sahu et al. (2003). Esta nova distribuição normal assimétrica é convelaiente para
análise de qualquer modelo de uma perspectiva bayesiana.

Consideremos a densidade em (2.48). A seguir consideramos um caso especial desta

densidade, com k = n e A = dias(õ), õ = (.51 , . . . , .i.)r C IR" (mas E não é diagonal como

é implicitamente assumido por Sahu et al., 2003) e em tal caso escrevemos 6.Ar = .â.2
Assim, para (5 - O recuperamos a distribuição normal original; para valores positivos de (5
obtemos uma distribuição assimétrica positiva (à direita) e para valores negativos obtemos

uma distribuição assimétrica negativa (à esquerda) . Aqui, denotaremos esta distribuição
llnr b' v *

Nluitas propriedades probabílísticas desta distribuição podem ser derivadas dos resul-

tados apresentados em Arellano-Valle e Genton (2003) (veja Capítulo 2). Daqui segue.
por exemplo, a representação estocástica, dada a seguir, de um vetar aleatório normal-
msimétrico (veja também Safou et al., 2003).

Proposição 4.3. Seja Y -- S]V;l(p, E], A). Então

Y:!.AJXoj+ Xi, (4.15)

o«de Xo -- -V.(O.l«), Xi -- .V.(p;E) ' ":g" sígn®ca "dàsí«,Z,«üo como", «m Xo . X:

indepeTI. den. tes .

Z)e«nonsü'anão. Seja U = AJXol t Xi. Colho UI T = t «.' ,V«(a.t + p. E). onde T

Xol N #,\.(O.l.). então pelo Lelaaa 2.2 e o fato de que jl. -b AE':A)'iAE l
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a.(E + A:) :, segue que

.fu (w) P.(wlAt + P, E)2"@«(t)dt
R!

2"
Rn+

@.(wlP,E + a.')

x@«(ti(l« + AE':ZL)':a.E :(w - P),(l« + a.E':.A)':)dt
2"@.(wlP, E + .A')'}«(.A(E + .A')':(w - P)lO,(i. + AE':A)':) ,

Ou seja, l.J ]: Y «' saE(P, E, A), que conclui a prova. n

Uma vez que assumimos que a. é diagonal, notamos de (4.15) que a introdução de
assimetria não afeta a estrutura de correlação do modelo normal original (veja também
Safou et a1., 2003). Os valores das correlações sao afetados, mas a estrutura permanece a

mesma. Contudo, isto não é verdade para as distribuições usadas no Capítulo 3 e também
para a classe de distribuições normal-assimétrica multivariada de Azzallini & Dália-Valle

(1996) , pois nestes casos os parâmetros de assimetria afetam a estrutura de correlação. Na
Figura 4.2 apresentamos alguns contornos da densidade associada à distribuição normal-

assimétrica bivariada SiV;(0, E, diag(õ)) para diferentes valores de E e õ. Note que estes
contornos não são elípticos e de fato são diferentes dos encontrados em Safou et a1. (2003).

Uma consequência direta da Proposição 4.3, relacionada com os momentos do vetou
aleatório normal-assimétrico (S-N*) , é dada a seguir.

Corolário 4.1. Seja Y «, S.V=(p: E, A). Elntão,

IH p+ .õ and Vila = E + « ;) »:.

O XILNISN que abordamos nesta parte do trabalho estende o XILXI tradicional definido

em (1.1)-(1.2), considerando a seguinte relação linear

YJ :: X;/3 J- ZjbJ + CJ

com as suposições cle que

b, g S.\'.l(0.D.AÓ) e e, :g S.''-'=.(0.'Üj ZL.,).
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Figura 4.2: Contorllos da distribuição nolmai-assimétrica bivariada em (2.48), com p = (0, 0)r,

E = Ç l T ) e õ = (õl. (52)r para diferentes valores de õi, ó2 e p. (a é diagonal)

ja) Para õ (0:3)r e p 0, 0. 5 e 0; 9, respectivamellte

(b) Para õ (2, 3)r e p O, 0, 5 e 0, 9, respectivamente

(c) Para õ (--2, 2)T e p 0, 0, 5 e 0, 9, respectivamente

ambos independentes. as quais levam à seguinte representação hierárquica do modelo

Y. l bJ ' O, IPj : AeJ

bJ D: A.ó

S.Vl;, (XJ/3 -' ZI'b, , l/', : A., ),

S.\:;(0, D: Aól: J 1. . . . . n',

(4.16)

(4.17)

onde a.., e A.ó são ilaatrizes diagonais com elementos (5.,: , . . . . õ. ,:, e õ] . . . . . (5ç respecti-
vamente. correspondentes aos parâmetros de assimetria. Dependendo do contexto várias

suposições podem ser feitas sobre o paiânietro IP,. A seguir. assuinireillos (lue @, = afl.



eA., 1, , m. Em ta] caso: temos do Coro]ário ].l que

'-'", ':'::;.. - ;',' ' ',». -- '. l;):'' '«,

"««'».».:',.::'.. -(«:';:(:-;))-«,, .-':...,«,

onde it denota o vetor k-dimensional de uns. Além disso, a densidade condicional (nos
efeitos aleatórios b = (br, . . . , b:l)r) dm variáveis observa'leis Y = (Yr, . . . ,Y:l)7' é
dada por

e

/Y (yjb,©, .'lÍ , õ.) ll'"'@«, (yj IX.jP + Z:íbj, (õ: + ''-:)l,, )

*.«,(;.';:* :, :'«. *,' '.'.».,db:«,)
2v@,v(yjX/3 + Zb,(.5: + a?)IJV)

*»~ (:'« *' '"' .,'.:*':,:.»)
(4.18)

onde X = (X7', . . . ,X:)r, Z é uma matriz bloco diagonal com elementos Z:, . . . ,Z.
e .V = >ll:Z:i nj. Neste cmo, o principal interesse é fazer inferência sobre o vetor de
parâmetros O = (Oa", alÍ, a')r e À = (.5., õZ')I", com õó = ('51, . . . , Õ,)r (veja notação no

Capítulo l).

A densidade marginal de Yj é obtida do seguinte teorema. A prova é dada no Apêndice
C

Teorema 4.1. Seja Yj = X,© -b Zjb, + ej, onde b.j -. S.XT(O, D: AÓ) e

e3 «., SN: lü. anel«,, õ.l«,) são independentes. ETttão, a denstdcLde marginal de 'í3 é dada
por

.&, ly, 10: À) = 2''tÇ0.(y, IX,/3, Ej)'}.,+Ç(P2, Fjp-,l0: R, + r.A,Fr),

X. - H: .- ':)i., ' Z,(a: -- D)Zr, p:, - A'zJ'W, - x,g

92



çdH.=b, -
0ç

xO)

A, ''&)':..
1',

R, o \
llq + Aól) :a.ó) : 7

(a.E+ D) 1,...,m.

(4 20)

Assim: denotando a função log-verossimilhança para O e À dada a amostra observada

y = (yr. . . . , y:l)r por é(O, Xjyl, esta pode ser escrita como

r(o: Àjy) log IXj2

. 7n

2- ! >1-{(x, - x,/3)'x;:(y, - x,õ)}

(p2.j -- F.jlzt, 10, R, -t r,AjrT).

J

(4.21)

onde pt,, p2j, E,, I',, Aj e Rj estão definidos em (4.20)

O resultado apresentado no Teorema 4.1 é importante porque permite encontrar os
valores dos critérios de informação usuais (AIC, BIC e nQ) que podem ser usados para de-

tectar afastamentos da normalidade, como será visto no estudo de simulação apresentado
na Seção 4.4. Além disso, de modo similar aos resultados do Capítulo 3, a forma fechada
desta densidade permite tratar métodos clássicos usando técnicas padrão de otimização,
por exemplo. no software R, podemos usar a livraria mutnorm, que trata a distribuição
nonllal multivariada, conjuntamente com a rotina opfzm.

4.3.1 Modelagem Bayesiana para o MLMSN

Considere a notação da Seção 4.2.1. A fim de garantir distribuições a posteriori próprias,

considerai[[os que Õ -- .Vp(Oo, SJ), a: -. G/(?, +) (ganga i] \;ersal A família de dis-

tribuições a priori para a matriz de escala dos efeitos aleatórios é escolllida principalmente

poi facilidade computacional. Assim. usamos a distribuição Wisllart in'persa, /[t;.,(Tó).
IOdell & Fie'ç'eson. 1966). cona densidade

:'-. -., - l,;':";ü-(':1:')I'' --:«.""'
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onde ró é um inteiro e é referido ser o parâmetro de forma, correspondente aos graus de
liberdade da correspondente variável aleatória \Vishart e representa o grau de incerteza
da distribuição a priori. A matriz Tz. descreve a estrutura de variâncias-covariâncias
das variáveis, e q é o número de variáveis aleatória correlacionadas. A média de D é

Ti:/(n -- g -- l) (Tanger: 1996)

Consideramos que os parâmetros de assimetria (í. e õó = ('51, . . . , Õq)r têm uma dis-

tribuição normal truncada, com densidades

«P.F«., ,3, " '"p { ' - «J'} l...:,'*, (4.23)

«-(õ'ip.,'r.) " 'xp {-ã(õ' - /.'.)'''r;:(õ. - p.)l llõ.«},(4.24)
onde "ró é uma matriz definida positiva e lÍA e é o indicador de 4. Distribuições a priori
similares para (5e e õb podem ser adoradas no caso em que temos assimetria negativa.

e

De (4.18) e das distribuições a priori definidas acima, temos que a densidade a poste-
riori conjunta de todas as quantidades envolvidas é dada por

a'(P, b, õ.,õó, o':,D l y) « é.(yjX# + Zb, (.5? -P a:)l.)

»«(:'« *' '»'.,'«:.':,:«)

lll@,(belo, D + a.Í)

'},(Aó(A: + D)''bj lO,(i, + AóD':Aó)':)l

'"p{ W Js;:W

DJ'{(''+ç+i) exp {--5tr(7ó :D't)}(a2)-(fl'l)

'* { }'* l ü'». :l-...».,

'xP { 5(Õ' - A'.)'"ri:(Õ. - P.)l lÍÕ,,:,'l'

!J

X

X

x:

X

X

X

X

('4.23)

on(te todos os hiperparãnletios sao especificados (conhecidos). .assim. para implementar o

94



ainostrador de Gibbs necessitamos obter as distribuições a posteriori condicionais. Estas
serão tratadas na seção seguinte.

4.3.2 O Esquema MCMC
A fim de especificar o i)modelo (4.16j-(4.17) numa estrut.ura conveniente para implementar

o NIC}.ÍC. usamos a representação estocástica em (4.15): de Díodo que M distribuições

narinas-assimétrica definidas aqui podem ser representadas hierarquicamente como:

Y. jb, ,Õ , a: : :g 'V,,, (X,/3 t Z,b, + õ.w.,, a:l.; ),

:g N«,(0, 1«,)X{«.,»o} e

b.ll), Aó,wõ, :y' .\(6.ówó,,l)),

W., :g .V,(0,1)11w.,:»'},

j = 1, . . . ; rrz

O esquema MCNIC, tal como o amostrador de Gibbs, é facilitado usando a distribuição
a posteriori aumentada, resultante da mistura de modelos. A especificação do modelo
completo é dada como segue:

Y. l b, , 0, a: , 'í. , w.j

w'.,.

b, ID , A.ó, wóJ

w'ó,

0

V., (Xj/3 -F Zjb, +

v., (o , l)l{«., »'} ,

Vq (Abwbj , D) ,

Y, (o, l)l{«., :,'} ;
.\b(©o ; S.3 l ,

''({,+)
/H ',. l Tó ) :

,VI,u.: -'. )]lõ, >o} '

.\ q(Pb . 'Yó)l{.5,,;o}

'. w., , «3i«, ) ,

Esta iepiesentação é iinpoitailte porque permite escrevem facilmente o código Bt;GS. .Xs
distribuições condiciolaais con)poetas necessárias para llnplenlentai o anlostradoi de Gibbs
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são deriv'adm diretamente da especificação acima. Estas são dadas na seguinte Proposição

Proposição 4.4. Sob o modelo completo elíl (,4.26); as dást7"ibutções a postehor{ conFIe

fas de ©, bj: W.,, Wb,, o-2, D; õ. e õó, .j :: 1. . . . , rrz, são dadas por

©l . «' .V;,(Aj;:ao, Aj;:),

onde Aõ = Sj;i -F },j::: .,g e aa = S.oi/3o + )l:;:i 3111"'-

b, 1 . . . '' i\h(Aã:aj, Aã:),

onde AóJ :; !:ae2 + D'i e aj :: Zj(yj-Xj/3:õ'w'ü) + D-ia.ówój,

W
W

..f l

«1

.V..(A=:, '«., , A=:,)llw. ;o},

.V,(Aj;l,'««, AÜI)Xtw,,»'},

.«d' A«., - ($ + 1)1«., '«. - %(yj
e a,, ;: .Az,D'ibj, .j :: l,...,m;

X,/3 -- Zjbj), A«., (AóD': Az, + lç)

.rC(]L;2, 7L '"E:l:pJ'pla),
onde N e »j. -- y3 X,/3 -- Z, bj -- (i.Wej l

DI... - -r%('' + m, 7;':+ )l:PbP,o):

orzde lzjo :: bj -- a.Ówjz,l

Õ.l -.., ,V(P.. , ''':.)l{..:,o},

''-g. l$ + E=:: e'"'-xl©'''''JI . 'g. - L# -- E=:: =;>)-'on.de Bõ.

