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RESUMO

Este trabalho apresenta uma abordagem Bayesiana paiamétrica pala o
estudo de dados bivariados em Análise de Sobrevivência. Considerando

cópulas Aiquilnedianas pala modelam a estiutuia de dependência entre os

tennpos de falha, procedimentos Bayesianos de estimação pata- os paiâllletios

de interesse são propostos e ilustrados através de duas aplicações. Utilizando

a relação funcional entre cópulas e as funções de sobrevivência marginal,

o método delta pala funcionais é aplicado e propriedades assintóticas do

estiilladoi' da função de sobrevivência bivaiiada são estudadas.

ABSTRACT

This work preselits a paianietiic Bayesian approach to modeling bivariate

data in Suivival Analysis. Considering Arquilaledean cópula to model the

dependence stiuctuie among failuie tinles: Bal'esian estinlation pioceduies

for tlle paianletels of inteiest aie pioposed and illustrated thiough txÃ,o

?\pplications. Using tlie functional ielationship between the copttla alld the

nlaiginal survival functions, the functional delta nletliod is applied and laige

santple pioperties of tlie l)irai'iate suivix-al function estiint\toi ai'e stuclied.
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Capítulo l

Introdução (;epal

1.1 IDtrodurãn'y-'

Quando lidamos com dados de sobievivêllcia bix,aliados, a suposição de in-

dependência enfie tempos de falha pode hão sel sustentável de foillla que as

técnicas mais difundidas podem ser inadequadas. Um exelalplo bastante dis-

cutido, considerado poi Huster, Brookineyer e Self (1989), baseia-se no estudo

The Diabetic Retinopathy Study (1976), que considera pacientes diabéticos

subnaetidos a terapia de laser en] unl dos olhos: escolhido aleatoriamente. O

evento de interesse principal é a perda da acuidade visual. E natural assumir

que existe uma associação entre os tempos de falha elll um determinado pa-

ciente; como tambéill é de interesse consideram esta msociação quando se

estuda o efeito de covariáveis nas respostas.

Vários enfoques têm sido considerados pala lidei com dados de sobrevivência

nlulti'cariados. Os minis populares são os modelos cle fragilidade em que um

ou mais efeitos aleatórios são incluídos na função de taxa de falha, pala

le\:ai ein conta a clepenclênc-ia entre as observações. Neste caso, os tempos
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illarginais são collsideiados condiciollalnlente independentes dada, a variável

de fragilidade. Detalhes illiciais no desenvolvimento de tais modelos podem

ser vistos em Clayton (1978). Hougaatd (2000) apresenta unl completo de-

senvolvimento destes modelos e Theineau e Gialnbsch (2000) discutena a

implementação computacional destes métodos.

Como uma alternativa a esse abordagem podemos modelam as distribuições

illarginais separadalliente, eln um primeiro passo: e então asuinii unia estiu-

tula de associação usando uma failaília de cópulas (modelos de abordagem

marginal) .

Cópulas forlaecem um meio de relacionar funções de distribuição multivaria-

das cona suas funções de distribuição marginais.

Seja -Xj uma variável aleatória cona função de distribuição lliarginal contínua

.fÇ, j = 1: . . . ,p. A dependência entre as variáveis aleatórias Xt, . . . :XP é

completamente descrita por sua função de distribuição conjunta

F(z 1 ) z,) = PrlXi $ zi, X. $ z.}

Considerando que -lÇ(XJ) «' t/(0,1), a distribuição conjunta C. de

(/'t(Xi), . . . , FP(X.)) é chanaada de cópula do vetou aleatório (XI, . . . , XP),
indexztda por um parâmetro de dependência a (l .4. Assim, considerando

[ - 4(4),

F'(z: z,) {U: $Fi(z:), ..:Up$Fp(z,)}

(=:): . . . . Fp(:,,)),

que é unia função de distribuição niultivaiiada: definida no cubo l0: 1jp. com

inaiginais unifornlenlente distribuídas .



ua expressão anteiioi', tem-se que a função de densidade conjunta pode ser
escrita coil-lo

.f(":, . . ,z,) - '.(F'-(":), . . . : Fp("p)) ll./)(«j),

ein que c. é a função de densidade associada à cópula C.. Note que as

inalginais e a estrutura de dependência podem ser olhadas separadalllente e

esta estiututa de dependência pode ser representada por uma cópula.

Veja Schweizer e Sklar (1983): Joe (1997) ou Nelsen (1999) para um estudo

nlals óaeral sobre cópulas

P

lJ

O procedimento clássico de estimação do parâmetro de dependência a C .4,

envolve duas etapas. Em uma primeira etapa são estimadas as distribuições

naaiginais sem levar em conta a dependência entre as variáveis, e em

unia segunda etapa o estimador do parâmetro de dependência cl é obtido,

illaximizando uma pseudo verossimilhança em que as marginais são consi-

deradas fixas e substituídas por seus estimadores obtidos na primeira etapa

da estimação. Confonne Joe (1997), este tipo de estimação paramétlica,

baseada nas funções de verosimilhança marginais, é chamado de método

de funções de inferência pala i)lal'finais (/FA/ metÀods, veja McLeish e

Smal1, 1988), em que as funções de inferência ou estinnação são ful-tções score

de funções de verossiniilhança das distribuições marginais. Um procedimento

similar; mas considerando estimação não parainétiica na primeira etapa de

estimação: é dado em Genest, Ghoudi e Ri'ç'est (1995). Eles considelatll

coillo estillladoies das distribuições illaiginais as coiiespondentes funções de

clistiibuição empírica.

Eillboia ('ópulas se apliquem em nlttitas áreas: em .Análise de Sobrevivência
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são úteis quando o interesse principal é il:todelai a associação entre tempos

bivaiiados pois, como foi visto, o efeito da estiutuia de dependência pode

ser separado das distribuições marginais.

Se Sj representa a função de sobrevivência marginal de -Xi, temi-se que

Sj(XJ) «' U(0, 1), j = 1, . . . :p. Assim: pala funções de sobrevivência multi-

vaiiadas tainbélll existe uma representação baseada en] cópula, isto é, con-

siderando t& = Sj(Xj), tem-se que a função de sobrevivência conjunta pode

ser escrita como

S(:«:,. .., z.) = PrlFi(X:) > Fi(z:),..., FP(X.) > FP(n.)}

= Polui $ S:(z:), . . . , UP $ SP(z,)}

(z:), . . . , Sp(:«.)).

Em Análise de Sobrevivência, modelos baseados em cópulas são considera-

dos, por exemplo, eln Hougaard (1989), Oakes (1989), Shih e Louis (1995)

e Gustafson, Aeschliman e Levy (2003). Dado que en] um lllodelo de

cópula as distribuições marginais não dependem da escolha da estrutura de

dependência e o procedimento de estimação pode ser executado enl duas

etapas, Hougaa]d (1989) considera ei]] um primeiro passo, a estimação de

cada marginal usando o estiinator de Nelson para a função de taxa de falha

aculllulada, ignorando a dependência entre tempos de falha. Ei)l uin segun-

do passo um modelo de cópula é adorado e o parâmetro de dependência,

a € .4, é estimado considerando as ctistiibuições niaiginais fixas (estimadas

no primeiro passo). Shili e Louis (1995) consideram o pioceclinaento de

duas etapas pala modelos paiamétiicos e senti-paianaétiicos: fazendo ullla

estimação paiantétrica e usando o estinlacloi de l<aplan-Xleiei pala as

distribuições nlaiginais. iespectivanlente. Como eni Hougaaid (1989),
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eles assumen] independência neste passo e incluem)l o paiânletio de de-

pendência na segunda etapa. Gustafson, Aeschliman e Levy (2003) aplicam

amostragem de illlpoitância (veja Tanger, 1996, Capítulo 5) para ajustam

illodelos de sobrevivência Bayesiana. Eles usam un] modelo de cópula

pala modelar dados bivaiiados considerando que as distribuições illarginais

dependem de (logaritlbo) fullções de ta.xa de falha constantes por partes

(pãecewise) e consideram a estruttua de dependêllcia baseada na cópula

Normal. Por conveniência computacional, os autores empiegain unia

distribuição a priori Normal nlultivaiiada para o logaritmo da função de

taxa de falha e usam uma aproximação log-nornaal pala a distribuição
log-gama

Nas seções seguintes deste capítulo são apresentadas propriedades da
metodologia de cópulas, uilla classe de cópulas relacionadas aos modelos de

fragilidade chamadas cópula Arquimedianas, e ligações com o coeficiente

tau de l<endall. O capítulo finaliza com a apresentação dos objetivos

específicos deste trabalho.

1.2 Cópulas

Como foi dito na seção anterior, cópulas são funções que ligam funções

de distribuição naultivaiiadas com suas funções de distribuição marginais.

Alteinativanlente, cópulas são funções de distribuição nlultivaiiadas cujas

niaiginais são unifoinles no iliteivalo 10, 11. Citando Nelsen (1999), a. palavra

cópula. foi usada pela piimeiia -.ez en] un] contexto nlatenlático-estatístico

(.n] Sklar (1959) no teorema que agora let'a seu nome. (lue des(.leve as funções

)



que ullen] colljuntamente funções de distribuições unidimensionais pala

foiniar funções de distribuição nlultivaiiada (vei Teoieilla 1.2. 1 a seguia).