.Vç(Aj: aõ,, . Aj:)íl{.5.::,o}

com Aõ. = 'yii + E,j:;::dlag(wóJ)D idzag(wólll. aõ. = -yjipó + }:.p: dzag(wóJ)x D ib.
e dlagÇa] é anta matiz d;tctgon.al coTn elemeT].tos dlügobuis serldo as componelttes de cl.
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A notação "/3 ..." é usada para denotar a distribuição condicional de O dados todos
os outros parâmetros e de modo similar para as outras distribuições condicionais. O al-

goritmo requer valores iniciais para todas as variáveis do modelo e as iterações geram
amostras das distribuições condicionais acinaa até alcançar convergência, que pode ser 'ç e-

rificada, por exemplo, usando as metodologias desenvolv'idas por Gelman & Rubila (1992).

Para dados desbalanceados este método pode ser facihnente implementado usando lingua-
gens de programação, tais como R, Ox, Nlatlab. Para dados balanceados o amostrador

de Gibbs pode ser implementado usando o programa WinBUGS.

similar aos procedimentos do Capítulo 3, propomos avaliar a série de ajustes in-

specionando os critérios de informação tais como AIC ( --ZIÓ,Xjy)/X + P/.V), BIC
(--r(0, Àlr)/X + 0.5 1og('V)P/N) e nQ (--r(õ, Xjy)/x -F log(log(N))P/N), onde P é o

número de parâmetros livres no modelo N = }1:=;: n, e (Ó,X) é o valor de (O,À) na

convergência, que pode ser a média ou mediana da cadeia gerada. Aqui, {l(O, Àjy) pode
ser avaliada diretamente usando (4.21). Chamamos atenção para o fato de que de acordo

com simulações conduzidas. o critério DIC (Spiegelhalter et al., 2002) falha em detectar
afastamentos da normalidade e não será considerado aqui. Portanto, ao menos neste caso,
o DIC não é recomendado para selecionar NILl\'l com comportamento assimétricos.

4.4 Estudo de Simulação
Para avaliar a performance do modelo e dos métodos propostos, conduzimos dois estudos

de simulação. O modelo linear misto usado é similar ao apresentado na simulação do
capítulo anterior e é dado por

x, Q +- [lJ ii + u;l 32 + bj + e,l , (4.27)

onde para { - 1. . . . :3, f,, = í -- 3: ..3i = 2. .32 = 1: e e., -- -'v'(0,0.52), isto é: (i. = 0.

Enl cada simulação. 100 conjuntos de dados forana simulados de (4.27) segundo especi-

ficações descritas abaixo e (4.27) foi ajustado segui:tdo a estratégia, proposta na Proposição
4.4 usalldo o programa R juntamellte com o pacote R2WinBI.;GS (Gellalan. 200'il e as
seguintes especificações relativas às distribuições a priori:

Q -- ,Vl10.102). .ji "- .Vi10.102). .j2 ''- .Vi10.102). a: «- /G(0.01.0.01)

ali -., /Gí0.01.0.01). õó -- .Vi(0. 10:)1tõ,,;.ol-
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Tabela 4.3: Resultados de Nlonte Carlo baseados em 100 conjuntos de dados com a
distribuição Gama(4, 1) para os efeitos aleatórios. Xlédia NIC, D.P. MC e Nlediana NIC
são as médias Nlonte Carão das médias, desvios padrão e medianas, respectivamente. das
cadeias geradas para estimar os parâmetros; 5% q. e 95% q. são o quantia da ordem 5 e
95 para a mediana a posteriori das cadeira geradas. (H') indica que a densidade da variável
resposta é a SA'' definida em (2.48) com k = n = 1.

Parâmetros b,média hlC D.P. N[C

(a) Cena-io normal-
1.5345 0.2124
2.0002 0.0116
0.9985 0.2195
0.2502 0.0126
0.4553 0.2329
3.1347 0.2474
4.0356
4.0501

Nlediana NiC
ãgãúéti:iãõ (*)

1.5328
2.0001
0.9986
0.2498
0.4158
3.1312
4.0311
4.0023

normal
3.9431
2.0002
1.0159
0.2496
3.9965
3.9431
3.9965

5% q. 95% q

a.

g: (2)
.8: (1)
.'? (0.25)
«?
õz,

Ela + Z,l (4)
V''«la + ÓI(4)

1.1386
1.9820
0.6013
0.2289
0.1049
2.7497
3.7704
3.3442

1.8876
2.0160
1.3284
0.2686
0.7586
3.5187
4.3252
4.7976

(b) Cénario
0.2040
0.0112
0.2812
0.0124
0.4124

.a: (2)
82 (1)
.'! (0.25)
«?
.Bla + Z,l (4)
L'«la + ÓI (4)

3.9430
2.0002
1.0152
0.2501
4.0229
3.9430
4.0229

3.6237
1.9820
0.5120
0.2287
3.2560
3.6237
3.2560

4.2224
2.0160
1.5092
0.2693
4.9749
4.2224
4.9749

Usamos 14000 iterações depois de descartar as 6000 primeiras para fazer inferências
Para evitar problemas de correlação na cadeia gerada o ç'dor do /ag foi igual a 7, isto é,
o tamanho efetivo da cadeia analisada foi igual a 2000

Uma vantagem da representação normal-assimétrica é sua íiexibilidadade para modelar

assimetria. Em uma primeira simulação gerimos a + b:Í de uma distribuição Ganga(4: 1)
cole fdp (1/6)z3 exp(--z), produzindo alta assimetria como sugerido pela Figura 4.3. Sob

estas especificações. Ela + ójl 4 e L''aula + Z)jl 4. Note cine ffj representa uma co-

valiá'ç'el com 'ç'dores inucia,ndo nm unidades de cada grupo e fixa para todos os grupos

enquanto u,', pode ser visto como um indicador de trata,mento. Tomamos nz 200 colll

l se J $ 100 e IL, 0 se J > 100. Para cada um dos 100 conjuntos de dados gerados

1+.prl foi ajustado duas 'l'ezes. uma com densidade para b. representada pela distribuição
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Tabela 4.4: Resultados de Nlonte Carlo baseados ein 100 conjuntos de dados simulados
com distribuição V] (0: 4) para os efeitos aleatórios. As entradas são como na Tabela 4.3.

Parâmetros Nlédia À.llC D.P, NIC f\.llediana h,IC

(a) Cenário normal-assimétrico(*)
azo q. 95% q

(b) Cénario normal

normal-assimétrica (SN*) e a outra representada pela distribuição normal. Para avaliar

o objetivo uso dos critérios de informação, os modelos preferidos pelo AIC, BIC e HQ foi
registrado.

Para os resultados do amostrador de Gibbs, nenhum dos critérios (AIC, BIC, HQ)
selecionou a especiâcação normal em nenhum dos 100 conjuntos de dados, demonstrando

a habilidade destes critérios de seleção em detectar afastamentos da normalidade e sug-

erindo forte ev-idência de msimetria. A Tabela 4.3 apresellta os resultados numéricos

para as estimativa onde normalidade e assimetria foram consideradas (S V*). A maior
parte da estilnativm dos parâmetros é consistellte. Note que há perda de eficiência lla

estimação de .3e quando normalidade é assumida (alto D.P. XiCI comparando-se com a
distribuição normal-assiiTlétrica. Uma \-ez que um dos principais interesses da alaálise

pode ser a avaliação do efeito do tlatanlento. este estudo sugere que anotar a distribuição
iloimal para a variáx-el resposta pode levar a inferências ineficientes sobre os efeitos fixos.

\ote tambén] que llá peida de eficiência na estimação de E.a + Z),l. .A.ssim. enlboia
c.stinlação consistente sejca possível sob normalidade. esta falha pol- tomar en conta as ver-

a (4) 3.1370 0.4294 3.1445 2.2542 3.8490
J: (2) 2.0011 0.0112 2.0011 1.9820 2.0172
.j, ( 1) 1.0442 0.2844 1.0441 0.6398 1.516g
.? (0.25) 0.2512 0.0126 0.2508 0.2341 0.2748
«? 3.4223 0.5613 3.4256 2.3365 4.3111
  1.0890 0.5037 1.0679 0.4446 2.2057
Ela + ÓI (4) 4.0060   3.9965 3.6694 4.2978
\'-la -+ ÓI (4) 3.9998   3.9545 3.385 4.5175

a 4.0131 0.1797 4.013 3.6885 4.3269
#: (2) 2.0008 o.0111 2.001 1.9819 2.0172
8: (1) 1.0315 0.2574 1.018 0.6266 }.4711
«? (0.25) 0.2502 0.0122 0.250 0.2335 0.2736

  3.9931 0.4058 3.967 3.3796 4.5502
Ela + ól (4) 4.0131   4.013 3.6885 4.3269
L''-la + ól(4) 3.9931   3.967 3.3796 4.5502



dedeiras características dos efeitos aleatórios levando a inferências menos precisas sobre
os parâmetros ou quantidades de interesse.

A vantagem em estimar a densidade dos efeitos aleatórios pode ser apreciada na Figura

4.3. A Figura 4.3(b) apresenta as médias de Xlonte Carão das densidades a posteriori es-
timadas a partir dos 100 conjuntos de dados, comparando-m com a verdadeira densidade

(gama), o ajuste normal e o ajuste sob a distribuição normal-assimétrica. Esta figura
mostra que a flexibilidade adicional propiciada pela distribuição normal-assimétrica é su-

Êciente para captar as verdadeiras características dos efeitos aleatórios. Esta observação é

enriquecida pela Figura 4.3(a), onde mostramos as 100 densidades a posteriori estimadas
sob distribuição normal-assimétrica.

Figura 4.3: Resultados de simulação baseados em 100 conjuntos de dados gerados com
distribuição gama para os efeitos aleatórios e medianas a posteriori estimadas. (a) Densi-
dades a posteriori estimadas para os 100 ajustes normal-assimétrica (SN* ) . (b) Verdadeira
densidade (linha cheia) e média de Nlonte Carão das densidades a posteriori estimadas
para os 100 conjuntos de dados usando distribuição normal (linha pontilhada) e usando
distribuição normal-assimétrica(linha tracejada)

(a) (b)

0 5 10 15

O segun(to estucto de simulação foi idêntico ao primeiro. exceto (lue a distribuição de

cl + Z), foi .V(-1. 4). isto é. c} = -4 e bj -- .V(0.4). Aqui não existe necessidade de maior
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Figura 4.4: Resultados de siiliulação baseados em 100 conjuntos de dados gerados com
distribuição normal para os efeitos aleatórios e llledianas a posteriori estimadas. (a)
Densidades a posteriori estimadas para os 100 ajustes normal-assimétrica. (b) Verdadeira
densidade (linha cheia) e média de l\fonte Carlo das densidades a posteriori estimadas
para os 100 conjuntos de dados: usa1ldo distribuição normal (linha pontilllada) e usando
distribuição normal-assimétrica (linha tracej ada)

(a) (b)

5 0 5 10 15 .5 0 5 10 15

flexibilidade na distribuição dos efeitos aleatórios, e esperamos que os métodos propostos
identifiquem isso. Os critérios AIC, BIC e HQ selecionam corretainente o modelo normal

em 97%, 100% e 96% das vezes, respectivamente. Os resultados da simulação Nlonte
Carlo são mostrados na Tabela 4.4, que indica não haver perda de eficiência na estimação

quando usamos a distribuição normal-assimétrica (SN* ) . Todas as densidades a posteriori
estimadas são essencialmente normais como mostrado na Figura 4.4. Resultados similares

podem ser encontrados no Capítulo 3, em Hu: Tsiatis, & Davidian (1998) e em Zhang &
Davidian (2001) , estes usando máxima 'ç'erossiinilhallça.

4.5 Aplicação

Nesta seção ilustrados os métodos propostos baseados na distribuição normal-assiiJlétrica

S.V*. aplicando-os llovanlente ao conjunto de dados de colesterol r/'rama igA.am c/lo/esíelo/

dafaJ. O estudo em Franiiilghail-i é talvez unl dos mais utilizados pala iclelltificar a relação
entre vários fatos'es de fisco e ocorrência de c]oenças. e também pala cai-acterizar a ]listória
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natural do processo de doenças circulatórias crónicas. Os dados em 'ç'brios aspectos foram

e continuam sendo coletados a cada dois anos num grupo de indivíduos. Iniciou-se em
1948 em Framingham, localizada a 21 milhas de Boston (EUA) com metas limitadas a

favores de risco em doenças coronárias como estudos dos níveis de colestero!, hábitos de
fumo e pressão sanguínea como . Nestes últimos anos as metas estão sendo estendidas
para entender numerosos fatores etiológicos de várias doença.

A íim de implementar o amostrador de Gibbs usando o programa M,'inBUGS, o con-
junto de "dados balanceados"usado nesta senão foi obtida como uma parte do conjunto

de dados usados por Zhang e Davidian (2001) (veja também aplicação no Capítulo 3). O
conjunto de dados inclui níveis de colesterol sobre o tempo para 133 indivíduos, idade ao
início do estudo e sexo. A Figura 4.5 mostra os níveis de colesterol ao longo do tempo e o
histograma dos níveis de colesterol para os indivíduos selecionados. A Figura 4.5(a) sugere

Figura 4.5: Dados de colesterol. (a) Níveis de colesterol para 133 indivíduos do estudo em
n'amingham com trajetórias de 5 indivíduos selecionados aleatoriamente. (b) Histograma
dos níveis de colesterol para os 133 indivíduos.

© t58 183. a8. 233 H8 283 SOÜ 333 358 383 408 433
Nii CoS t gd ImgHI.}

que o ní'ç'el de colesterol cresce com o tempo para a maioria de sujeitos e com marcante
variação entre sujeitos. O histograma da Figura 4.5(b) mostra uma ligeira msimetria na
distribuição dos dados. O índice de assimetria para os ní'ç'eis de colesterol é 0.66. Com o

intuito de investigar empiricamente as causas da assimetria: ajustamos os perfis indiç'idu-
ais usando uma l-egressão simples sobre o tempo para cada sujeito. .X Figura 4.6 nlostta o
llistograma dos interceptor e inclinações indi'ç-iduais estimados por mínimos cluadrados. A

Figura 4.6 sugere cine. embora as estimativas dm inclinações aparentenl sei normalmente
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distribuídas. a variação nos iilterceptos pode não ser ilonhcalnlente distribuída. Baseados

Figura 4.6: Ajuste dos perfis individuais usando uma regressão linear simples sobre o
tempo. (a) Histograma dos interceptor individuais estimados (b) Histogram das ill-
clinações individuais estimadas .

140 1S8 176 194 212 230 248 a8 284 302 32Q 338 3S8
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nestas observações, consideramos o seguinte modelo linear misto

í3. + /3isezoj + .d32Ídade, + b.j + bljtí, + Éij , (4.28)

j = 1,..., 133 e {= 1,...,6, onde yí,, tíj, ídadej e sezoj como na Seção 4.5. Três mode-
los estatísticos, diferindo na distribuição dos erros e efeitos aleatórios, foram analisados.
Estes modelos foram:

Modelo 1: L'm modelo com distribuição normal-assimétrica (S.V*) para os erros ej

In, , . . - . q:j )r e distribuição normal-assimétrica multivariada (S.V* l para os efeitos aleatórios

Modelo 2: tTm modelo com distribuição normal multa'variada pardos erros ej =(ci,: . . . . %)r
e distribuição normal-assimétrica inultívariada (S.'v'* ) para os efeitos aleatórios:

Nlodelo 3: [il] llaode]o puralllente gaussiano

Distribuições a !)riori para os parâmetros envolvidos foralil as ]llesmas para os três

modelos pala fins de contparação. Os efeitos fixos (.3.. .3t .32) foralll especificados com

distribuições independentes .V(0. 102). Para os paránletios de escala da dista'il)lição dos



erros tomamos a distribuição a: -, /G(0.01, 0.01). Igualmente, os hiperparâmetros para

a distribuição a priori da matriz de escala dos efeitos aleatórios (Dil. Z)i2. D22) foram
tomados como sendo ró = 2 e Tó = .[2. Fina]mente, para os parâmetros de assimetria ((í.,
õói . (5b2), atribuímos distribuições normais truncadas com média 0 e variância 102. Assim,

esperamos que os resultados obtidos sejam um tanto robustos. pois as distribuições a pri-
ori selecionadas têm variâncias grandes.

O amostrador de Gibbs foi implementado usando o programa WinBUGS. O código
Bt'GS usado para ajustar o Modelo l é fornecido no Apêndice C. Usamos 25000 ite-
rações, descartando as primeiras 10000 iterações para fazer inferências a posteriori. Para

evitar problemas de correlação nas cadeias geradas, o valor do Zag usado foi igual a 5. Os
resultados para os parâmetros estimados (média a posteriori) estão na Tabela 4.5. Note
que os valores dos critérios de informação AIC, BIC e HQ mostrados na parte inferior
da Tabela 4.5 favorecem os modelos normal-assimétrico, justificando a suposição de que
os dados têm um comportamento assimétrico. Analisando esta tabela, os critérios AIC e

nQ indicam que o Modelo l apresenta o melhor ajuste para os dados. Na Figura 4.7
apresentamos gráficos Q-Q dos resíduos sob o Modelo l (melhor ajuste) e Modelo 3
anormalidade). Os dois gráficos são semelhantes e parecem indicar presença de out/áers.

O histórico das cadeias de À/larkov para os parâmetros sob o Modelo l é apresentado

na Figura 4.8. Note que visualmente não existe problemas de convergência nas cadeias
apr nd n q
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Figura 4.7: Gráficos Q-Q dos resíduos dos ajustes sob os (a) modelo l e (b) modelo 3
com envelope gerado.

(a} (b)
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Figura Histórico das cadeias de Markov para os parâmetros geradas sob o Modelo l



Capítulo 5

Modelo Linear Misto com Erros de
Medida

Existe uma vasta literatura em modelos de regressão de observações independentes com

covariáveis medidas com erro, seja no caso linear (Fuller, 1987 e Cheng & Van Ness, 1999)
e no caso não-linear (Carroll,et al., 1995). Enquanto vários enfoques estão sendo desen-

volvidos para tratar dados correlacionados que seguem a estrutura de um MLbl, poucos
trabalhos estão contribuindo na análise de dados correlacionados quando covariáveis me-

didas com erro estão presentes. Como discutido por Davidian & Giltinan (1995) em um
de seus problemas abertos (Capítulo 12, p. 328.), "é frequente em casos práticos que
os valores das covariáveis em indivíduos sejam medidas com erros e a inferência destes
modelos ainda não está desenvolvida adequadamente" . Erros de medida são problemas

freqüentes em diversas áreas de pesquisa (social, médica, industrial) e existe um consenso
sobre a importância de incorpora-los nos modelos estatísticos.

Em um contexto geral existem di\ersos estudos que mostram que o principal efeito de

erro de medida na estimação é o viés nos coeficientes estimados e, conseqüentemente, as

propostas existentes buscam corrigir este efeito. Em modelos clássicos de regressão linear
simples o ''''iés causado pelo erro de medida é sempre em forma de atenuação, ou seja,
o coeficiente estimado preserva o sinal do parâmetro (assintoticamente). mas é viesado

na direção de zero. Contudo. de acordo com Carroll; et a1. (1993). em modelos mais
gerais este tipo de atenuação pode não valer. t;ln outro efeito importante inm geralmente

igiloraclo. é o aunleilto na variabilidade dos estimadores dos parâinetlos modelo.
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Na literatura clássica de modelos cona erros de medida existem duas abordagens usadas

freqüente111ente para fazer inferências, determinadas pelas propriedades assumidas para
a,s verdadeiras covariáveis não observadas X . Nos À/ode/os /üncãorzazs as verdadeiras co-

variáveis X são tratadas como uma sequência de constantes fixas desconllecidas, chamadas

de parâmetros incidentais. Nos modelos eslruturaãs as covariáveis X são consideradas
aleatória .

Entre as técnicas existentes para tratar tanto modelos funcionais como estruturais,
existe o método de simulação-extrapolação (SIMEX), proposto por Cook & Stefansky

(1994). Este método é fácil de implementar e produz estimadores aproximadamente con-
sistentes (Carroll et a1., 1995). A maior crítica ao método é seu elevado custo com-
putacional. O método do escore corrigido (EC, Nakamura, 1990) representa uma técnica

aplica't'el tanto na modelagem estrutural como funcional e produz estimadores consistentes
e assintoticamente normais (Gimenez & Bolfarine, 1997). Contudo, em alguma situações,

a obtenção do escore corrigido pode ser difícil. ou pode não ser possível. A combinação
de efeitos aleatórios e erros de medida para modelos lineares é motivo de um número
considerável de trabalhos recentes. Trabalhos relacionados com métodos para dados lon-

gitudinais com erros de medida podem ser encontrados em Para e Lin (1996). Wang et

a1. (1998) e Lin & Carro11 (1999) investigam o vício dos parâmetros estimados e testam
os componentes de variância em modelos lineares mistos generalizados com erros de me-
dida usando o método SiNIEX. Recentemente, Xu - Ping et al. (2002) usam a função

encore corrigido para estudar modelos lineares mistos com erros de medida, supondo que

os parâmetros da matriz de variâncias-covariâncias são conhecidos ou substituídos por
estimadores consistentes em aplicações.

Neste capítulo desejamos comparar, através de simulação do modelo linear com efeito
aleatório e erros de medida (}«ILXleNI), dois métodos de estimação: escore corrigido (EC)
e simulação-extrapolação (SINIEX). Para cada método investigamos também o efeito do
aumento da variância do erro de medida nas estimati'ças dos coeficientes da regressão e

dos parâmetros de escala da distribuição do efeito aleatório. Adicioilalllaente, no caso
de un] XILXleX;l estrutural com uma co'variável medida com erro. fornecemos os passos

llecessários para a iillplenlentação do algoritnlo EXI. Para conlpiementar encontramos a

densidade marginal deste modelo sob a suposição de distribuição ilonnal-msimétrica eln
todas as varia\ eis consideradas no modelo.
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5.1 Método de Simulação-Extrapolação

Consideremos o caso em que X =(XI,.. ., X.)T é sujeitam erro eW =(}yt,. . . , W.)r é o

valor observado de X. Isto é; num modelo com erro aditivo temos a seguinte especificação:

Wb = X.Í + '5j, J = 1, . . . , m,

em que (5j «.' N(0, A) com A conhecida ou estimável. A idéia central do método Slb'íEX
é a possibilidade de determinar experimentalmente, via simulação, o efeito do erro de
medida sobre os estimadores. Assim, o Slb/IEX pode ser definido como um método de

estimação e redução do viés devido ao erro de medida, baseado em simulação, onde
nenhuma suposição é feita a respeito da distribuição da covariável não observada Xj , .j =

1. . . . , m. Esta técnica proposta por book & Stefanski(1994) é aplicável a métodos mais

gerais de estimação. Carroll, et al. (1995, Cap. 4) apresentam uma descrição completa
deste método e fornecem diversas referências. Estes autores argumentam que o SINIEX

representa um método que reproduz réplicas do erro de medida (erro) da mesma forma
que o bootstrap reproduz réplicas da amostra.

5.1.1 Procedimento de Estimação

Consideremos a especificação (5.1) para descrever este procedimento. O algoritmo é com-

posto de dois passos: simulação e extrapolação. No passo simulação, para algum t. 2 0
de$nimos

Wõ,:f(t,) :/'Jõ,j, j=1,...,m, b ..,.B, (5.2)

sendo JÓ,i, . . . , JÓ,. pseudo-erros de medida, gerados independentemente conforme uma
distribuição normal com média zero e variância zX, independente de todos os dados obser-
vados. Obtemos então estimativas ingênuas (naive) dos parâmetros usando, Wó,i , . . . : Wó,.

no lugar da covariável não obser'ç'ada. Seja 0Ólt.) o estimador obtido para o vetor de
parâmetros O nesta situação e seja 0(t.) a média das estimativas obtida com respeito a
B repetições de um experimento com uma mesma quantidade de erro de medida, ou seja:

Õ(t.
Bl

- n- -l }l: õ.ií.)
b-]

Realiza1110s este procedimento pala uma secliiencia crescente fi. . . . . ts. Deste modo

são criados conj\mtos de dados com variâncias do erro de medida sucessivanaente maiores
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A etapa de simulação corresponde então à obtenção de sequência de estimativas

0([:), . . . , 0(ts)

Com base em evidências obtidas por simulação, Carroll, et al. (1995) recomendam a

utilização de t, no intervalo ÍO, tsl, com l $ ts $ 2.

Para cada componente do vetou de parâmetros estimados, O(t.), os valores resultantes
das médias são modelados como função de t.: para s - 1. . . . : S. Estimada esta função,
extrapolamos o valor estimado para t - --l, que coresponde à etapa de extrapolação.

O estimados Slh/IEX, denotado por O.í«... , corresponde ao vetor resultante de valores
extrapolados. O argumento para justificar esta escolha, é explicado pelo fato de que, em
um modelo com erro de medida aditivo, a variância do erro em Wõ,j(t) é (l + t)A, que
se torna zero quando t = --1. Em muitos problemas de interesse, a forma da verdadeira
função de extrapolação pode ser adequadamente modelada através de um modelo de

regressão.

5.1.2 Propriedades Assintóticas do Estimador
De acordo com Cook & Stefanski(1994), o método SINIEX produz, em problemas de

regressão, estimadores aproximadamente consistentes. Carroll et a1. (1996) apresentam
resultados assintóticos para o estimador SIMEX usando a abordagem de equações de es-
timação. Assumindo amostras independentes e identicamente distribuídas, e considerando

que a verdadeira função de extrapolação é usada, estes autores mostram a normalidade
assintótica para estimadores SlhIEX obtidos como soluções de equações de estimação
não -, iciadas. Também propõem um estimador para a matriz de covariâncias assintótica,
sendo os resultados válidos para Z\ conhecido ou estimado a partir de replicações. A teo-

ria assintótica é tipicamente considerada com respeito ao tamanho de amostra, supondo
B fixo. Stefanski & Cook (1995) descrevem como a matriz de covariâncias do estilnador

SIXIEX pode ser obtida. Seja Gt(f.) = à )i:Z;: Gi(Wólt.)): com Gi(Wó(f.)) represen-

tando a matriz de covariâncim de 0ó(t,) estimada. co]]] base no ajuste do modelo ingênuo

jsein considerar erros de ]lledidal. (lue usa WÓ(í.l no lugar de X. Seja G2(t.) a matriz

de covariâllcias amostrar de aó(f.l, ou seja:

G:lí.l Õó(í.) - Õ(f,l)(Õ'lf l Õ(í,l)'
b-!