No que segue, apresentamos as principais caiacteiísticas de cópulas cona base

nos trabalhos de Elnbiechts et aZ. (2002) e Embiechts et aZ. (2003). Detalhes

podem ser consultados em Schweizer e Sklai (1983) e, principahllente, enl

Joe (1997) e Nelsen (1999). Owzar e Sen (2003) apresenta também uilla

excelente revisão dos conceitos de cópulas; além de mostrar aplicações na

área de bioestatística.

O seguinte teorema é conhecido como o Teorema de Sklar e é ul-n importante

resultado da área.

Teorema 1.2.1

Seja F unia função de distribuição p-dilllensional com llaarginais -Fi, . . . , FP

Então existe unia cópula C. tal que pala todo (zi, . . . , zp) ein IRP

F'(z: z.) (Fi(;«:), , &(«,))

Se Fi, . . . :FP são todas contínuas então C. é únicas caso contrário (;. é

determinada ul)icamente na imageila Fi x . . . x imagem FP Inversamente:

se (;. é ullla cópula e Fi, . . . : FP são funções de distribuição, então a função

F definida acinaa é unia função de distribuição p-dimensionar com i)marginais

n &

Para a plo'ta do teoienaa vei Sklai (1996) ou Nelsen (1999). A seguia

apresenta-se unl exemplo cle cópula.
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Exemplo l (Joe, 1997, página 13)

Para cr > 0, e (zi, z2) C Rz, considere a distribuição bivaiiada

f'(#:,z,) expl--je '' + e " (e'''' + . ''')':/'l}

As distribuições marginais são /)(z.í) exp(--e''í), .j 1.2

Fazendo u{ q(z.j), isto é: zj In(-- in uj), .j 1, 2, obtém-se a cópula

0. (u: , u,) ":u,expll( Inu:) ' +(-lnu2)''l''/'*}

Tomando-se funções de sobrevivência illarginais exponenciais, i.e., Sj(tj)

e 'j, .j = 1, 2, tem-se que

S(t:,t:) (t:), S,(t2))

= exp{ tt t2 + lti' +t;'l-i/.}

Note que se a --, 0, S(Éi,t2) = e *: . e ':, ou seja, tem-se illdependência

entre as variáveis. []

Unia propriedade importante de cópulas é que para o vetou (XI, . . . , XP) de

variáveis aleatórias contínuas com cópula C., Xi, . . . , XP são independentes
se e somente se

C,,'a.(tZ;l

Unia outra piopiiec]ade importante c]a iepiesentação de cópu]as é (lue a estiu-

ttua dc' depen(lõilcia é invariante a tii\nsfoinlações coiltÍnttas e crescentes di\s



marginais, ou seja, se (XI, . . . : XP) tem cópula C.. e yi, . . . , yP são funções

contínuas e crescentes: então (}''(Xi), . . . , y(X,)) talllbé:n telli cópula C.

isto é,

C.(/k(XO(z:), . . . ,]\,(XJ(z.)) P:'lU: $ Fr.(XO(z:), . . . ,UP $ FYp'xD(z.)}

= Pr{.ZÇlx.)(C/i) $ zi, . . . ' 'l'yp:.X')(UP) $ zp}

o F'Í'(Z-/i) $ z:, . . . , yp ' q':(Up) $ :«,}

= Prly(X-) $ :«:, . .. , yP(X.) $ z,}

PrlFi(y(X:)) $ Fi(z:),. ..,&(yP(X.)) .Ç FP(z,)}

(z:), . . . , Fp(z,)).

A seguir apresentamos a versão dos limites de Fréchet como cópulas

Notando que 0 $ PrlXi $ zi,X2 $ z2} < PrlXj $ zj}, .j ;; 1: 2, e que

F'(z:,z,) z,)+FI(z:)+&(z:) 1 ? FI(z:)+F2(z:) -l:

os lilllites de Fréchet pala funções de distribuição bivariadas são

:B«.{FI(:«:) + F2(z2) -- 1, 0} $ F'(zl, z:) $ :ninlFi(:«:), F2(z,)},

que em termos de cópula resulta en]

maxlui +u2 -- 1,0} $ C.(ul, ü2) < minlui,u2l: tli,t12 c lO, ll

Finalizan[os esta. senão cona duas outras piopiiedades associadas a cópulas.

Elas são unifoinlemente contínuas e tem deiiv'idas pa.letais de plillleiia
oi clein limitadas.
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Teorema 1.2.2

Dada ullia cópula C.

(a) C. satisfaz a condição de Lipshitz

IC. (u: , u,) c.(«:,u,)l $ 1u- '«:1 UI '02

para tli) t12, ui, u2 c lO, ll

(b) (J. é uniformemente contínua ein lO, lj'

(c) As derivadas parciais

eÇ3411J© ' [o, i]

existem pala cada par (ui, u2) C lO, lj2 e são linaitadas

aC.(u- : u: ) c lo, ile

Pala à prova do teorema veja Nelsen (1999) ou Owzar e Sen (2003)

1.3 Cópulas Arquimedianas

Existe uma grande variedade de famílias de cópulas. A possibilidade de

construí-las a partir de distribuições nlultivariadas e a especificação de

marginais ad-hoc deixa claro que a lista de cópulas pode ser extensa.

Exeilaplos de famílias de cópula são as classes de cópulas de Nlaishall-Ollçin,

elípticas e Arquimedianas: (veja Embiechts et a1., 2003).

.À cópula de Xlaishall-Ollçin está relacionada com os tellipos de x-ida

exponenciais cle dois componentes cluando as falhas seguem três processos

cle Poisson indep('ndentes, enl (lue os dois piinieilos estão asse( lados a cada

D



cona.potente, e o teiceno corresponde ã possil)ilidade cle laliia sillluitanea

dos contponentes (distribuição com componente singulaii).

Cópulas elípticas correspondem às cópulas de dista-ibuições elípticas (veja

poi exemplo Fang, l<otz e Ng, 1987).

A família de cópulas chamada Arquimedianas (Gellest e À'lacl<ay, 1986,

Nelsen, 1999, Capítulo 4), está relacionada aos modelos de sobrevivência

bivariados e aos i[[odelos n[ultiplicativos de fragilidade, conho será visto ]]o

próxin:La capítulo. A seguir definimos cópula Aiquimediana.

Definição 1.3.1

Uma cópula C. é dita ser Arquimediana se existir uma função convexa @

10, ool -» 10, 11, com @(0) = 1, @' < 0, @" > 0, tal que a cópula C.. é expressa

cOlHo

IJ.J C~ ( «: , u, ) é(+'' (u-) + Ó':(u,)): li.3.i)

pala todo (ui:t12) C lO, lj2 e cl € .,4. A função de distribuição bivariada

com inaiginais contínua é dita ser unia cópula Arquhnediana se sua cópula

geradora é uma cópula Arquilllediana. Neste caso: a função é-t é chamada

de função geradora.

Além de tevisar propriedades desta classe de funções, Genest e Mlac-

l<ay (1986) estabelecem condições em que estas distribuições possuem-t

colliponentes singulares.

zunia variável aleatói'ia .X N F é singular se, e somente se. F é colltínua e existe

um conjunto B clp nieclida cle Lebesgue zelo tal (lue Pr{.X € Z?} = 1. veja poi' exemplo

.Jades (2004)

10



A classe de cópulas Alquillaedianas abrange unl glallde núllleio de dis-

tribuições pa.ialllétiicas bivaiiadas collao, por exemplo, as fanaílias de

Clayton, Estável Positiva (também conhecida colho Gumbel) e Frank. Ulala

lista mais completa é dada eln Joe (1997) e Nelsen (1999). Para estas três

famílias, o geiadoi (ó'i é uma função derivável que tem um único parâilletro

a C .4 que mede a força da dependência. Ei)l cada caso, um valor paiticulai

ou ulll valor limite para a conduz ao geiadoi @ '(t) = -- in(t) que implica

independêllcia.

1.4 Tau de Kendall

Cópulas provêem uma forma natural pala medir a associação entre variáveis

aleatórias: mas em geral, o parâmetro a que mede a dependência é difícil de

interpretar. Uma forma alternativa pala avaliar a associação é através da

medida tau de l<endall, definida como

%.(X:,X2) - X:)(X; - X2)? 0} - P:'{(X; - X:)(X; X2)< 0}

ein que (XI,X2) e (XÍ,X;) são duas realizações independentes da dis-

tribuição conjunta cuja associação queremos avaliar.

(1.4.1)

Este coeficiente corresponde a probabilidade de concordância menos a

probabilidade de disconcoidância. Esta medida de associação satisfaz

as piopiieclades de unia illedida de concoiclância: as quais podem sei

consultadas. poi exemplo. enl Nelsen (1999), Senão 3.1.2

1 1



O seguinte teorema post.ra a ligação enfie o tau de l<endall e cópulas

Teorema 1.4.1

Seja (XI , X2) uill vetou de variáveis aleatórias contínuas com cópula C.., então

o coeÊciente tau de l<eildall pala (XI, X2) é dado por

Ta(X:, X,) - 4 Elf'(X:, X,)l - l

, ua)''C..(«-,u,) *
l0:112

(1.4.2)

No seguinte teorema, dado ein Genest e MacKay (1986), estabelece-se que

para cópulas Aiquimedianas o tau de Kendall pode sei expresso ein termos

da integral apenas de @ e de sua derivada.

Teorema 1.4.2

Sejam Xi e X2 variáveis aleatórias coiu cópula Arquimediana O. gerada por

é. Então o tau de l<endall de Xi e X2 é dado por

' ó '(t)

,..(xi,x2) -4.Z ii:i;tiat+i. (1.4.3)

Extensões multivariadas de cópulas aicluintediallas são discutidas en-l

Joe (1997): Nelsen (1999) e Enlbiecltts eí a/. (2003)
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1.5 Objetivos da Tese

O presente trabalho objetivo modelam, sob a ótica Bayesialaa, dados de
sobrevivência bivariados através de cópulas.

E proposta uma metodologia de modelagem e estin)ação Bayesiana tanto

da associação entre os tempos bivaiiados de sobrevivência, colllo pala os

parâmetros associados às covariáveis de interesse

Através de uma aplicação do Teorema Central do Limite pala funcionais são

estabelecidas propriedades assintóticas da cópula como estimador da função

de sobrevivência bivariada.

No Capítulo 2 desenvolvemos a estimação Bayesiana do modelo de so-

bievivêlacia com tempos dependentes. A metodologia é aplicada a dois

exemplos populares na literatura de Análise de Sobrevivência.

Considerando a cópula como uil] funcional das funções de sobrevivência

marginal, no Capítulo 3 são estudadas propriedades assintóticas do esticador

Bayesiano da função de sobrevivência bivaiiada. Utilizando argumentos de

convergência de estimadoies obtidos com base ein naétodos de estimação via

MICNIC, de continuidade e o método delta para funcionais, consistência e

convergência fraca são estabelecidas .
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Capítulo 2

Modelagem e Estimação

2.1 Tntrndllrãn'y-'

Neste capítulo abordamos uma metodologia de modelageili baseada em

cópulas para dados bivaiiados elll Análise de Sobrevivência.

Estudamos a ligação entre os modelos de fragilidade multiplicativa e a classe

de cópulas Arquimedianas. Posteriorlliente, procedimentos Bayesianos de

estimação são propostos. Finalmente, duas aplicações são feitas exemplifi-

calldo a metodologia descrita.

2.2 Modelos de F'ragilidade e Cópulas Arqui

medianas

.q. seguir ievisamos a relação entre os modelos cle sobre't'ix-ência com fiagili

dade e a fan[ília de cópulas .Aiquin]edianas clacla en] Oakps (1989).

1]



Os naodelos de fragilidade são caracterizados pela intl'odução de um efeito

aleatório (fragilidade) na função de taxa de falha coili o objetivo de controlar

a heterogeneidade não observável das unidades em estudo. Estes modelos

foram apresentados inicialmente eln Clayton (1978) e Vaupel, hlanton
e Stallard (1979). Clayto]] (1978) piopõs uma extellsão do modelo de

Cox (1972) introduzindo, n]ultiplicativan-tente: un] efeito aleatório na função

de taxa de falha pala alaalisar a telldência familiar na incidência de doenças

ci'onicas.

Considere 7' unia variável aleatória contínua não negativa com função de

sobrevivência S. Em uin modelo de fragilidade multiplicativo tem-se que

para I'V, variável aleatória não negativa representando um efeito aleatório, a

função de taxa de falha e de sobrevivência, condiciona! a tV = w, são dadas

por

À(tlw) , e S(tlw) (-Ao(t)«,)

em que Ào, Ao e So ieplesentam a função de taxa de falha, função de taxa de

falha acumulada e função de sobrevivência basal, respectivamente

A função de sobrevivência não condicional de T é dada por

S(t) - EJS(tlLÇ''')l

= Ejexp(l,y in So(t))l

- Pl- 1« So(t)l

'"- q« Flui

[1,'

nje'"i'vl J' e''"/(w) (Zlu é a tiansfoiniada de Laplace de

Consideianclo que S'(t) p'l lUSo([)IÀo(t) note que , função de taxa c]e
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falha não condicional de T é dada por

À©- x.W.

Considere agora (TI, T2) variáveis aleatórias contínuas não negativas coi]]

funções de sobrevivência dadas poi (SI , S2), representando tempos de falha

bivariados, condicionalmente independentes dada a variável aleatória PV', i.e.,

S(tl, t2lw) = S(tilw) . S(t2lm). Então, a função de sobrevivência conjunta

pode ser escrita colho

S(t: : t,) EJS(t: , t,llP')l

nl(s:(t:) s,(t,))"I

pl- i«(s:(t:) s:(t:))l

plçls (t:)j + çls, (t:)ll, (2.2.1)

em que qlSj(t.j)l = Aj(t:j) coiiesponde à função de taxa de falha acumulada,

condicional a T'r, .j = 1, 2. Quando pl.l é a transformada de Laplace de I'r

e çl.l é a sua respectiva função inversa, temos a distribuição bivariada de

fragilidade: isto é, as distribuições bivariadas geradas a partir de illodelos

de fragilidade são uma subclasse de cópulas Arquimedianas (Oakes, 1989).
Portanto.

S(t-:t:)(S:(t:)) + é :(SZ(t,))l.

Considere apoia a função de lazões cruzadas (cross-ratão /u.rzcl on) definida

pot'

"''*:: *a - üEb:li1:3:Íiilil» - R:Él?ü; p.'.n
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ell] que Dj denota alati e >.Ç .) são funções de taxa de falha condicional

Esta função foi introduzida poi Clayton (1978) e difeiel-Ltenlellte do coefi-

ciente tau de l<endall, é uma medida de depelldência local (dependente do

tempo). Pode ser interpretado como a taxa de falha relativa 0* para um

indivíduo se o outro já experimentou o evento, em contraposição a estai

livre do evento, em uin deteinlinado momento. Clayton considerou esta

dependência constante ein (ti,t2), luas en] certos problemas pode sei mais

apropriado assumir que ela seja deciescelite com o tempo quando este desce

(e.g. quando TI é o telllpo de recidiva de alguma doença e T2 o tempo até a

morte, pala um sujeito)

Algun[as propriedades e comparações de 0*(ti, t2) cona outras medidas de

dependência podem ser vistas em Anderson, Louis, Holm e Haivald (1992).

N.cedidas de dependência local, que incluem a função de lazões cruzadas

colllo uin caso particular, são estudadas em Fan, Pientice e Hsu (2000).

Para cópulas Aiquimedianas, Oakes (1989) mostrou que a função de

lazões cruzadas depende eln (ti,t2) sonnente através de S(ti,t2), tal que

0*(ti, t2) = 0(S(ti, f2)), em que a função 0 define unicamente a pl.l dada em

(2.2.1). O teorema seguinte dado em Oakes (1989) expressa o resultado.

Teorema 2.2.1

Suponlla que S(ti, t2) seja unia fulação de sobrevivência bivaiiada absoluta-

nlpnte contínua cuja função de lazões cruzadas 0*(ít. í2) é expiessá\.el como

0(S(fi. t2)) pala alguma função 0(u). Então, S(ti, t2) satisfaz a iepieseiltação

l T



(2.2.1) , com Flui deteinlinada implicitaillente por

«*(«) - / «p {/:'* OM .z,} .;..:
(2.2.3)

en:l que

0(«) -«g. (2.2.4)

Note que em (2.2.3) a quantidade k é uln fator de escala, irrelevante para

Portanto, temos que qualquer naodelo de fragilidade multiplicativo para

dados de sobrevivência bivariados pode ser expresso por ullla representação

via cópula Arquilalediana. Nas seções seguintes, este fato é ilustrado pala

três falllílias de distribuições .

2.2.1 Família de Clayton

Clayton (1978) assume função de razões cruzadas constante e obtém o r)modelo

de fragilidade gama. Considerando

P(«) 1, a C R':,

obtemos: a partir de (2.2.3) que qlul = a':(u'' -- 1) e: portanto: pl-tll

(l+clu) i/' : correspondendo à ttansfolmada de Laplace da distribuição gama

com alllbos paiâllletios iguais a a'i. De (2.2.1) obt.erros que a função de

sobrevivência conjunta é dada por

S(t: . f:) (S-(t:) ' + S,(t,)'' 1) :

IS



Note que se Q H 0, obtemos S(ti, t2) (ti)S2(t2).