(5.3)



Definimos então G(t.) = Gi(t.) -- G2(t.). Usando o mesmo procedimento dado acima,

ajustamos G(É.) como função de t., através de um modelo de regressão linear: quadrático
ou não linear, com base em uma seqüência para t., s = 1. . . . , S, e extrapolamos esta

função de volta para t ' --l. A matriz resultante da extrapolação corresponde à esti-
mativa da matriz de cov'ariâncias de O,i..:. Deve-se enfatizar que este procedimento é

aproximado, tendo em vista que é valido em grandes amostras. As justificativas teóricas
para este procedimento de estimação são dadas em Carroll et al. (1995).

5.2 Método do Escore Corrigido
Baseando-se no fato de que um estimados consistente de um parâmetro pode ser obtido

como solução de uma equação de estimação não viciada, Nakamura (1990) propõe o
método do encore corrigido para estimação e testes de hipóteses em modelos com erros
nas variáveis, que pode ser aplicado a modelos funcionais e estruturais. A partir de uma

correção da log-verossimilhança, Nakamura (1990) define uma função estore dependendo
das covariáveis observadas, cuja esperança em relação à distribuição dos erros de medida,
coincide com a função encore usual baseada nas verdadeiras covariáveis desconhecidas. A

seguir descrevemos o método que visa obter estimadores consistentes e assintoticamente
nonnais.

5.2.1 Procedimento de Estimação

Seja O = (01, . . . , OP) o vetor p x l de parâmetros desconhecidos que pertence ao espaço
paramétrico O. Denotemos por l?(OjX, Y), S(OJX, Y) e l(OjX, Y) a log-verossimilhança,

a função encore e matriz de informação observada (--aS(OJX, Y)/aO), respectivamente,
de O dados X e Y, onde 0 C /', com /' um subconjunto convexo aberto de O. Sejam O. o

verdadeiro valor do parâmetro (O. C F) e E+ a esperança com relação ao vetor aleatório
y. Então.

r''' {S(O.IX: Y)} (s.4)

Quando X é sujeita a erro e W é o 'calor obser'gado de X. chamamos a S(OJW. Y) a

função escore ingênua: onde O C /'. Então. em geral r+lS(O.IW.Y)} # O, implicando
em õ.. solução de S(õ«IW.Y) = 0 não é necessariamente um estinlador consistellte de
0. Para corrigir este problema. Nakamura ( 1990) propõe a log-verossinlilhança corrigida

f*(O W. Y). que satisfaz

*(r(Olw.V)) IX. Y). (s.s)
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Olade E* denota a média condicional com relação a W dados X e Y e O C f. Se
S*jOJW,Y) = Z?í'*(OJW,Y)/aO e l*(OJW:Y) = aS*(OJW:Y)/í?é? são a função escore

corrigido e a matriz de informação corrigida, respectivamente, e se E* e ê?O são per-
mut áveis, então

E* {S*(OJW. Y) } S(OJX, Y) e E'll*jOJW,V)} i(olx, v), (5.6)

finalmente chamamos de estimador corrigido de a a 0* tal que S*(O*jW,Y) = 0, com

1*(0* 1W, Y) sendo definida positiva.

Como é notado por Nakamura (1990), a verossimilhança corrigida Zl* e o estimador
corrigido têm boas propriedades. Se E = -E+ E* denota a esperança global (incondicional),

então segue de (5.4) e (5.6) que

zÍs*(o.lw,v)} {s*(o.lw, v)} x+ts(o.lx. v)}

Isto indica que a função estore corrigido é uma função encore não viciada (Stefanski &

Carro11, 19871 Nakamura, 1990). Em particular, como mostrado por Nakamura (1990),

o estimador O* tem propriedades de consistência e normalidade assintótica, sob certas
condições de regularidade. A seguir, considerando que o vetar de parâmetros O C f',

apresentamos alguns resultados assintóticos relacionados com este método.
'''3

5.2.2 Resultados Assintóticos

Para W =(Wi,...,W:,:)r, Y =(h,...,}ç,.)r e X =(X:,...,X.)r matrizes ou ve-

tores de variáveis independentes, seja S*(ajW, Y) = >.j-] S;(OJWJ, X) satisfazendo as
condições acima. Definimos 1= a matriz de informação obserç'ada corrigida, I'= a ma-
triz de covariâncias do encore corrigido e A= a matriz de informação esperada corrigida:

conforme segue

1:(0 W. Y) l;W ttl .q.
JH.

:l: ZÍs;(o]tt] y])S;rWjlÍI.El}.

r(i=(O W. Y)l :

J

lJ
r;. (o. x )

A; (O. X)

(3.TI

(3.S)
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Sejam Í= = 1./m, Ã. = A./m e Í'. = 1'./m. A seguinte proposição resume os

principais resultados assintóticos sobre o EC e sobre o estimador dos parâmetros obtido
como raiz da função escore corrigido.

P"Posiç;' 5.1. S.J« .9(0JW,Y) - E=. e(0111'j, b) «m« /u"ção e""' c.«-g,'í'
Sob condições gerais de regra\a idade temos:

e Com probabilidade tendendo um quando n --, oo, g = 0 tens uma raiz consistente,

e 0* é assintoticamente nor'mat com média O e matiz de couahâncãas dada por

m-:É.(O,X), sendo

E.(0, X) IÃ=(o , x)I':Í=(o, x) IÃ='(o, x)I': IS 9)

As condições de regularidade e a prova da proposição acima são dadas em Gimenez
& Bolfarine (1997). Um estimador consistente para É« é dado pelo estimador sanduíche
deânido como

C=(OJW, V) - li=(OJW, V)I':!:;!€1l:!=111 IÍ=(OjW, Y)j :, (5.10)

onde f.(OJW, Y) = >1:=i S; (OIWÍ, b)S;r(OJWÍ, %), com todas as matrizes avaliadas eln

0 = O*. Chamamos a atenção para o fato de que Gimenez & Bolfarine (1997) apresentam
este resultado assintótico em um âmbito mais geral, no entanto o resultado segue sendo

válido para as condições apresentadas em Nakamura (1990).

5.3 Aplicação do EC e SIMEX no MLMeM
Nosso interesse agora é a inferência no modelo linear definido em (1.1)-(1.2), quando X,
não pode ser medido exatamente. mm em seu lugar obser'ç'amos W,. .j = 1, . . . ; m. Isto
é. num modelo com erro de medida aditivo temos o seguinte )ILXleXl:

Y.
w,

XJ© + ZJbj + cJ,

X, + Õ,, J = 1: . . . . r71

l s. l l l

onde b, y .V.(O. D). e, :g .V«,(0.afl.,). X, e õ, são todos independentes.

de erros de nle(tida õl = (õ,:.. . . .õJ" )r tem dimensão n. x p. cona (51, =

A matriz

-X:.lo. .a) .
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para í - l, . . . .It, e J ' l, . . . ,m. Consi(teremos que a. é conhecida ou pode ser esti-

mada através de repetições do experimento. Para este estudo não fazemos suposições com

relação à verdadeira covariável X., , considerando que o modelo pode ser estrutural ou fun-

cional. Note que no caso em que somente um subconjunto de covariá'''eis são medidas com

erro, podemos considerar os respectivos elementos de A como sendo zero en-l aplicações.
O interesse neste caso é fazer inferência sobre o vetor de parâmetros O = (/3r: ar)r com

cr deÊnido em (1.13).

Para uma amostra observada, seja y = (yf,...,y:l)r, b = (bT,...,b:l)r, W

lwT', . . . , W:l)r, X = (X7', . . . , XTm)r e !i(OJX, y) a função log-verossimilhança marginal
do MLM em (5.11). Temos que

g(olx, y)
z...dr J \ l J r v J/
\' z, (olx , , y,l. (5.13)

onde

í, (olx, , y, ) {loglE, l - :l(v. - x,Õ)'E;:(y. - x,/3),

com E:f = a:l«, + Z,DZr = o:l., + EÍ.: }::.:jDjk.Zli(Z;)r (veja notação na Senão

1.2.2) . O resultado seguinte será de grande utilidade para encontrar a log-verossimilhança
marginal corrigida g*(OJW, y).

Proposição 5.2. Sejam X:Í :g N.(p,,V), .j = 1,...,n, Á uma malha simétüca de

dímerzsâo n x n, X =(XI,..., X.)r e p =(pi,...,p.)r matizes de dimensão n x p.
Erz fão ,

.EJXTÁXI = Ír(A) y+ pr.4p.

Z)emonsfração. Considerando a notação da Seção 1.2.2. escrevem-los

EJXTAXI E(>, }.1.4le.X*X'') - É'(},I'ljk*X'X'') + rQl: )l,l.4lk.X*X'')
k=1 s=! k=1 k=1 s#k

>l:l,41,*(v t P*Pr) - r(l>: }:1.4l*.X*X'')
k=! k } $#k

n. n 'n

v }l:Í-41,* - >: }1:1.4l*,p*p:
A----l k=1 .s- l

ti'(AJV -- praz.
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Sob as condições do h'ILA/leNI definido acima, denotando por .E' a esperança condi-
cional de W dados X e Y e usando o resultado da Proposição 5.2, temos o seguinte
resultado:

E*(WTE;:Wj) :X.j+tr(E;:)A; j ...«.

Para A dada, de (5.13) e usando (5.14), temos que a única log-verossimilhança mar-
ginal corrigida para o modelo definido em (5.11)-(5.12), é dada por

r* (OJW, Y) >: g; ( 0 IWj , Y, ) ,

em que

Z; (0 IWj , y, ) -âloglEJ l - ;(yj - Wj©)rE;:(yj - W.©) + {tr(E;:)©rA©,

depende unicamente dos parâmetros e das variáveis observáveis

A função escore corrigido para O é então obtida como

s*PÊW, H - eCq;a - E --
J

onde, considerando a notação da Seção 1.2.2 e as fórmulas de derivadas matriciais dadas

no Apêndice A, temos

ar; (ajWj . yj )

ag; (OjW, , Y. )

WTX;' (y, -- WJÕ) + tr(E;:)AÕ,

-;tr(E;:G{) -b {(yj - W,©)rE;:G, E;:(y,

-jtr( i:Grei:)#rZLO,

wj©)

IS.t6)

t;sande a relação enl (3.14) é fácil verificar cine r'iS*jajW:y)) = S(OJX. y). isto é.
E' e aO são operações permutáveis. indicando que M condições cle Xakanlura (19901 são
satisfeitas para o modelo considerado.
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A matriz de informação corrigida l* (OJW, y)
jv'eja o Apêndice A)

- E=:: ?:ÇIS;)=)i2 «m eleme«tos

a: ;lolwj, y,)

a'r; (olw, , y, )

õ.'tais
a'f; (OJW, , yj)

õ.-Ea.-?

-WTX;:W, + tr(E;:)A

--WTX;:ClíX;' (yj -- W,O) -- trl ;:CIX;:)a/3.

ljtr (E;:G; ;:C5) - (y, - W,O)r(E;:Gj ;:a;X;')(X. - W,O)
+tr(E;:(BIFE; 'G;E; ')/3ra./3,(5 17)

com k, s = 0, . . . ,pi

A obtenção do esticador corrigido, O*. solução de S* = 0 não têm solução explícita;
mas pode ser facilmente manipulado com programas computacionais como: por exemplo,
S-plus, h'latlab e Ox. A raiz apropriada considera que l*(O*jW, Y) é deÊnida positiva.
Como valores iniciais podem ser usados m respectiva estimativas ingénuas.

Como nosso interesse é comparar os distintos métodos de estimação nesta classe de

modelos, apresentamos agora os passos necessários para implementar o algoritmo SIMEX

no NILN'leNI definido em (5.11)-(5.12).

Etapa de simulação

1.- lixar B suficientemente grande,

2.- fixar Ài € 1O, 21 ,

3.- para cada b = 1, . . . , B

gerar Jb., com distribuição .'v;,(O, A), j = 1. . . . , nz, todos independentes e

calcular

Wó,, = W', + Ài''':Jó.,.

usando o algoritnto EXI dado na Senão 1.2.1. obter M estimativas ingêlluas

OólÀ.). substituindo WÓ., poi X,. J = 1.....7n.

«lc.:lar Õ(À:) -; )l: Õ.O-l e
J

4
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5.- repetir os passos 2-4 para m " l, À/, com À. € 1O, 21, }vl inteiro arbitrário

Etapa de extrapolação

6 Relacionar Õ(À) e À através de um modelo de regressão (geralmente quadrático)

7.- Fazer À l nas regressões estimadas, obtendo deste modo o estimador 0.i...