O coeficiente tau de l<endall avaliado de (1.4.3) é dado por

..c'l, 'a - =b

2.2.2 n'agilidade Estável Positiva

Introduzida poi Hougaard (1986a,b), esta distribuição de fragilidade tem

a característica de manter invariante a propriedade do modelo de taxas de

falha proporcionais. Considerando a C (0, 1), chamado de coeficiente de

estabilidade, a transformada de Laplace é Flui = exp(--u'), (e.g. veja Feller,

1971), que implica çlul = (-- Inu)i/'. A função de razões cruzada obtida de

(2.2.4), é dada por
l a

0(«) alnu

Note que esta função é decrescente en] ti e t2. A função de sobrevivência

conjunta é

S(t: , t:) exp {-l( i«(S:(t:))y/' +(- i«(S,(f:))):/'l'} (2.2.6)

e se a --- 1: obtelllos S(ti, t2) Si(fi)S2(t2). O tau de l<endall é dado por

t.. (TI , T2 )

Aplicações de lliodelos de fiabilidade en] que o efeito aleatório tem dis-

tribuição Estável Positiva. dentro de uma perspecti\a Bayesiana podem sei

vistas enl lbiallini, Chefe e Sinta (2001).
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2.2.3 Família de ]+ank

Esta classe de distribuições foi estudada por Frank (1979) no contexto de

espaços métricos piobabilísticos. Piopiiedades estatísticas desta família são

ievisadas em Nelsen (1986) e Genest (1987). A função de distribuição da

família de Frank, pala a 7é 1, é dada por,

eln que log. denota o logaritmo na base a. Quando o parâmetro de de-

pendência a c (0, 1), esta distribuição telas transformada de Laplace Flui =

log. (l (l -- c-)e'") . A função inversa de pl'l é dada por qlul = -- in (Jf:Ç)

e a sua respectiva função de razões cruzadas é

Inca
U( 'u ) :: --'u

l cv"

Note que a(u) = 0(S(ti: t2)) é decrescente em ti e ta

A função de sobrevivência conjunta é

tal que se cv --, 1, S(ti, t2) = Si(ti)S2(t2). O tau de Kendall é dado por

PrlTI $ tt, T2 $ t2l' = log. : ... @?..=])b?. ..Da--l

S(t: , t,) . .:. e!!i..]X!?!?..:.Da--l

4

,..(Tl:T2)-l+Íii LL'"' b«** :

) (2.2.7)

villa característica importante desta família é que se consideramos a

iepaia-nietiização CE = e 'v, com 'y # 0: temos blue, difeientenlente das ouvias

dist.iibuições jú \;iscas anteiioimente que só collsideiam associação positiva,

este modelo captura todo o campo de variação da associação: tanto positi\;a

coillo negativa.
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A tiansfoiinada de Laplace neste caso é plt&l = (1/'7) in(l + (e l l)e ')

. «[«] - « '-.;. . :«'" «--« ' ',-- -"

Hf '?} ) == --'?j
e 'r" l

Note que 0(u) = 0(S(ti,t2)) é decrescente elll ti e t2 se 7 > 0, e crescente

pala 'y < 0.

A função de sobrevivência conjunta é

e o tau de Kendall é dado por

SG::*D - -ii« , ...
e''y -- l (2.2.8)

~'",",-: ;(« {/'à'*),
tal que 'h(TI,T2) = 7'-l(TI,T2), isto é, para valores negativos de 'y, a

associação entre os tempos (TI , T2) é illversa.

2.3 Estimação Bayesiana

Na seção anterior apresentamos a estrutura básica de ntodelos de cópula e

sua legação cona os modelos de fragilidade. Como a escolha das distribuições

lllarginais não depende da escolha. de uilaa particular cópula, faz sentido

considerei a estimação das nlaiginais e o parâmetro de depelldência sepa-

radamente. Assiil), as inferências sobre este paiânietro esta.iiani livres do

efeito clãs distribuições marginais consideradas.

Eni Genest. Ghoucli e Rivest (1995) é considerada unia estio)loção

selni-paianiétiic-a clássic-a pala o paiânletio de dependêii(ia: onde ilha
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pseudo-veiossilllilhança é maximizada e as distribuições inaiginais são

substituídas pelas respectivas funções de distribuição empíricas.

A ocorrência de censura é considerada por Sliih e Louis (1995), e a estimação

é desenvolvida elll duas etapas: na plinleira assume-se independência entre

os tempos de falha e as funções de sobrevivência nlaiginais são estimadas

usando o estinlador de l<aplan-hleiei. Eles ta.mbéill consideiailt unia família

paralltétrica pala as marginais. Na segunda etapa o parâllietlo de associação

é estimado assumindo as marginais estimadas como fixas.

A seguir apresentamos o piocedinlento de estimação

Sejam (Ti,T2) tempos de falha bivaiiados cona funções de sobrevivência

(Si,S2) e densidades (.fl, ./b). Considere também (ai,02) tempos de

censura bivariados. Pala á = 1, . . . , n suponha que (Zi,Z2) e (Cíl, (-Ji2) são

independentes. Para cada { as quantidades observadas são representadas

pelas variáveis aleatórias Zíj :: nlinlTj, («j} e õíj :: /IZij = 7íÍl: .j = 1, 2.

Pala realizei o procedimento Bayesiano de estimação paramétrica

em duas etapas: suponha que uma família paranlétrica de dista'ibuições

seja conllecida pala os tempos de falha marginais e sejam Ot e O2 vetoies de

paiânletros associados a cada uma das distribuições marginais. Nós plopo-

]llos estimei as marginais separada.mente em ullla plillleila etapa: assulllindo

indepelldência entre os tempos cle falha. e considerando distribuições a piioii

para os paiânletios Oi e Oa dadtts poi alo( ): .j = 1: 2 e função de veiossintil-

hança



L(0j l zj, Õ.Í) /Jo,('Íj);''4o,(;:jy'''':

obtendo assim a distribuição a posteriori

l

n.

(2.3.1)

--(01 l zj, õj) c( É(0j l zj, Õj),'l?(0j) (2.3.2)

Se Oj é o esticador de O.Í obtido com base na distribuição a posteriori(2.3.2)

e[n relação a alguma função de peida, o estimador de cr (obtido ]]a etapa 2)

é obtido a partir da "distribuição a postelioii"

«-(alz:, z,, õ:, õ,, O:, O,) « .L(alz-, z:,õ- , õ,, O:, O:)r'(a), (2.3.3)

com base na pseudo-verossimilhança

Z,(a l zi,z2,õ:,õ:,Õ.,Õ2) - ll/(zii,zi,;a)'':;''aS('« ': ")'"0';.D

aS(;}« ; : ");:'0'',OS(.::, ;«; a)0'''00-;'D,(2.3.4)

em que S(zü, zi2; a) = C'-(S.ã.(zÍI), S:Õ,(z{2)) é a função de sobre"ivência

bivariada, /(zll, z 21 c!) - a'S(;« ; '2;a) é a correspondente fullção de densidade

bivariada: e supolldo distribuição a priori pala a dada por n-'( ).

Pala realizei unia estimação Bayesiana semiparamétrica em duas eta-

pas: estinianlos na piillieira etapa as fulações de sobrevivência marginal

supondo independência. Assim: considere S/: .j = 1, 2 sei algulll estimados

BaJ'estado não paiainétiicoi de Sj. Então, dados vetoies (ui: u2) cona ele-

mentos(uit, t..i2) =(SI(Z.i), S2(Zn)), Í = 1,. . . ,n: o estimados (te a na etapa

i.â.lguns exemplos íJc tais ('stimadores são fiados em Susaila e Van Rlziu 1 1976))

Hjõrt (1990) e Salinas Torres, Pereira e Tiwal'i(2002)
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2 é calculado a partir da seguinte ''distribuição a posteiioii

,-(a l õ:, õ::u:, u:) x L(a l õ-, õ,, u:, u:)r(a) (2.3.5)

obtida com base na função de pseudo-veiossimilhança

Z)(a l Õ:, õ2,ui, u2) - llc-(uii:«';,y'';:'a0:.(t : tli2)'''0'ó.D

a(IJa(Uít , Ui2) Ó''(I'áii)(l-õii)(l -õ-

a'Ü{2

'1

(2.3.6)

)

No caso de uma estimação conjunta pala as marginais e o paiânletro

de dependência, considerando o enfoque Bayesiano, suponha que (TI, T2)

tem funções inaiginais de sobrevivência e densidade (Slo. , S20,) e (./:io:, /20,),

respectivamente. A distribuição a posteriori conjunta pode sei escrita como

,-(a, 0-, 0, l z:,z:,õ:, Õ,) x L(a, 0:, 0, l z::z:,õ-:õ:)«-(a: 0:, 0,) (2.3.7)

com base na função de verosslmilhança

Z,(a, 0:, 0, l z-, z,, Õ:, Õ,) - ll(..(S«.('.:): S«,(;.:))/:..(;::)/2.:(;:,))'

(wl)li:il;i3"'''«'' . ' .. ';«,,) ;"': ;"'
('''' l i1 3''';;'" '-".:';««y: '"''"
C.(S:.:(.«), S«:(;.2))0'''00 õ.d.(2.3.8)

n.

lõo

l

e distribuição a piioii pala (a: Ot: O2) dada por n-(.. -: .).

Note que na especific-anão paiaillétrica das niaiginais é possíx-el intioduzii co-

xaiiáveis eni cada um dos componentes, i.e.. 0j = z..'(Xj). Poi simpliciclacle e
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pala evitam restrições no espaço paiaillétiico collsidere ü(Xj) = exp(Xl"Oj)

com 0.i C Oj: e Pj coiiespondendo ao vetor de coeficientes desconhecidos

associados as covariáveis X.j, .j = 1, 2.

2.4 Aplicações

Nesta seção discutimos a aplicação dos métodos de estimação propostos na

seção anterior. E]]] particular será ilustrado o procedimento paramétrico em

duas etapas, e o procedimento de estimação conjunta.

Dois conjuntos de dados são analisados. O primeiro conjunto de dados

corresponde a sujeitos com retinopatia diabética e o segundo a pacientes

com leucemia.

Os três modelos estudados na Seção 2.2 são ajustados ao primeiro conjunto

de dados. Através da aplicação de quatro métodos, um não parainétrico,

dois baseados na distribuição preditiva, e o ciiterio B/(;, fazemos unia

comparação entre laiodelos.

Para o segundo conjunto de dados ajustados o modelo de Fui-tk

reparametrizado dado em (2.2.8), ilustrando o modelagelal de asso-

ciação negativa entre tempos de falha

2.4.1 Pacientes com Retinopatia Diabética

Os dados consistem dos tempos de acompanhamento de 197 pacientes

diabéticos com ietinopatia com nleilos de 60 anos de idade nos Estados

L'nados. O evento cle interesse é a peida da acuiclacle visual. O objeti\-o

principal (lo estudo é avaliam a eficácia do tratamento cle fotocoagulação



retardando o começo da peida da acuidade visual. O tratamento foi

atribuído aleatoiiailiente a un] olho de cada paciente. O outro olho foi

considerado como controle. Então, o primeiro coillponente no vetou de

tempos é o tempo até peida da acuidade visual no ollao tratado (T]) e o

segulldo componente é o tempo até perda da acuidade visual no olho sem

tiatanaento (T2). Os pacientes podem sei censurados, o que aconteceu pala

73% dos olhos tratados e 49% dos olhos sem tratamento. Como covariável

collsiderou-se a idade no diagnóstico da diabete, categorizada elli 2 grupos,

com ponto de corte de 20 anos (38% dos sujeitos foram considerados com

]nenos de 20 anos de idade). Para essa covariável, l representa a categoria

adulto e 0 a categoriajovell].

Estes dados foram analisados considerandc-se uma abordagem)l freqüentista

em Huster, Biookmeyer e Self (1989) através de um modelo que considera

a cópula de Clayton com função de razões cruzadas é)(u) = cv, a > 1, e

mal'ginais Weibull. Classicanlente são analisados também em Therneau e

Gialnbsch (2000), usando unia abordagem de modelos de efeitos aleatórios.

A partir de uma perspectiva Bayesiana, Sahu e Dey (2000) consideram unia

falliília de distribuições bivariadas exponencial e \Veibull.

Na Figura 2.1 apresentam-se as curvas de sobrevivência de l<aplan-Nleier

para cada olho: separados por faixa etária. Observa-se que, aparentennente,

o tiatanlento é lllais efetivo para pacientes diagl:tosticados com diabetes já
adultos.

Note tanlbénl que pala os indi\.'icluos que iecebeiam o tratamento: as Guitas

de l<aplan-Xleiei sugerem a. presença de unia proporção de sujeitos pulados:

pois os tempos nlaioles são censitlaclos.
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Figura 2.1: Função de sot)ievivência l<aplan-Àleier dados de ietinopatia

diabética, Tempo 1: grupo com tratamento jesquerdal, Tempo 2: grupo

contiol Idileital
Temp02empo

'='.

:

la+ns

602040

Pala realizei a estimação paramétrica em duas etapas considere 7li «' \&'eibull

(rj, Àj) com função de densidade dada por

/(tl,,À) rÀÍ' le'Àt', r > 0, À > 0

A introdução de covariáveis se dá através de À = exp(/3o + /liiX), isto é,

supondo que o efeito das covariáveis agua pioporcionallllente na função de

taxa, de falha.

Colho distribuições a piioii para os parâmetros da distribuição Weibull

considere r '"- exp(0, 001), .go «' Normal(0: 100') e Õi «' Noima1(0: 100'): isto

é: distribuições a piioii difusas ou vagas.

Seguindo lbiahim ef aJ. (2001): a distribuição a posteiioii(2.3.2), cona as

distribuições a piioti apontadas: é log-cõncax'a e o algoiit.nlo de rejeição

adaptativo (Gilks e \\'ild: 1992) pode ser usado para an:LOstlal da distiil)lição

a posteriori. Este pioceclinlento está inlplenientaclo no piogianta WinBugs.

versão 1 . 4. 1 (Spiegelhalter, Thomas e Best, 2003).
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Depois de un] b rrz-àn de 1.000 valores, os resultados da estimação pata

cada tempo são obtidos e estão apresentados na Tabela 2.1, considerando

n = 2.000 valores alnostlados. Na tabela, HDP corresponde ao intervalo

de credibilidade coll] densidade (probabilidade) a posteriori nláxillla, o

qual está implementado no programa BOA, versão 1. 1.5 (Smith, 2005).

Como critério de convergência: pa.ra todas as simulações apresentadas neste

capítulo, usou-se o ciitéiio de Geweke (1992), também inlpleinentado no

programa BOA.

Tabela

\Veibull

modelo

Da Tabela 2.1 é possível dizei que o modelo Weibull é adequado para cada

tempo: cona os pala.metros estimados significativamente distintos de l e

0: respectivamente. Note que o efeito da faixa etá.iia no telllpo de peida

da acuidade visual é distinto conforme o tratamento. Se consideramos

somente o olho tratado: o ç'dor estimado pala ...ii é negativo: sugerindo que

os pacientes dias)éticos (oill maior idade podem ser dais beneficiados com o

tiatailiento.
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Tenapo r 3o  
1 0,799 [0,099] 4,003 [0,406] -0,525 [0,297]

(0,623; 1,005) (-4,801; -3,228) (-1:079; 0,090)

2 0,835 [0,073] -3,701 [0:306] 0,353 [0,201]

(0,692; 0,974) (-4,310; -3:096) (-0,027; 0:765)



Seguindo com a etapa 2 da estimação considere a cópula Estável Positiva

dada enl (2.2.6) como estrutura de dependência pala sei usada na pseudo-

verossimilhança ein (2.3.4) e assim obter a "distribuição a posteriori" (2.3.3)

considerando a priori a -- Beta(a: b). As funções de sobrevivência marginais

a serem usadas ein (2.3.4) são Weibull com estimativas h e Ài = exp(/3oi +

..3itX) para h, e õ e À2 = exp(P02 + Pi2X) para T2, en] que (Oi,O2)=

(FI , #oi , Pm F2, .802, Pt2) são dadas pelas correspondentes médias a posteriori

isto é: (0,799; -4,003; -0,525; 0,835; 3,701; 0,353)

Dadas as especificações anteriores a pseudo-verossimilhança ein (2.3.4) pode

ser escrita colllo

'(« 1 ;., ,,, ':, .,, õ:, ;a « ll ~-;''"x?'-''x:'''(.:';';3'«):''':

sl=Í'':+ó.:-õ.:õ.D-'-:-'''e ;::(l a + asl:,)'"''' ,

l'z

cona sa{ (ix-.l? y/' + (ix:;3):/'

Logo, a "distribuição a posteriori" pala o paiân)etlo de dependência é dada

pol'

«(a 1 ;:, ':, õ:, .5,,Õ:,Õ,) " a''E''.-'''':(1 - '-)'': llli?"/'li!-'/'*(2.4.i)

(;:''« .3'::) :''': .:f;.:*;.:-;«'«'-;« -;''
e ': (l a + o,:,)';''':

n

l

Esta expressão foi in[plementada no WinBugs 1.4.1, cona o N Beta(1, 1)

como distribuição a piioii: usando-se o método cle s/fce sr}.mp/ n.g pala

aniostrai valores cla clistiibuição a posteiioii(veja Real. 2003). Obtém-se
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depois de um bazn-ín de 1.000 valores e unia atllostia de 2.000 dados, que a

média a posteiioii do paiâilletlo de dependência é de 0,796, comi ulll desvio

padrão de 0,051 e intervalo de credibilidade HDP 95% de (0:704; 0,902).

Assim, a estimativa para o tau de l<endall é 0,204.

Na Tabela 2.2 apresentam-se resultados da estimação enl duas etapas pala

os modelos de cópula Estável Positiva, além dos resultados obtidos im-

plementando as cópulas de Frank (2.2.7) e de Clayton (2.2.3). Tai)lbéin

foram consideradas amostras de 2.000 valores e uin buz7}-án de 1.000 da-

dos. Pala o modelo baseado na cópula de Frank considerou-se coillo dis

tribuição a priori, a ''- Beta(1, 1) e para o modelo de Clayton considerou-se

a «, Gama(1; 0, 001).

Tabela 2.2: Média a posteriori, Idesvio pad]'ãol e (HDP 95%): estimação en]

2 etapas.