Nluitas vezes também é razoável considerar que as verdadeira covariáveis Xj , .j = 1 , . . . , rn,
são variáveis aleatórias não correlacionadas com certas média e matriz de variâncias-

covariâncias: sendo possível neste caso encontrar os ENIV do vetar de parâmetros 0 via
algum algoritmo de maximização. Na seguinte seção apresentamos o algoritmo Ehl para
encontrar os EN'lV em um MLÀ/leN{ estrutural restrito ao caso em que uma covariável é
medida com erro.

5.3.1 Comparando os Mlétodos EC e SI.MEX através de Simu
'H:gHV

Realizamos agora um estudo de simulação para investigar o desempenho dos métodos
EC e SINIEX descritos nas seções anteriores. Desejamos basicamente avaliar a mudança

no comportamento das estimativas dos parâmetros com aumento da variância do erro de
medida.

Os dados foram gerados de acordo com o modelo (5.11)-(5.12), com p = 2, Zj = 1«,
e selecionando valores fixos dos parâmetros .gi :: 1, ,[32 -; 2, a? :: 0.52 e a2 :: 0.62. A.s

covariá'ç'eis zÍj, í = 1, . . . , nJ, .j = 1, . . . , rn, foram geradas de uma distribuição normal

padrão À'l0, 1). A matriz de covariâncias do erro de medida a. = d ag(a?, af) foi obtida
para diferentes valores de o-f. Para obter os estimadores SIX{EX usamos. na etapa de
extrapolação, funções quadráticas para todos os parâmetros. As variâncias assintóticas

dos estimadores SINIEX e EC foram calculadas baseadas em (5.3) e (3.9): respectivamente.

Inç'estigamos os resultados para duas situações de tamanhos de atnostra em que

.\ ' }.,: ! rtj = 200. t;m considerando m = 23 e n. = 8 e outra considerando nz = 5 e
nj = 40. .às simulações foram realizadas usando o programa \latlab. sendo a solução de
lõ.16) obtida através da rotina ./m.7:rzcon.



Tabela 5.1: Resultados da simulação do modelo linear misto com erros nas variáveis
baseada em 1000 repetições de amostras com m = 5 e ni = .. . = nõ = 40. EC
estimados baseado ila função escore corrigido. INGENUO : estimados baseado em Lt/ e
VER X: estimador baseado no verdadeiro valor X

A Tabela 5.1 resume parte dos resultados das simulações, para um valor fixo da
variância do erro de medida (ag = 0.32), m = 5 e ni = ... = rzs = 40, que é c(»

mum em amostras de estudos longitudinais. Neste caso 1000 repetições foram realizadas.

O esticador corrigido, o estimados usual ignorando erro de medida em W (ingénuo) e
o esticador baseado na função escore do verdadeiro valor X são investigados. Note que

o estimador obtido pelo método do estore corrigido (EC) é bem comportado, todos os
valores médios de O estão próximos dos verdadeiros valores. Em contraste, o estimador

ingênuo (obtido sem considerar erro de medição) é viciado devido à inconsistência. Os
estimadores baseados no verdadeiro X (EN'lV) são obviamente consistentes. O estimados

SIN[EX parece ser bem comportado, embora a variância assintótica de 8? esteja afastada
da variância baseada nas 1000 repetições.

Nas Figuras 3.1 e 5.2 apresentamos o comportamento dos estimadores EC e SINIEX,
respecti'ç'amente. considerando m = 25, ni -: . . . ,:: n2s = 8 e diferentes 'calores para

a:. Na Figura 3.1 apresentamos o colnportalnento dos estinladores corrigidos IEC) para
os elementos do parâmetro O: assilla como seus des'ç'ios padrão assintóticos estimados. as
mesmas são comparadas caiu o estiinador ingénuo. Note que o EC e SIXIEX do parâmetro

de dispersão al; é confundido com o estimados ingêlluo. indicando que num processo de es-
timação este pode sei usado para cona\uitamente estimar os o\tiros parãmetios do lllodelo.
Xos outros parâilletros do nloclelo sinttllado o estimados ingénuo se torna 131uito viesado

cona o a\iineilto de alÍ. encluanto que o EC é bem coinpoltado. embora m vt\Flanelas
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    aiÍ = 0.25 ,.z -- n 'iG
L/ e VqVV .(3i = l  

EC Nlédia
Desvio padrão
Erro padrão

0.2463
0.152]
0.1228

0.3386
0.0769
0.0666

1.002]
0.0657
0.0562

2.0045
0.0660
0.0573

INGÉNUO Média
Desvio padrão

0.2543
0.1521

0.7615
0.0754

0.9169
0.0585

1.8360
0.0581

VERX N/média

Desvio padrão
0.2542
0.1470

0.3564
0,0342

0.9994
0,0434

2.0005

0,044
SiNIEX
(quadrático)

Nlédia
Desvio padrão
Erro padrão

0.2533
0.1716
0.0439

0.3729
0.0840
0.0840

0.9953
0.0650
0.0650

1.9947
0.0682
0.0682



Figura 5.1: Comportamento do EC de O = (alÍ, a?,.í3i, .õ2y com o aumento da variância
do de erro de medida, calculadas com base em medias de 1000 réplicas cle amostras de
tamanho m = 25 e ni = . . . = n2s = 8 (.V = 200).

.Ingenüb

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

tngep.ilo

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1'

assintóticas sejam maiores que as do estimados ingênuo. Na Figura 5.2 apresentamos o
comportamento dos estimadores SINIEX para o vetor de parâmetros O, assim como as

estimativas das variâncias assintóticas dos estimadores. Notamos novamente que as esti-
mativas SIXIEX de a? são próximas às estimativa ingénuas. L'm comentário importante
que se resgata deste gráfico é que o estimador SIXIEX é estável apenm para valores pe-
quenos do erro de medida. Ou seja. sofre de atenuação a medida que o erro de medição
aumenta.
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Figura 5.2: Comportamento do estimados SINIEX de O = (alÍ, o-?, d3i, -32y com o aumento
da variância do de erro de medida, calculadas com base em 1000 replicas de amostras de
tamanho m = 25 e rii = . . . = nas = 8 ( V = 200).
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5.4 Algoritmo EM no MLMeM Estrutural
Consideremos o modelo NILÀI com uma covariável medida com erro. Sem perda de
generalidade escrevemos

Y.í

Wpj

XI,4,0i + .{3pXlp, + ZJ bj + ej,

X.p, + Õpj: J :: l, . . . , 17z,

(5.18)

l5.i9)

onde bj y b(O,D), cj 'g A'«,(0,a?l«,), X,,{j é a matriz de covariáveis medidas sem

erro de dimensão lnj x (p -- 1)1 , X,j é o vetor de covariáveis medidas com erro de dimensão

(nj x 1) com distribuição iV., (p,,l«, , a31«, ), /3t = (.JI , . . . , 4, :)r é o vetor de efeitos fixos

de dimensão l(p -- 1) x ll, .BP (também efeito fixo) é o parâmetro escalar correspondente à

covariável medida com erro e õp, «' N(0, ajl«,), com o-j conhecido ou estimável por meio

de replicas. A fim de que o modelo seja identificável consideramos que cj, õpl' XIP, e bJ
são mutuamente independentes, .j = 1, . . . , m.

O modelo definido acima pode ser especificado como

X.,©i + ©. ® X,, + U.. b. + Aj , (5.20)

.m q« V; - (Vr,wZI)', ©. - (A,: :)', a'' - ('T, õil)' ' " "'':i"; x., - l x", l

têm mime«;ão l2«j x(p--l)l 'u« - jjjódedime«são(2"j xq)

Y;jX,,, b, :E' .\b«, (p, : V,). .j = 1, . . . , m,

onde /zj = X.,/3: + /3. g X,, t U.,bj. V, = dias(a!, al?) 8 1«,, com X,, e bj indepen-

dentes: .j = 1: . . . : nz.

Note que

Sejam y* = jyjr.....yy')r. b =(br:...:b:ljr e X, =(X.:,....X,,.). Sob as con
siclerações acima. a função log-\erossimilhança para os dados completos jver Capítulo l

Seção 1.2.11 no }IL\leXI estrutural representada por lõ.20) é Linda por
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[-

1loglv, 1- i(y; - p,)'v;:ly; - p,l

Tios": - lãi(x-j - É',l.,)'(xP, - É',i",) - ;i'KIWI - libré':bjl

)I' l-Tios«3 - ãhW, - Z,b, )'(y. - Zjb.) -b iJ-x-T(y.

sL' J:x-rx., ]- iõrx..*J(y, - x-,.J.

T*'K": - :ib(x., - p,i.J"(x-, - p:t.J

z,b,)

Z,bJ - 5b'0fx«Tx«,õ.

ii.gtni ibrn':b.l .2U

Fazendo bj ;: Ejb.IO :: O,y*l , QJ :: C'oujb,IO = a,y*l, XP, " EJXp,IO :: O,y*l e
@j :: C'oujX., iO = O, y*l. Lembrando que b. e XI., são independentes e das propriedades
de distribuição normal multivariada (b'luirhead, 1982) temos

('-: *&,,,.)
IÍ5zT o,*.,IÍ5;l' (y; - &,),
P:l«, + a:l©. ® l«,lj3;l:(y; - Ê,),

":l«, + .;110. ® i«,lj5;l:l©. ® l«,I',

l

Õ,

b,.

x.;
9, (5 22)

com k. a:.: + l.3.a: -- al?)aj (.alia: +- a?ll«, + Z,l)ZT
J.'::",

J.'::",
1.-: + ag)l«,

de dimensão 2n. x 2nj. Usando uma álgebra simples (veja o Apêndice A) temos que

ZH.IOly': b,X,)ly' Õ)
J'n .r .

1ll t;. .: '», ',,''., -,,'.,.',õ,'r,)
. i:'.*:.», - z,'J ': (x:Í-, ' --'ü'JI -: iof*.-r'', -
;b'f**'*.,.': :.:,: d('*,,, ,'.':., .;:,:,,
::.: {-: l« :.ÜI't;, --õ,,ll

X., .3. - Z,b, l

.:-®J)
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Conforme comentado no Capítulo 1, quando o passo NI no algoritmo ENI é complexo de
implementar é freqiiente substituí-o por uma seqiiência de passos de maximização restrita,

cada um dos (luais maximiza Q(OIO') sobre O com alguma função de O mantida fixa. Isto

leva a uma simples extensão do algoritmo ENI chamado de algoritmo ECb! (\leng &
Rubin, 1993). Assim, propomos o seguinte algoritmo ECNl:

Etapa E : Dado 0= 0, calcular b,, Qj, X., e @j para .j ' l,...,m, usando (5.22).

Etapa CM-l: Fixar J3P = ,4 e atualizar Õi maximizando (5.23) em relação a 0i, da qual
obtemos

m \'' m

lã: Xll,X..*j l }:X:,(Y, - :R,,.â, - Z,l;j),
.j=i / .j=i

Etapa CM-2 Fixar /3t = Oi e atualizar .8. maximizando (5.23) sobre .4,, le'bando a

E=:: X.31 (v. - zli;,) - ÕI'x:l,X,,

Éli;Ri=ií:-'õD'
Etapa CM-3 Fixar Oi = Oi, Õp = JP e atualizar o? maximizando (5.23) sobre o-?,
fornecendo

Õ. ; )ll: l(v, - x«,õ: - z,i;, - ã:k,,)'(v. - x«,õ: - z,í;, - ã,:í.,)

+tr(zjâjzr + #Õj)l ,

J

Etapa CM-4 Atualizar p, maximizando (5.23) sobre p:, fornecendo

z:: -#E :L':.,

Etapa CM-5 Fixar p, P; e atualizar a? maximizando (5.23) em alÍ. conduzindo a

», :lÊ '; l.í,,j-l
P.,t«, )(x., P;i.J"+ Ü,l

Etapa Cb1-6 .A.tualizar D maximizando (3.231 em relação a D. cine fornece

D iS: li;,i;r -- õ,)
j-l
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onde .''\: = >:j::i rzJ

5.5 O MLMeM Estrutural Normal-Assimétrico

Consideremos novamente o \ILXleNI definido em (5.18)-(5.19), isto é, o modelo

Y.
w'.

XÁ,/3t + .8pXp, + ZJbJ + e,,

Xp, + Õpj' .j = 1, . . . , m,

(5 24)

(5 25)

com as seguintes suposições sobre as distribuições das 'ç'ariáveis envolvidas

b.'

x.,
Õ',

SN., (0, @, , À., ) ,

SN,(0, D , Xó) ,

SN..,IH.,. +:,, X::).

SN«,Çn,'Üõ,.Xõ,). j

(5.26)

(5.27)

(5 28)

IS.29)1, ,7'n

onde D = D("y), l/', - @,(a), V':, = Ú,(a.) e V'õ, = @, (aõ) são matrizes de dispersão
dependent.es de um número reduzido de parâmetros desconhecidos 'r, a, a; e aó, res-

pectivamente. A 6m de que o modelo seja identificável consideramos que os vetores

aleatórios cj, b] , XI., e õ., são mutuamente independentes, j = 1....,m. Neste
caso o interesse é fazer inferência sobre o vetar de parâmetros O = ('yr,ar,ar,ar)r
e À =(ÀÍ, À:.. . . .À:,:,À::,. . .. À=,.,À31, . . . ,ÀI.)r. Inferências neste tipo de modelos

são bmeadm na densidade marginal das variáveis obserç'áveis w, = (yT, Wr )r, .j =

1. . . . : m. A fim de determinar a densidade marginal de n. eliminamos o sub-índice .j

para facilitar a notação. Como XP e b são 'ç'etores aleatórios independentes, a densidade

marginal do vetou de variáveis observáveis n é obtido calculando-se a seguinte integral:

/w l-' i0: ÀI .f(y. W.. X,. bjdbdX,

./'(yjXp, b. 'Wp)/IXp: b. Wp)dbdXp

.flr x,. b. w.)/iw.lx,)/i x.l./lb)abax,

jRÇ'.®:

R:

R

visto (iue c]as condições de iii(]eÍ)e'ndência do !)modelo. dado XI,,. \V. é independente de b
.Vote rali)bém (lue (lados X. e b. I' é independente de W. lllão-diferencial. ,\iellano-Valle
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& Bolfarine, 1998)l logo,

/:a7('nl0,À) =///(yjX., b).f(W,IX,).f(X,)/(b)abaX,R" JRç

R'". ''", *,»' *,, (z. '.« *,, »,''»,'»)] ~*,.
l5.30)

Note primeiro que da Proposição 2.5 temos

VI X,,b «' S.».(X..iPi +Õ.X. + Zb:@,À.) (5 31)

b - si\h(o, n, À.), (s.32)

e como XP e b são independentes, do Teorema 3.2 segue que a solução da integral

/(vjX., b)/(b)ab,

a por ./vlx, (yja, À), é dada por

/vlx.(yl0, .X) @«(yjXA©.+ Õ.X,, E)

x4'2 ((P: - I'P:)(y.Í -- X,.{©t - Obx,)lo, l2 + F.AI'7') , (5.33)

denotadn

P: ZTV,':, =@+ZDZr, A (D-:+Zr@':Z)':, (5.34)

. --l :y;lr::l, ..«,
ou similarmente: após uma álgebra simples,

.fYJX-(ylo. À) = 2'Ó« (yjX,.IÕ: + X,,J., E) 'b2 (P;(y - X,.{Õi 1 - J.P;X,lO. l: + I'AFr)
IS.36)

««.«:- l*'l"l ««*-: «:«:,".-":-«'"'.'", :«-

on

pecti'taillenteC

de

r 1/2
e

0

com E
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w.lx, -- s.\:.(x,, @õ, Àó),

x, -, s.v.(P,.'ü.: À;)

Logo: substituindo as respecti''.'as densidades na integral em (5.301 temos

/z('iO:À)/ 2:@.(y X«O: +X..j.,E)'ba(pT(y - X«0:) - Õ.PJX, 0,1: + FA-Fr)

»' :@« (w.lx,, @J ',:(*3'@;:':(w. - XJI
»' 'd« (x, «:,@:) '':(':@;'':(x.

Para calcular a integral acima, fazemos uso das seguintes propos

Proposição 5.3. Sob a notação em r5.J?'7), segue que

@.(yjx,.!Õ: + x.3.: x)Ó«(w.lx., @.)@«(x.lp:, @,) ip,, @ó + @:)

x@«(yjX.,*0:+ ü.,7: E + õ:T)@«(X,l,7 + 8.-A*E :(y - XÁ0: - 8.?,.A*)) ,

(5 38)

on'Z'q=p.+TV,;:(W.-p.), A* ÕJX :)':, comi(V';' +-/';:l

Demonstração. A prova segue aplicando duas vezes o Lema 2.2. []

Proposição 5.4. Sob ü notação em rS.J?'O, segue que

'»,'«;& J ;:*,!',:,*-"-').:(*f«,;:''(w,
*',:(*:ü;:''(x. )) -'"-(--*x,l "), Hsq

Por outro !ado dote tanlbén] (lueÂT' ']

R"

içoes

l

(5 37)

J.pT \ / pi# - x*õ:)
Àr@-,' 1. p. ÀTÜ;:':W. le :-g(l:-'-FAT'.l21.(340)

- cü:.~ ' l \~ e$=":'«:
comi T. A. H\ como e.nt i.S..341. r5..3S1. (5.:36). respectzt'ame? te e dias(a.bl sendo ulTla

matrt: bloco alaga lal cílios blocos são ns matínzes a e b



Z)emonsf7'anão. Note que se R «., iV2(0, 12 + I'AI'7'),
independentes, então (5.39) pode ser escrita como

.Vi(0, 1) e L'' «, -Vil0, 1) são

P(R $ pi(y - X4©:) j.pTX,)p(ü' $ xrÚ;:/'(w, - x,)p(I''' $ .x:@;:/:(x, - p.))

onde T = S + l"X,, com S = (RT, C/, V)r, p, e I'* como definido em (3.40). Assim como

T ,- .Va(l"X,, Q), temos que

P(T $ p:) ji"X., n),

concluindo a prova. 0

Teorema 5.1. Sda Y = X.4/3t +X.Õ.+Zb+c e W, = X,+õ,, onde € -, SAC:(O, @: À.),

b - S/V,(O, D, Xó), XP -, SJv«(p,, 'P:, À,) e õ. «.' S7V«(O, @Õ; .Xó) sâo mutuamente á,«dep-

endentes. Então, ü denstdüde mürginctl düs q'uantàdüdes obseruáueis Z

dada por

.Ü(zl0, À) d'«(yjX..*/3: + .8pq, E + #T)d'«(W.Ip,, @,+ @;)

x a'4 (P: - ralo + .8..A*E':(y - x,.{©: - ,8,,7)j l o, Q + I'*A*l"r) ,

(5 41)

onde n, A.* , T, T* , p,, e ç} como em (5.38) e (5..(0)

Z)emonsfração. De (5.37), (5.38) e (5.39) segue que

/z (zl0, À) 2'@.(WpjP:, 'ÜÓ + @:)Ç'«(yjX,4/3i + .J.0: E + .4T)

xO« IX,IU + .3.A*E': (y - X.4P. - .3.q), A*) {'4(-l"X,l - P3, Q)'ÍX.
2*ó«(Wpjp;, @õ + @.)d'-(yjX.40: + ...3.q; E -F .jlÍT).DI'b4(-F*NI - p., Ç2)l,

R"

onde N «' '\'«(?7 ]" .i.A*X':jy -- X../3: -- .i.v7) . A*). A pro'ça conclui usando o Leda
2.1 =

Procedimentos de inferência clássica podem ser tratados usando m técnicas discutidas
nos capítulos prévios. clescle que a \:erossimilllailça nlaiginal tên) uma forma fechada.
facilitam:LdO direta inlpleinentação.
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Clapítulo 6

Considerações Finais

6. 1 Conclusões

Neste trabalho discutimos vários aspectos envolvendo modelos lineares mistos. Um dos
principais aspectos abordados foi o desenvolvimento de técnicas de estimação em mc-

delos !ineares mistos normal-assimétrico, do ponto de vista clássico e bayesiano. Para
estimação via máxima verossimilhança a densidade marginal das quantidades envolvidas
foi obtida, de modo que os estimadores podem ser obtidos diretamente via alguma técnica

de maximização usando programas computacionais como N'latlab, R e Ox. Alternativa-
mente, com o intuito de fazer a estimação mais confiável, o algoritmo EM foi proposto

explorando propriedades probabilísticas da distribuição normal assimétrica introduzida.
Recordamos ademais que procedimentos desta natureza não são encontrados na literatura.
Verificamos também através de simulação que existe perda de eficiência na estimação de
certos parâmetros fixos quando normalidade é assumida e assimetria está presente nos

dados a serem analisados. Os resultados obtidos por esta técnica foram aplicados a um
conjunto de dados reais onde estes coincidem com os relatados eln Zhang & Davidian
1200 1) . usalado técnicas seini-paramêtricas. Para desenvolver procedimentos bayesianos

de estimação nos XILXl:s normal-assiillétrico. deÊnimos unia nova del:tsidade que eln certo

sentido generaliza a distribuição normal-assimétrica introduzida por Safou. et al. (2003)

e (lue faz da inferêl)cia bal-esgana tuna alterllati'ça viáx-el para tratar tais modelos. Em
ambos os caos (EXI'\.' e Bal-esianol inostrainos (lue critérios de infoiinação usuais. tais

coillo. .àlC. BIC e HQ. podent ser usados para detectam afastaillentos da normalidade e
a})ontai- o iJiodelo (]ue mellio] re])resenha os dados. Ej]] resulllo. piopusenlos estratégias

lutei-enciais úteis para abordar análises de possíveis (la(tos com características msiillétl'ices.
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Outro aspecto abordado foi na área dos modelos lineares mistos com erros de medida,

em que desenvolvemos procedimentos de estimação, tanto em modelos estruttuais como
funcionais, através dos métodos SINIEX e escore corrigido. Notamos que o método escore
corrigido é bmtante consistente e não é afetado pelo erro de medição, ao contrario ao
método SINIEX em que o seu desempenho é sev'eramente afetado quando as variâncias
dos erros de medição são relativamente grandes. Uma observação importante é que os
estimadores das matrizes de dispersão dos efeitos aleatórios independem dos erros de

medição, sendo assim, é possível estimar estes parâmetros usando um modelo linear misto
tradicional usando procedimentos incorporados em programas computacionais, tais como,
SAS e S-plusl logo: basta abordar a estimação simplesmente considerando um modelo
linear geral sem erro de medida. No contexto de modelos lineares com erros nas variáveis
normal-assimétrico, derivamos a densidade marginal das quantidades envolvidas no caso
em que uma covariável é medida com erro. Desta forma, inferência clássica pode ser
implementada usando técnicas de maximização direta, evitando o uso de técnicas mais
complexas como, por exemplo, integração Nlonte Carão.

6.2 IE)erspectivas para Pesquisas IF'uturas

Antes de propor algumas perspectivas para trabalhos futuros gostaria apresentar algumas

linhas de um comentário feito por A. Azzalini no artigo de Arnold and Beaver (2002).

Another, 'peru general, comment whtch l loould !ãke to mare {s not really related to
the paper ztseU, but to the tàterature Oll "skewed made\s"as ü whole. Tais hüs deuetoped

quite füst iTt the lüs $ue 'yeürs or se, but the body of theoreticat resutt uhich bate been
deueloped hüs not beer\ lüdetg üpptied to real problema. The prüct\cat xsejulness oj these

stochastic modems ts the real benchmürk to tesa uhether these resutt üre gotng to hüue ac-
tual Tela auge tu statisttcal practice. Thts is ü ptea for more üpplted 'uork to mare use of
auaiiabie th.eoretácat toois.

Parece claro. então. que existe pouca literatura de aplicações de distribuições as-

simétricas en] casos práticos. Assim. seria possí'ç'el formular inúnlerm propostas. mas
por brevidade gostaria de mencionar algumas cine clarianl início a un} plano cle pescluisa
mais abrangente e lógico. num âmbito naais geral cle modelos estatísticos. Xluitas das

idéias relata(tas a seguir estão sendo já iniplementaclas.

13C)



X.louvados por este trabalho. várias linhas de pesquisa podem ser propostas para
fazer estudos inferenciais em diversos modelos estatísticos existentes ]la literatura, con-

siderando que determinadas variáveis aleatórias (ou todas) presentes no modelo, seguem
uma distribuição simétrica-assim)étrica ou simétrica-assimétrica íiexí'ç'el (Xla & Genton,

20041 Apêndice D). No caso de um modelo linear normal-assimétrico é possível dera'ç'ar

a verossilnilhança marginal das quantidades observa'fieis de modo que inferências possam
ser tratadas usando técnicas de otimização numérica e programas existentes (alternativa-

mente, algoritmos de estimação como o Ehl podem ser implementados). Adicionalmente:
no caso normal-assimétrico univariado (Azza]ini, 1985) é possível derivar uma expressão
algébrica da matriz de informação observada, de modo que permita, por exemplo, fazer
análise de influência local no modelo linear considerado (Lachos et al., 2004). Já no caso
multivariado esta técnica pode ser implementada usando a matriz hessiana, calculada
numericamente em linguagens como R, Matlab e S-plus. No caso de um modelo linear
normal-assimétrico flexível é possível implementar o algoritmo Eixo-Nlonte Carão para o

processo de estimação, a matriz de informação observada pode ser calculada usando o
estimador Sanduíche via integração Nlonte Carlo (veja Genton, 2004). Em modelos com
distribuições mais complexas (ex. t-assimétrica, t-assimétrica íiexível l é necessário usar
técnica bayesianas como o esquema N/ICb'lC para a qual o sistema WinBUGS pode ser

de grande ajuda. Como mostrado neste trabalho, critérios de informação como AIC, BIC
e nQ podem ser usados para detectar afastamentos da simetria e selecionar o modelo que
melhor caracteriza os dados sob investigação.

A seguir descrevemos alguns modelos interessantes onde as metodologias descritas

acima (e neste trabalho) podem ser aplicadas. Apresentamos estes modelos sob as su-
posições típicas encontradas na literatura.