Pala iealizai o procedimento de estimação coiljul-Lta, consideianlos iG

Weibull(rj: Àj): com Àj = exp(..3oj + .Ji.jX): .j = 1: 2. Pala a cópula Estável

Positi\-a: a função de xeiossimilliança en] (2.3.7) pode se] escrita (omo

:30

     
cópula a 7a

Estável 0,796 [0,051] 0,204 [0,051]
Positiva (0,704; 0,902) (0,098; 0,296)

Frank 0,133 [0:101] 0,218 [0:060]

  (0,027; 0,358) (0,106; 0:334)

Cla;üon 1,061 [0:336] 0;339 [0,073]

  (0:422; 1:718) (0,187; 0,469)



Z,((l, 'rl, r2 :/3i) /32 lzi } z2, õl, (52} X) (x I'la-õíióÍ2e(óii/a)(/hi +.riitX)e('5f2/a)(/i02+.8i2X)

Zil'0':/a l)ZU2(''2/a i)r ii.r8i2s'(ãii+Õi2'ÕiiÕi2)-Õii-Õj2e s:i(l -- a + as'.i)õ;'õ''

em que s.. =(z;je('b-+P :x))'/'+(zj?e(a''+a-:")):/', e/3j =(,.30j, ,3lj).

l

Considerando como prioris a «' Beta(a,b), rj -, exp(roj), .8oj

Normal(qj,@j) e #ij «, Normal(cij,dfj), segue que a distribuição a pos

teriori conjunta para os parânletlos (a,ri, r2, Dt, /3,) é dada por

r(a,ri,r2,/3:,/3, l zi,z2,õi,õ2,X) c( a' E'õ,:;:'':(l ay':(2.4.2)
roiri r02r2r,E.(Pois.8il.Y.)õii/a (Pgi 2Poicoi)/2dgi--(#?i 2Piicoi)/2d?i

.E.(002+#ia.Ki)õi2/a (Pg2 2002c02)/2dg2 (D?2 2pi2c02)/2d?Z TT ,õfi(ri/'- l)1 1 '""{ 1

ZÊ'("/a l)r:« ró;,sl:lõ':+õ.:-õ.:õ.,)-õ':-ó',e ':'(l cl + ctsl:.)õ''ã':

A implementação da expressão (2.4.2) foi feita em WinBugs 1.4.1, com

a .- Beta(1,1), r:f «., exp(0,001) e .8kj "- No:mal(0,100'), h = 0,1,

j = 1, 2 como piioiis e usando o lllétodo de sZàce sampZíng e o algoritn)o de

Nletiopolis-Hastings (Nletiopolis et aZ., 1953; Hastings, 1970). \'lostia-se

nas Tabelas 2.3 e 2.4 as estinaativcns dos parâmetros, depois de um bur7z-ãn

de 4.000 valores e unia amostra de 2.000 dados. Também são apresentadas

as estimativas obtidas usando as cópulas de Fiank e Clayton, considelanclo

as nlesnias especificações a piioii da estimação eni duas etapas

e

n

l

Das Tabelas 2.3 e 2.-4 notados (lue há uma associação positiva significativa

('ntie os tempos de pei(la cla i\(-cidade x-usual. Desde (lue a vaiiabilidacle
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Tabela 2.3 À-lédia a posteriori, jdesvio padiãol e (HDP 95%), estimação

Tabela 2.4: N'média a posteriori, jdesvio padrãol e (HDP 95%), estimação

conjunta.
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cópula 3ol      
Estável 3:957 [0:400] 0,441 [0,278] 3:641 [0,296] 0,355 [0,197]

Positil,a (-4,657; -3,103) (-0:987; 0,112) (-4:227; -3,101) (-0,043; 0,728)
Frank -4;075 [0,415] 0,474 [0:293] 3,709 [0,303] 0;372 [0,197]

  (-4,934; -3,320) (-1,060; 0,044) (-4,333;-3,143) (-0,015; 0:765)

Clavton -4,051 [0,407] -0,477 [0,290] -3,710 [0,311] 0:383 [0,200]

  (-4,942; -3,335) (-1:071; 0,075) (-4:352; -3,130) (-0,018; 0,763)

cópula ri r2 a  
Estável 0,782 [0:096] 0:818 [0,071] 0,792 [0,057] 0,208 [0,037]

Positiva (0,604; 0,968) Í0.681: 0.957) (0,682; 0:902) (0,098; 0:319)
Frank 0:815 [0:100] 0,834 [0:073] 0,138 [0,103] 0;215 [0,061]

  (0:632; 1:012) (0:694; 0:985) (0,018; 0:350) (0,102; 0:333)
Cala) tola 0:810 [0:098] 0;833 [0,073] 1:063 [0;352] 0:339 [0:075]

  (0,630; 1:011) (0.695; 0:981) l0:3õ2; i:r23) lo,iss; o,ls3)



do tau de l<endall obtida da estinaação eil] duas etapas (veja. Tabela 2.2)

para as três cópulas consideradas é illenor que a obtida no piocediment.o de

estimação colljunta, podem-tos dizer que a estimação da associação é mais

eficiente quando as nlaiginais são extraídas e então unia cópula é assumida.

A covaiiável tem efeito diferente dependendo do tiatameltto: como foi notado

pl'evianlente estudando as estimativas de l<aplan-N'leier. Em particular, se

são colalparadas a.cubas estimativas pala os efeitos da covaiiável ein relação

ao procedimento de estimação, podenaos ver que este efeito é subestimado

e com unia maior variabilidade quando é assumida independência entre os

tempos de falha.

Notamos ta.mbénl que as figuras apresentadas nas tabelas anteriores para a

cópula de Clayton são semelhantes às obtidas poi Huster eZ aZ. (1989) que

assuilliu que os palâlnetros de forma dias distribuições \Veibull são iguais

pala an:tbos tempos, i.e., ri :: r2 = r: usando a cópula de Clayto]] com

função de razões cruzadas a(u) = a, a > 1, considerando a mesma covaiiável
llqnH n nPat ;, qn,.ãn

Comparação de Modelos

Na seção anterior consideramos três modelos de cópula pala nlodelai a

dependência entre os tempos de falha. Para ajudar a decidir qual modelo é

o llaais apropriado para os dados consideratllos os seguintes enfoques: uin

método descritivo baseado na função de lazões cruzadas definida em (2.2.2)

e estudada por Claytoil (1978), un l método de seleção de modelos piediti'ç'o

e o ciitéiio B/C', considerados em Sallu e De} (2000): e a estatísti('a C'PO:

clãs(unida enl lbialliin eí aZ. (2001).
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Na Seção 2.2 apresentaillos a função cle razões cruzadas 0*(tt,t2) como

unia função da função de sobrevivência bivaiiada pala os três llloclelos de

cópula pesquisados. Pala a cópula de Clayton esta função é constante e

pata os outros dois modelos (Estável Positiva e Fiank); ela é decrescente

en] ti e eni t2. Comi o propósito de obter ullla idéia lllelhol da variação de

associação ao longo do tempo: examinaillos graficamente a fullção de lazões

cruzadas a posteriori para os três lllodelos de cópula e a cot)lpaiamos com

uma alternativa não paramétiica. A função de lazões cruzadas a posteriori

está baseada na dependência paramétrica obtida do procedimento em duas

etapas e illarginais dadas pelo estinlador de Kaplan-À'leier. A estimativa

não paianlétrica está baseada eili unia versão discreta da função de razões

cruzadas dada em Oakes (1989).

l

As Figuras 2.2 a 2.5 apresentam as estimativas da função de razões

cruzadas a posteriori pala cada cópula e a alternativa não paiamétrica de

Oakes (1989). As Fíbulas 2.2 e 2.3 correspondem aos pacientes adultos e

as Figuras 2.4 e 2.5 a pacientes jovens. Enl cada gráfico são i)mostradas

as estimativas de 0*(ti,t2) como uma função de tj, pala centos valores

selecio[[ados de tx;: cona #:.j = 1: 2, k :/ .j.

E possível observar dos gráficos que quando são considerados tel)lpos de

ocoiiência menores, tanto o grupo de pacientes adultos colmo o de pacientes

jo'bens: a cui"ç'a mais próxima à não paiamétiica é a do modelo baseado na

cópula de Clayton. Se os tempos illaiores são considerados (principalmente

tempos censurados), observa-se que a cópula de Fiank tem unl desenlpenllo

niellloi com relação ao estinlador cle Oê\kes. Finalmente, nos tempos

instantes. o niplhoi clesenipeiilio e dado pelo estinladoi obti(lo com base na
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Figura 2.2: Função de razões cruzadas estimada para dados de ietinopatia

diabética, t = (tl, t2 = 1) (esquerda adn)a), t = (ti,t2 = 6) (direita acima),

t = (ti,t2 = 12) (esquerda einbaixo) e t = (ft,t2 = 48) (direita embaixo),

pacientes adultos

cópula Estável Positiva.

Note que estádios implicitamente assumindo que o estiniador não

paiamétrico de Oakes representa nlellaor os dados (enabola existam

obser\;ações censuradas): no sentido que ele não é peituibado pol fonllas

paian)étnicas.

O enfoque piediti\o de seleção cle nloclelos é baseado eni unl c-iitéiio proposto

poi Gelfand (1996). e geneializaclo poi Gelfand e Gllosli (1998) pala (tactos
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Figura 2.3: Fullção de razões cruzadas estimada pala dados de retinopatia

diabética, t = (tl = 1,t2) (esquerda acima), t = (tl = 6:t2) (direita acima),

t = (tl = 12,f2) (esquerda elllbaixo) e t = (tl = 48,t2) (direita elnbaixo),

pacientes adultos.

censurados. Este ciitéiio é determinado poi

D - }l: t«(x ) + }:(p: «:)'(p. - «:),
{-l í-l

en] que pi e E{ denotam a n-tédio e a covariância da distribuição pieditiva a

posteriori de observações futuras pala o tllodelo considerado e ui coitesponde

ao teillpo de falha se a i-ésima observação é unia falha, ou é o illáxil)lo enfie

o tempo de censura e pi: se o /-ésil)lo tempo coilesponde a censura. Este

critério é obtido (oin l)ase no valor espetado da distribuição pieditiva,

(2.4.3)

( *,,,,it.,..) -(t,.., 0),'(Olt.ó.)./0

:36



.::=:=:.:=-''\l:,"'

Figui-a 2.4: Função de razões cruzadas estillaada para dados de retinopatia

diabética,, t = (tl, t2 = 1) (es(luerda acinaa), t = (tl, t2 = 6) (direita acima),

t = (fi,t2 = 12) (esquerda embaixo) e t = (ti,f2 = 48) (direita embaixo),

pacientes jovens.

considerando função de perda quadrático pala o erro,

É (t«, t.ó.)'(t«. - t..,)

en] que t,..P denota um conjunto de observações futuras pala o modelo
considerado: e t.Ó. são os tempos de falha observcados.

Confoillae Gelfand (1996), pala estinaar pí e Eí: pi'inleilo geialllos

é?(1). . . . O(a (]a distribuição a posteiioii n-(Olt.Ó.): e eni seguida tonlanaos

unia at)losti'a aleatói'ia tl'?cp blue coi'i'esponde a unia aniosti'a cla densidade

pieclitiva. com l $ 1' $ B.

:31



.' Ç. U'

Figura 2.5: Função de razões cruzadas estii3)ada pala dados de retinopatia

diabética, t = (tl = 1:t2) (esquerda aciilia), é = (tl = 6,t2) (direita acima),

t = (tl = 12:t2) (esquerda ellabaixo) e t = (tl = 48,t2) (direita embaixo),

pacientes jovens.

se

2 2

Pala geral pares aleatórios com estrutura de dependência dada pela cópula

Estável Positiva, usamos o método da transformação dado em Lee (1979).

Pa.la geral dados a partir da cópula de Clayton, seguimos o algoiitmo dado

en] X'larshall e Olkin (1988). Pala a fa.tília de Fiank: usamos o algoritlaao

de Genest (1987) pala gelam pares aleatórios.

.A paitii das amost.las a posteiioii obt.idas usando WinBugs 1 .4. 1: foram

desenvolvidos piogiamas no aplicativo SAS 9.0. usaliclo o módulo IML pala

o (ál(ulo clo (i-itério Z) (tacto eii] (2.4.:3)
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A estatística. b/"'u 1. bonczzz:zonal .fredzczzue urdzna,te ) para a i-ésima obser-

vação é definida por

cpo. -/(t:lo( o) -//(t.lo,":)"(oln('o)ao
en] que tl denota a variável resposta: ={ o vetou de covaiiáveis para o caso {,

Z)(-i) denota os dados seno a á-ésinla observação e a-(Ol-D(-i)) é a delasidade

a posteriori de a dado os dados l)( {)

Uma estatística de resumo baseada ilo (7PO é o logaritillo da pseudo

veiossimilhança marginal LPii/.L (ZogaráíAm pseüdo maryãnaZ /ákeííAood)

definida como n

l!
zp-wl - }l: i«(cpo:).

A média de -LPil/-L é usada iaeste trabalho para conlpaiar o desempenho dos
modelos. i.e.

.4zp&/z - É:elÍÉ, (2.4.4)

em que n é o taillanho da amostra. Esta estatística pode sei interpretada

como uma pseudo verossimilhança lllalginal relativa (lbtahim et aJ., 2001)

O critério B/(; usado em esta seção é o ]nesmo usado en] Sahu e Dey (2000).

Coillo eles comentam, não é possís'el i)laxinüzai a log verosimilhança requeri-

da pala calcular o .B/C' a partir de uma implelllentação via RICA'lC. Assim:

o -.,aloi lalédio da função de log veiosinailhança avaliada eln cada iteiaç-ão

\lCXIC pode sei usada colmo uma. aproximação. t'somos esta apioxinlação

pois é unl método rápido e fácil pala conlpcaiai diferentes modelos. Este

ciitéiio pode sei definido coillo

Alia - --a } >1,i«z,.(o..l.;.õ;) tpl««

B

X l
(2.4.5)
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eni que Ot coirespoitde a unia. amosti-a cla distribuição à posteiioii obtida

na É-ésii]]a iteração en] um algoiitillo À.ICÀIC e p é o número de paiâmetios

associado ao modelo.

As Tabelas 2.5 e 2.6, co]]tén] os -,dores de (2.4.3), (2.4.4) e (2.4.5) para as

cópulas Estável Positiva, Clayton e Frank, collsiderando os procedimentos

de estilliação em duas etapas e de estimação conjunta.

A seguinte notação é convidei-ada: EEP e \VEP correspondem à cópula

Estável Positiva como estrutura de dependência com i)marginais exponencial

e \W'eibull, respectivamente; a.naloganlente, ECL e \VCL coirespondenl

à cópula de Clayton e a cópula de Frank é denotacla poi EFR e WFR.

Também na Tabela 2.5 incluem-se as cópulas Estável Positiva: Clayton e

Frank com distribuições tllaiginais estimadas pelo ]llétodo de l<aplan-À'leier,

denotadas por KÀ'IEP: l<hlCL e l<NIFR, respectivamente.

A Tabe[a 2.5 nlostia que os critérios B/C e .4PLÀ/]., concoidaill lla c]as-

sificação dos modelos, com o n:modelo l<MFR apresentando o mellloi ajuste

aos dados. Note que lleste caso, o número de palânletros não tem efeito no

critério B/C. O critério preditivo 1) sugiere que um i)lelhoi ajuste é dado

pelos laiodelos com marginais exponencial que com marginais W'eibull. Note

também que os três critérios a.piesentam valores próximos pala os modelos

Frank e Clayton.

Na Figura 2.6 apresentamos o gráfico da diferença entre log((;PO: ECL)

e log(CPO: EFR) l:ersus o núllleio das observações. Obset\:a-se que apio-

xinladanlente o 58% das obsei\;anões estão melhor ajustadas pelo modelo

CL. O pseudo fatos de BaX'es conipaiando os modelos EFR e EC'L é igual a

1.604: inda(ando (lue não é possível dis(riniinai enfie os dois nloclelos.

]()



Tabela 2.5: Ciitéiios de seleção pala os dados de ietinopatia, estimação em

2 etapas.

Figura 2.6: Logaiitino (ta lazão do C'F'O: Xlodelos E('L versus EFR pala os

dados de ietinot)afia. pstitnação pm 2 etapas

+1

  . ku,$..Jh. ; ,?:...~.\

 
?'$'J;l'z : {é©::':?:' '

' o o
0

0

D

0 50 100 150 20C

Xloclelo D BIC \PLXÍL

\VFR 1521,20 212.24 0.5280

\ÀTCL 1522.48 212,77 0.5296

EFR 1137.21 219.00 0.5452

ECL 1155.66 219.92 0.5476

EEP 1161,77 374,90 0.9411

WEP 1524.60 379,72 0,9332

l<hlCL   212.53 0,5289

l<MFR   211,94 0,5271

KÀIEP   214,26 0.5331



Tabela 2.6: Ciitéiios de seleção para os dados de ietiilopatia, estimação

colljunta.

Da Tabela 2.6 podemos notar que o modelo ECL tem o illelhoi ajuste

segundo os três critérios considerados. Neste caso de estimação conjunta,

os critérios preditivo .D e B/C' apresentam-se coincidentes com respeito à

seleção de modelos. Notamos também que quando consideramos marginais

exponencial, temos um melhor desempenho comparado aos modelos com

maigillais \Veibull, tanto pala o critério preditivo colllo pala o B/C. Em

particular, o critério .B/C' penaliza pelo número de parânaetros neste caso.

Este conjunto de dados também foi estudado por Safou e Dey (2000) con-

siderando unl lllodelo exponencial bivaiiado (EÀIO) e um modelo \Ã'eibull

bival'lado (\X;XIO). Os coiiespondentes valores de D e B/C' foram 1174: 22

e 1692. 96 ])aia o nloctelo EXMO: e 1384, 72 e 1703. 05 pala o modelo \N'XIO.

Colll base enl isto; podemos concluir que os modelos ECL e EFR apresentara

unia nlellloi pt'ifoinlail(e (lue os modelos consirleiados poi Safou e Dpl' (2000).