Modelo de Calibração Comparativa Estrutural

Suponlla que teilios a nossa disposição p ? 2 \utilizados illstrulTlelltos para ialedir uma ca-
racterística de ii[teresse :z' ei!] u]]] grupo de n unidades experi]ne]]tais. Seja r: o ver(lameiro

valor- Idescon1]ecido) na unidade ? e .y,, o valor medido obtido cona o iilstiuillento J na
unidade z. í :: l. . . . . /z e J ;: l. . . . .p. O modelo de canil)ração comparativa estiutui-al ó
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definido pelo seguinte modelo linear

Y{ = a + bzí + c{, (3.1)

ondea(0,al")r =(0,Q2, ,a,)r eb=(1,/3r)r =(1:l32,. .,.Í3.)r sãovetorespx l:

Y: , . . . ,Z/.,)r e e: = (c:l, . ,c:,)r são ',,etores aleatórios p x l É comum .ssumir

.: g -V;,(O,n(é)) e #: y iN:(p.,a:),(3 2)

{ = 1.. . . ,n, with -D(@) = dÍag(@t,. ..,@.) e # =(Ói,..., @,). Estudos inferenciais nesta

classe de modelos podem ser encontrados em Galea (1995)

Modelo de Grubbs Estrutural

O modelo de Grubbs é um caso particular do modelo de calibração comparativa, no qual

supõe-se que .(32 = . . . :: ./3P = 1, isto é, temos o seguinte modelo linear:

Y{ :; a + IPzi + ei'

um vetou com todos os elementos igual a 1, com

c:Ei\Ç,(O,D(é)) e z:y-V:(p,,a:). { l, .,n (3.4)

Estudos inferenciais neste tipo de modelo são tratados com detalhe em Lachos (2002).

Modelo de Regressão com Erros nas Variáveis com Intercepta Nulo

Este modelo linear é deânido por

x, = e,+'5f,
yí = 77{ + ei:

77, = X:/3,; Í = 1, . . . .P.

otlcle x, = 1.z.t:.... :z,..)r. y. = ly:l.y%)r =(y.,:.....yt.«.. .y:::..... y2,«,): /3 =(.3lf. .j,,)T
(, = le,i. ..e:,..)r.Õ= IÕ::. Õ,..)r € = 1cÍI.c11)r= (cl,:. .f:,,-..':':. .f:,..I'

que

onde l, (p x 1) é

l3.3)
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(iÍj iid JVlj0:a2). q::J 'l'd. VI(0,a'.). (iiJ e ckiJ são não correlacionados

e independentes de

:jE X;i(p:;a:), J' = 1,...,rz{, {= 1:...,p: k= 1,2.

Para mais detalhes veja Aoki(2001).

Modelo Probito com Erros nas Variáveis

Consideremos respostas binárias onde o {-ésimo indivíduo na amostra com favor de
risco z{ têm probabilidade de sucesso, dada por

plX l o:«:), (3 s)

onde zí não é observado diretamente, mas medido com erro, dado pela equação

'',: + u., Í l,.. .,n, (3.6)

onde ü{ y Ni 10, ali) é independerlte de ri g .V:(p:, a:),
Deta[hes podem ser 'ç'istos em Carro]] et a]. (1984).

Tipicamente supõe-se queXí= o e:
e: o
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Apêndice A

Resultados de Algebra IN/matricial
.P

As provas dos seguintes resultados podem ser encontradas em Graham (1981, Cap. 6) e

Searle et al. (1992).

Sejam A uma matriz simétrica constante de dimensão n x n e x, t, a vetores de
dimensão n x l (x aleatório). Então,

EjxrAxl lxl-Elxrl+t''ar(x))) AZjxj+trjA Cou(x)l(.A.-l)

-x'-,, m-"'1l:-«.(A). n-n

Sejam A uma matriz in x n) simétrica definida positiva e t um escalar. Então,

-a:-- 9"'', w-u

e::l:E - «.(!;), @-ü

ÉilgP - t:(!:.), B-q

ÊIP - IAjt'IA '!;l: (A-6)

e.Xã!# - troa'' 1l} B-7)

atrizes de dimensões rrz x r?. r? x c e p x q. respectivamente. Então

eiàP - :;n. = v) - n, g x)g;l o-u

e

Sejam X Y e Z ii]
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..\. Y e z, illatrizes ae aimensoes m x rz. u x u e p x q: respectivamente. Então,

onde Ut é a matriz de permutações a,ssociada com uma matriz m x u e U2 é a
i)i fria da Tiari-n otan;\ac aeanpiada nn ii i])'hia irnatp v n v 41

eeb;n - : x Y ' n- B UD jlç ® U2): (A-9)

Sejam

Os resultados seguintes estão relacionados com algumas propriedades do produto de Kro-

necker. Para mais detalhes, veja Nlagnus & Neudecker (1979) e À'tardia et al. (1979)

Sejam A, B e C matrizes de dimensões rn x ri; n x u e t' x p, respectivamente. Então,

uec(ABC) =(Cr ® A)tec(B),(A-10)

l«c(A'))"-'c(B) f,(AB).(A-ll)

Sejam x e y vetores arbitrários. Então.

x ® y c(yxr),

x®yr= xyr

,triciais existem, então

(A ® B)(C 8 D) AC) ® (BD), (A-14)

(A B B)r = Ar ,B Br, (A-15)

A® BX c in B D) 8 D: (A-i6)

(AE B) ' ' =B :: (A-17)

troa E B) = tr(A)tr(B). (A-18)

ti(ABCD) = 'ecjDjr(A = Cr)Lec(Brl. IA-10)

C) iesiiltado seguinte está relacionado coili o teoieilla da inversa biilonlial de matrizes:

Se rodas as inversas necessFirias existem. então. pala A. B. C e D de diillensões

Se os produtos m

(A-12)

(A- 13)
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p x p, p x n, n x n e n x p, respectivamente,

(A+BCD)': A'i A'iB(C'i+ DA'iBJ'iDA'i IA-20)

A relação seguinte pode ser usada para encontrar os cumulantes das formas quadráticas
de um vetou aleatório normal-assimétrico. (Ghazal, 1996)

- Se 1 -- C > O. Então,

log jl -- Ci = trC+ ltrC2 -t ltrC3+ . IA-2t )

functi-on g=EMistorest(nj ,y,x,z,C,rest)

'!:f:l:i:l:f:l:!:l:!:l:l:f:f:i:l:!:f:f:i:l:f:l:!:f:l:i:t:f:f:l:l:f:!:i:i:f:f:f:t:i:f:l:f:l:t:t:!:f;!:Í:i:t:l:f:t:l:f:l:i:t:t:f:t:f:f:f:f:i:f:l:f:i:i:{.

} ESTE PROGRAMA CALCULA OS EMV COM RESTRICOES DE IGUALDADE

) EM {m MODELO LINEAR MISTA COMO NA SECAM í.2.3
Z nj= vetou coluna contendo os tamanhos de cada grupo
% y= vedor coluna contendo as observacoes da variável resposta
% x= matei.z de p]anejamento empi].cada cola todos os grupos

Z z= matriz de planejamento do efeito aleatório
% C=matriz de contrastes
% rest=vetor d

'!:f:t:l:::t:t:i:l:!:i:t:t:i:f:f:f:!:i:i:i:i:l:f:f:l:t:l:i:i:f:i:f:!:f:l:f:f:l:i:i:f:!:f:f:f:l:!:f:!:Í:t:!:f:!:l:i:f:i:f:f:l:f:f:f:i:f:i:::f:i:i:f:i:{.

n=size(nj,l); N=size(y,l) ; p=size(x,2) ; q=size(z,2);
inicial=vali.nicial(y,x,q,m) ; 'ZB cal-Gula as estimativas inicial.s
k 0;

for j-l:q
for i=j:q
k=k+l;

d(k , i) =D(j , i) ;

end

end

theta=lbeta; si.gmae;dJ; criterio=norm(treta); cont=0;

whi].e criterio>0.000000í
cont=cont+l;
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íor j=t :m

yl=y(sum(nj(l: j-í))+t : suEI(nj (í:j)) , l) ;

zl=z(sum(nj(l:j-l))+l : sum(nj(l:j)) , :) ;

xl=x(sum(nj(l: j-t))+t : sum(nj(í:j)) , :) ;

Ofega((j-l)+q+l:j 'Kq, :) =D-D+zl' 'k(zl'pD'kzl'+sigmae+eye(nj(j)))'(-1) +zl+D ;

b( : , j)=D'pzl' 'p(zl+D+zl'+sigmae'keye(nj(j))) '(-1)+(yl-xl+beta) }

sunl=zeros(p,p) ; sum2=zeros(p, 1) ; sum3=0; sum4=zeros(q, q) ; sum5=zeros(p,p) ;

end

for j=í :m

yl=y(sum(nj(l: j-t))+í : sum(nj(l: j)) , l) ;

zl=z(sum(nj(l:j-l))+l: sum(nj(l:j)) , :) ;

xl=x(sum(nj(l:j-l))+l : sun(nj(l:j)) , :) ;

suml=suml+xl)+x!;
sum2:sum2+xl' +(yl-zl'kb( : ,j) )

sum3:sum3+(yl-xl+beta-zl+b( : ,j)) ' +(yl-xl+beta-zl+b( : ,j))+
sum(dias(Ofega((j-l)+q+l: jH'q , :) 'Kzl' 'kzl)) ;

sum4:sum4+b(: ,j)+b(: ,j) '+Omega((j-l)+q+l:j 'Kq, :) ;

end

beta0=inv ( suma) + sum2 ;

beta=beta0+inv(suml) +C' +(C+inv(sunl) +C') '(-1)+(rest-C+betaO) ;

sigmae=sum3/N l D=sum4/m; s=O ;

íor j=í :q

for i=j:q
s=s+í;

d(s , l) =D (j , j. ) ;

end

end

theta=]beta;sigmae;d] l param(cont, :)=theta'l
if cont>2

criterio:noTE(param(cone , :) -param(cont-l, :)) ;

end

end

g=]theta]

137



A.pêndice B

Prova do Teorema 3.2

Para obter a distribuição marginal de YJ eliminamos o sub-índice j, correspondente ao j-
ésimo grupo (ou indivíduo), a fim de simplificar a notação. De (3.33)-(3.34) e da definição
de distribuição normal-assimétrica multivariada em (2.6) , segue que a densidade marginal
de Y é obtida ao calcular a seguinte integral

J\(yj0,À)//(yjb,/3,'y,À.)/(bja,Àó)db
./RÇ

/ 22.p.(yjX/3+ Zb, @)®i(À:V,':/'(y -- X/3 -- Zb))@ç(bj0,D)'bi(.XÍD':/'b)db,
./Rq

(B-l)

cuja solução é baseada no seguinte !ema

Lema B.l. Sob a notação considerada acama, segue gue

@. ( z/l xO + zó, Ú)ó. ( ól o, -o) p. ( z/lx©, x)Ó.( z,ip: (y xO),A) (B-2)

e

'>i(À:@'''':(2/ - XO Zb) ) '} :(ÀTD ' :'':Z,) q':(-.Fbl - P:(y - XO), l2) (B-3)

onde

P:=AZr@':. E=@+ZDZr. A=(D':-' Zr@ :Z) :
r À:@-:'' \ . / .x:@-' ;:z \

p: 1~ o J l~ -.xÍn-::J
Z)c/rlon.sf7aç(io. O iesultttdo (B-2) segue do LeRIa 2.2. O resiiltaclo IB-3) é provado no-

IB-41

IB-S)
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tendo que

P(U $ X:ü''/'(y -- X/3 -- Zb))P(L'' $ X[D':/:b) = P(T $ p,]y -- XÕ)).

onde T = W t I'b, com W = (L', y)r -- JV2(0,12) e p,, I' definidos como em (B-5).

Assim, uma vez que T «, A'2(I'b, l2), temos que

P(T$p2(y-XÕ)) (p:(y-X©)ll'b,l2) -l'b -pu(y-XO),l2),

que conclui a prova. []

Prova do Teorema:

l)emonsíração. De(B-l),(B-2) e(B-3) segue que

/Y(y 0, À) = / 22.é,.(yjX0: E)@.(b p.lv -- X/3),A)'D2(-l'b -- p,ly - XO),l2)db
R'z

2:@.(y XO. X)rl'P,(-rW - P:(y - XO),le)l,

onde W «' .V.(pl(y -- X/3), A). Concluí-se a prova recorrendo ao Lema 2.1

Prova do Corolário 3.2

Demonsfraç(io. Note primeiro que

(P2 - FP:)(y - XO) ,x:@-:/'(@ - ZAZ')Ú': (y - xO)
ÀÍD-i/'AZr@':(y - XO)

então (B-3) pode ser escrit.ase U e V são variáveis aleatórias i.i.d v(o 1 )8 e n[a,ve]

como

0

1, + FAFr :; l/' 1 + À:@-1/2ZAZr@ 1/2À. 1/2ZAD'i '2Àó

--ÀTD i'2AZr@-i/2À. 1 + ÀTD i,''2AD i/'2Àó

que é uma matriz diagonal quando Xe = 0 OU Àó = O. Assim. para À. = O, a pari.e
assimétrica de (3.35) pode ser calculada como

©z((P: -- I'P:)(y -- X/3) 0. 12 t I'AI'r) = 'b2(jl2 -: I'AI'r)':'':(p: -- I'P:)(y -- X/3))

ÀÍD :':AZr@':(y - XO)
l -F ÀI'D-i,'iAD 1 2Àõ
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onde algumas manipulações algébricas produzem AZr = DZTE-i@. Similarmente, para
Xb = O, temos que

e a prova é conc]uida notando que @ -- ZAZr = @E'i@. []

'P2(P2 - I'Pi 0, 1, + FAI'r) x:w-'/:(@ - ZAz')@''(y xO)

1 + Àrl»-t/2ZAZr@ i/2X.

140



Apêndice C

Prova do Teorema 4.1

Para obter a distribuição marginal de YJ , eliminamos o sub-índice .j. correspondente ao .j-
ésimo grupo (ou indivíduo) a fim de simplificar a notação. De (4.16), (4.17) e da definição

de distribuição normal-assimétrica multivariada em (2.48) com # = n e Aó = dias(õ),
segue que a densidade marginal de Y é obtida calculando a seguinte integral:

/V(yi0,À) / ./(yjb, Õ, alÍ, õ.)./(bia, õó)db
./RÇ

/ 2"---0.(xjXÕ + Zb, lõ: + af)l«)
JRe
@.(bj0, alÍ + D)'D.(Aó(A: + D)':bj0,(1ç t 6.óD

'P.(\7=?7#!if=3(y - XO - Zb)lO, l«)ab,

X

X

: a. ó) ' : )

(c-l)

para o qual a seguinte proposição deve ser usada

Proposição C.l. Sob a noíaçâo con.siderada em rC-lJ, segue quc

@.(3/l XO + ZZ,, (ã: + .-:)l«)@q(Z, 0, a.E + 0) õ.(v xO, E)é. (ó p: , A.) (C-2)

e

'}.(7=1??;=f:=5lz/ XO ZZ,l 0, 1«)'Dç(ZLó(ZL: + D) 'bjo. li, + a.óD':Aó)'')

'}«-,l-i'ól - p,: nl (C-31
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onde

IÕ: +a:)l« + Z(Zb? + D)Z", p. - N'iÍ:Í;7--, p:

- -( .aH .) . - ;
\ 1. 0

0 (1q + Aól) :Ab)''

« - ('»; * «,-: * /3) ': .

Z)emonsfração. O resultado (C-2) segue do Lema 2.2. O resultado (C-3) é provado no-
tando que se U «. ]V«(O, 1«) e V -. .Vq(O, (lq + AÓD':Aó)'') e são independentes, então
(C-3) pode ser escrita como

(C-4)

P(U$Y X© Zb)P(V $ Aó(6.: + D)''b) P(T $ P:),

onde T = W + I'b, com W = (U,V)r «., A'«+ç(O,R), e p,, I'; R como definidos em

(C-4). Assim, visto que T -. ]V.+ç(I'b, R), temos que

P(T .g p2) = '}.+ç(p2jl'b, R) = ')«+ç(--l'b p,,R),

que conclui a prova. n

Prova do Teorema: De (C-l), (C-2) e (C-3) segue que

y:«(xlo,.\) / 2"+ç.é.(yjX#: X)@.+.(bjp:, -A)'b2(-l'b

2:@«(xjXO, E)EI'b2(-l'NI - p:, R)l,

p2 , R)db

onde N «, A'ç(p: , A). Concluímos a prova usando Lema 2.1

Código WinBUGS para ajustar o Modelo l aos dados de
Barnett (Seção 4.2.3)

modem C auxlO<-si.gmab0+(1+pow(lamb, 2))

aux20<-sigmae0+( 1+pow(lambe , 2))
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for (i. in 1 : N) {

wblil'dnorn(O, 1) 1(0,)
ali] <-de]tab'Ksqrt(sigmab) 'kwb]i]

bE[.]'dnorm(aEi], aux10)
for(j in l:T){

wE[, j] ' dnorm(0, 1) 1(0,)
nuE[. j] <- betaEjJ+bEi]+sqrt(sigmae)'Kde]-tae'kw]i,j]
yE[, j]'dnorm(muE], j], aux20)

}

betaEll'dnorm(0, 0.01)
betal2J'dnorm(0, 0.01)
betaE31'dnorm(0,0.01)
betaE41'dnorm(0, 0.01)
sigmabO'dgamma(0.01,0.01)
sigmaeO'dgamma(0.01, 0.01)
lamb'dnorm(0 , 0 . 01) 1 (0 , )

lambe'dnorm(0 , 0 . 01) 1 (0 , )

sigmab<-1/sigmab0 # variância do erro

sigmae<-1/sigmae0 #varianci.ado efeito aleatorio
deltab<-lamb/sqrt(l+pow(lamb , 2) )

deltae<-1-ambe/sqrt( l+pow(lambe , 2)) }

}

Código WinBUGS para ajustar o Modelo l aos dados de
colesterol (Seção 4.5)

model C for(j in l :N){

for(k in í:2){
wb [j ,k] 'dnorm(0, 1) 1 (0 , )

a[j , k] <-de]-tab]k] 'kwb [j , k]

b[ j ,1:2]'dnnorm(aEj , 1:2] ,Omega[,])
for(i in l :T){

w [j , i] ' dnorm(0, 1) 1 (0, )

mu[j , i]<- beta0+sex[(6'k(j-])+])] 'Kbeta]+age[(6'K(j-])+])]'kbeta2
+b]j , ]]+year[(6+(j-])+i)] 'KbEj ,2] +de]ta+wEj ,i]

}
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yEj, il' dnorm(mulj, i] ,tau)

0megaE1:2,1:2] ' dwish(R[ , ],2)
v[1 : 2 , 1: 2] <-inverse(Ofega [ ,] )

betão'dnorm(0,0.01)
betal'dnorm(0,0.01)
beta2'dnorla(0,0.01)
tau'dgamma(0.01,0.01)
taul<-1/tau
deltabElJ'dnorm(0,0.01)1(0,)
deltabE2] 'dnorn(0, 0 . 01) 1(0, )

delta'dnoim(0,0. O1) 1 (0, ) }
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A.pêndice D

Distribuições Simétricas-Assimétrica

D.l l)istribuição Simétrica-Assimétrica Univariada

Uma variável aleatória Z pertence à classe simétrica-assimétrica (SS]) de distribuições
com parâmetro de locação p. parâmetro de escala a2 e parâmetro de assimetria À, se a
função de densidade é dada por

./',(z) X(X!--:-e), Z €1R, (D- l )

onde g é uma fdp padronizada, centrada en] zero; H é a fda de alguma variável aleatória

contínua simétrica em torno de zero. A função nk(z) = H(z) é chamada de função de
assimetria e satisfaz n(--z) = 1 -- a-(z). Assim, asseguramos que a integral de (D-l) seja
igual a 1. Quando ,\ = 0, H(0) = 1/2 e (D-l) se reduz à função densidade simétrica g.
Consideremos a situação em que H é a fda correspondente à fdp simét.rica padronizada

g, que é uma escolha comum na prát.ica. Usados a notação Z -- SSI(/z:a2. À,g) para
denot.ar esta classe de dist.ribuições. que se reduz a Z -- SSi(À, g) quando p = 0 e o-2 = l

Em particular. uma variável aleatória .Z segue uma distribuição normal-assinlét.rica(S."i't

Azzalini, 1985) se a densidade de Z é dada por

./'zl:) = !oi(!-:-e)'bt(,\!-:-e). Z c R. (D-2)

Similarmente. Z segue uma distribuição univariada t-assimétrica (STi) cona u graus



de liberdade , se a função densidade de Z é dada por

/z(') - Ít:(ei:i-e, ")TI(Àj:t-#, «), Z ': R (D-3)

onde íl(. . z,) e 7i (. , p), denotam a fdp e a fda, respectivamente, da distribuição t de Stu-

dent padronizada com z, graus de liberdade. Usamos a notação Z -... S7'i(p, a2, z,, À) e
Z «, STi(À, p) quando p = 0 e az = l

D.2 Distribuição Simétrica-Assimétrica Multivariada
Um vedor aleatório n-dimensionar Z segue uma distribuição simétrica-assimétrica com

vedor de locação p C IR", matriz de dispersão E (uma matriz definida positiva n x n ) e
vedor de assimetria À C R", se sua fdp é dada por

./'z(') - íg-ng(x':/:(' - p))x(À'x':/'(' - p)), ' c ]R", (D-4)

onde g é uma fdp com simetria e]íptica centrada em O e /]' : IR --, 10, 11 é a fda de alguma
variável contínua univariada simétrica em torno de zero. Na prática, H é a fda univariada
correspondent.e à versão univariada da fdp simétrica g.

Em particular, um vedor aleatório n-dimensional Z segue uma dist.ribuição normal-

assimétrica com vetor de locação p C R': matriz de dispersão E (uma matriz definida
positiva n x n ) e vedor de assimetria À C R', se sua fdp é dada por

/z(') - Íiilih'p-(x':/'(' - i'))'p:(À'x':/:(' - p)), ' c R". (D-5)

A distribuição t-assimétrica multivariada é definida por

./'z(') - T51;lnt.(x':'''(' - p), ")Z(À'x'''':(' - p),"), ' c R'. (D-6)

onde É.(., u) denot.a a fdp padronizada de um vet.or t. de Student mole.ivariaclo e r] denota

a fda de uma variáve! t de Student com p graus de liberdade.
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1).3 Distribuição Simétrica-Assimétrica Flexível Uni.
variada

Un-ta variável aleatória .Z pertence à classe das distribuições simétricas-assimétricas flexíveis

(SS/'i) com parâmetro de locação p. parân:tenro de escala a2 e polinâmio de ordem ímpar
SÀ:, se a função densidade de Z é dada por

./'z(z) H(Sk(!-:!)) Z c R, (D-7)

onde g é uma fdp simétrica padronizada centrada em zeros H é a fda de alguma variável

aleatória contínua simétrica en torno de zeros e Sx; é um polinâmio de grau k ímpar
indexado por coeficientes Àk = (Ài, ,\s. . . . , Àk)r, onde k atum con-lo um parâmetro que

controla o grau de flexibilidade da distribuição. A função a-k(z) = H(Sk(z)) é chamada
função de assimetria e satisfaz a-k(--z) = 1 -- a-k(z). Desta forma asseguramos que a in-
tegral de (D-7) é igual a um. Quando Sk(z) = 0, então H(0) = 1/2: e (D-7) se reduz à
fdp sin-métrica g. Aqui, restringlmos nosso interesse em .f/ correspondente à fdp g. Usa-

mos Z -, SSFI,i(H, o-2, Sk, g) para denotar esta classe de distribuições: que se reduz a
.Z «. SSFI,i(St, g) quando p = 0 e a2 = 1.

Em particular, unia variável aleatória .Z segue uma distribuição normal-assimétrica
flexível (5NFLi ) se a função densidade de Z é dada por

/z(z) = 11él(:---#)'DI(Sk(!--e)), Z eR (D-8)

Usamos a notação Z «' SiVFZ,:(p, a'. Sk), e Z -, SNFL}(Sk) quando p = 0 e o2 - l.

Similarmente, .Z segue uma distribuição t-assimétrica flexível (STFJ.,i), com p graus de
liberdade, se a função densidade de Z é dada por

/zh) - :í: (!-.:J, «)r:(s*F-:--r), "). (D-9)

Usamos a notação Z -- STF'/.,: (p. a2. Sk. z,). e Z -- STFLi (Sj:: z,) quando p = 0 e a2 - l.

Pode sei nlostiado (lue distribuições S.VF'LI de ordem k = 3 podem ter no nláxinlo

duas modem. enquanto que é unindo(lal para Ã - 1. de Díodo que o valor de A necessário

pala alcançar unia representação ade(suada é infoilllativo neste caso. Col)lo um exemplo:
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a distribuição S7'/'Zi(Sk, z.') com k = 5 tem a forma 2ti(z, p)TI(Àizl + À.z' + Àsz', p).
Aqui, o primeiro termo controla o comportamento da cauda, enquanto que o segundo con-
trola a forma da distribuição. Em particular, se À3 = Àõ = 0 então a densidade se reduz à

distribuição t-assimétrica (STi) que é unimodal; se adicionalmente À = 0 ou equivalente-
mente St = 0, então a densidade é simétrica (t de Student). Na Figura D.l ilustramos a

forma flexível da STF-Li (S5, z/) para diferentes valores de Àõ e z,. Note que a mesma pode

exibir assimetria, unimodalidade, bimodalidade and trimodalidade dependendo dos val-

ores dos parâmetros Ài, ,\3 e Às. Quando p = 1 obtemos a distribuição Cauchy-assimétrica

e quando z, = 100 obtemos aproximadamente a distribuição normal-msimétrica (SÀ'i) de

Azzalini(1985) . Assim, uma caract.erística interessante desta densidade é que, problemas
considerando assimetria e multimodalidade podem ser diretamente expressas em termos
dos parâmetros em Sk e questões considerando caudas pesadas podem ser diretamente

expressas em termos de L'. Em geral, quando o grau k do polinõmio ímpar em (D-7) é
grande, o número de modas possíveis na fdp cresce. A versão multivariada desta classe

de distribuições pode ser encontrada em Nla & Genton (2004) e em Genton (2004).
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Figura D.l: Alguns membros da distribuição STFZ,! com p = 0, a2 = 1, k = 5 e diferentes
valores de y (df, graus de liberdade) : (a) Ài = 3, ,\3 = 0. ,\s = 0 (t-assimétrica); (b) ÀI = 2, À3 =

--l,Às = 0;(c) ,\i = 1, ,\3 = --2,ÀÕ =0 e(dl Ài = 1,À3 = --5,À; = 2.
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