42

       
À.modelo D BIC APLÀIL

ECL 1171.02 1308,02 3,2660

EFR 1173,04 1689,36 4.2348

EEP 1181.32 1691,64 4.2405

WFR 1520.38 1694.03 4.2223

WCL 1559.80 1694,61 4.2248

WEP 1604,11 1695.03 4:2256



Concluímos esta aplicação destacalldo que, enl todos os casos, a cópula

Estável Positiva teve o desempenho menos favorável. Elllbora os modelos

baseados nas cópulas de Clayton e Frank tiveram valores pióxiillos com des-

peito aos critérios de seleção usados, o modelo de Clayton é mais fácil de im-

plenlentai coinputacionallllente e teve função de lazões cruzadas mais peito

da alternativa não paranLétrica de Oakes, ou seja, entre os modelos conside-

rados, o modelo de Clayton com laaarginais l<aplan-hleier é a melhor escolha

pala este conjunto de dados.

2.4.2 Duração da Remissão de Pacientes com
Leucemia

Una experimento clínico envolvendo 62 crianças com leucenüa aguda foi

realizado en] ll hospitais norte-americanos. Os pacientes ieceberain un]

tratamento inicial com prednisona e foialn classificados segundo a inten-

sidade da remissão da doença (parcial ou colllpleta). Enl seguida, foram
aleatorizados ein un] de dois grupos de tratamento a unia terapia de apoio à

demissão do seguinte modo: Enl cada hospital os pacientes foialn paleados

de acordo coll] o estado da demissão (parcial ou completa) e enl cada pat um

paciente foi escolhido aleatoriamente e recebeu a droga 6 meicaptopuiine

(6-ÀIP), ao passo blue o outro paciente recebeu placebo. O dados consistem

na duração da demissão: i.e., o intervalo de t.elllpo desde a aleatolização

até o tempo de recaída. sendo medidos 21 pares completos de pacientes. O

tempo (eni seDIaDas) de remissão da iecidiva é a resposta de interesse. Os

pacientes foiani (c'nsuiados ao final (to estio(lo
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Os dados focam apiesel-atados primeiro por Fieiieich eí aZ. (1963) e

desde então têm sido frequentemente usados na literatura de dados de

sobrevivência, sendo que a maioria das ilustrações negligenciada o empaie-

Ihanaento. Veja em Andeisen et aZ. (1993) unha lista de publicações cona esta
co l)si(] el'a pã o

A peicentageni de cellsura para o tempo de demissão de placebo (TI) foi

de 0%, e para o tempo de remissão 6-NIP (T2) foi de 57,1%o. Além do

tratamento; a única variável conhecida é o estado de remissão (Status=0

remissão parcial, Status=1 : demissão con-Lpleta). Em 23,8% dos pares

ocoiie demissão parcial e o complemento, 76,2%, leniissão completa.

Dentro de unia perspectiva clássica, estes dados forana finalizados também

através de um modelo de fiabilidade gama por Andersen et a/. (1993)-

A Figura 2.7 apresenta as curvas de sobrevivência de l<aplan-À'leier para

cada tempo de remissão, separados por status. Observa-se que, apaiente-

iliente, o tratamento é mais efetivo pala pacientes com lenlissão parcial.

Note também que pala os pacientes que receberam a droga, as curvas de

l<aplan-Nleiei sugeieni a presença de unia proporção de individuos curados,

desde que os tempos maiores são censurados e as funções de sobrevivência

de I';aplan-Xleier são implopias.

Para iealizai a estimação paiamétrica enl duas etapas considere T]

Weibull (r. ÀI) e Zb « exp(Àa). .Xo exploiai o efeito da covaliáx:el nos dois

tempos, resultou que a covaiiá.vel não é significativa. .Assim: (onsideie

À.j .3oj).



Figura 2.7: Função de sobrevivência l<aplan-X'levei dados de leucelalia
Placebo Remission Time 6-MP Remission Time

Colho distribuições a priori pala os parâmetros da distribuição Weibull

consideramos r «., exp(0, 001), /3oi -., Norlna1(0, 100:) e pala os paiâmetios

da distribuição exponencial /302 '~ Norn-tal(0, 1002): isto é, distribuições a

priori difusas ou vagas. Conforme já mencionado, a distribuição a posteriori

(2.3.2), é log-côncava pala as piioris consideradas e o algoritlalo de rejeição

adaptativo é usado para aillostrar da distribuição a posteriori no programa

WinBugs 1.4. 1. Depois de un] bum-ãn de 1.000 valores, os resultados da

estimação para cada teilapo focam obtidos e são apresentados na Tabela 2.7,

considerando n = 2.000 -,aloi-es atlaostrados.

Tabela 2.7: X'média a posteriori: jdesvio padlãol e (HDP 95%)

r joi 302

1.400 Í0.2441 -3,186 [0:669] 3:752 ]0,3õo]

(0:972: 1:900) (-4,3]4; 1.983) (--1.-113: -3.062)



Da Tabela 2.7 é possível dizei que tanto o modelo Weibull como o modelo

exponencial, se ajustam aos dados. Embota o intei-,'alo de credibilidade

HDP pala o pala.nietio de forma da \Veibull contenha. o valor 1: a Figura 2.8

apresentada adiar-tte nlostia que o valor l encontra-se bens na cauda da

densidade a posteiioti.

Seguindo com a etapa 2 da estimação, considere a cópula de Frank da-

da eill (2.2.8) como estrutura de dependência para ser usada na pseudo-

veiossilllilhança enl (2.3.4), fornecendo a "distribuição a posteriori" (2.3.3),

com distribuição a priori '7 «' Noinaal(a, b2). As funções de sobrevivência

nlaiginais usadas em (2.3.4) focam Weibull colei estimativas ?e Ài = exp(Joi)

para Ti, e exponencial com estimativa À2 = exp(.602) para Ta, ei]] que

(Ol: 02)= (F': /3oi; .502) são dadas pelas correspondentes médias a posteriori,

isto é, (1,400; 3:186; 3,752).

Dadas as especificações anteiioies a pseudo-verossimilhança ein (2.3.4) pode

ser esci'ita como

z.(l l ,:, ;,,õ:,õ,: õ.,ê) -ll(-v)'':;"'-,(''-' n:'-:,..,,' 8:'')(. , - i);'''"
-í-l

(.-'' *;'' - «)':'':''':{..,. *;": :)'''': ;.-'
;««"'' (-«-' :« Jh) "';""'-','

'--«"''., -.-' :--(.-" *":; -"'*"

7',i'

Logo: a -clistiibuição a posteriori" pala o paiânletio cle dependêii(ia é dada

poi
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«('y l ;-,z,,Õ.:.5:,Õ:,Õ:;) x(-7)E';''';:. -(E P':. M;.-;...;;:. 8;

e':h(e'' -- l)X' ã''õ': ll rn;(J',+Õ':)
í-l

(.-''''*:': «) ;''':';':{..,.-*:'';

( sb)"';""''-'

)-«/b')

ãi2(l õil)

Inlplen:tentando esta última expressão no WinBugs 1 . 4 . 1, com distribuição

a priori 'y «' Normal(0, 1002), o algoritino de Nletropolis-Hastings foi usado

para anlostiai valores desta distribuição a. posteriori. Depois de um blzrn-án

de 4.000 valores e unia amostra de 2.000 dados: obteve-se os resultados na

Tabela 2.8.

Tabela 2.8: À'lédia a posteriori, jdesvio padrãol e (HDP 95%)

-0:929 [1:450] -0,125 [0,162]

(-3:813; 1,869)(-0:407; 0:216)

r

[)a tabe]a observa-se que existe ullla associação negativa entre os tempos de

ientissão: luas ela não é significativa (veja a densidade a posteiioii pala o

tau de l<endall na Figura 2.8).

Estes iesultaclos (.on(oiclanl com Hougaaid 12000). (lue aba'ç'és cle uni

pstiniadoi não paianiétiico pala o tau de l<eilclall. obteve unia estimativa

(le -0.110 .0.1i'01, e de' -0.090 j0:1S01 qu?ln(lo esse í'stiniadoi é ajustado



considerando censura.

Dentro de uma perspectiva clássica, Andeise]] et aZ. (1993) ajusta u]]] i)modelo

de fragilidade gaiola a esses dados. Eles concluelll também que o paiânietio

de fiabilidade: a variância da distribuição ganga, não é significativamente

diferente de zero.

Figura 2.8: Função de densidade a posteriori, parâmetros r e rn.: dados de

leucemia.

Density Plot for R Density Plot for Tai

2

arT»ter



Capítulo 3

Teorema Central do Limite

Funcional para Cópulas em

Análise de Sobrevivência

3.1 Introdução

O objetivo deste capítulo é estudam as propriedades assintóticas do estimados

da função de sobrevivência bivaiiada C.(St, S2), utilizando a relação fun-

c:tonal entre as funções de sobrevivência naarginal (SI, S2) e unia particular

cÓPula C..

Especificamente, estudamos a consistência e a convergência fraca do

estimados paramétiico Ca.(Si,,: S2,,): obtido com base enl uilaa análise

Bal-esiana, sob ftulção de peida quadiática e ulla piocedinaento de estio ação

em duas etapas.

.4.s soluções obtidas nesta senão cleiivaln-se cle unia decomposição algébrica
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da função de sobrevivência biva.nada C.(St, S2) en] quantidades que podem

sei estudadas separadamente. Em paiticulai utilizam-se resultados refe-

rentes à convergência quase celta e em distribuição de estimadoies obtidos

considerando illétodos de estimação via NICN'lC, convergência quase celta

de funções eqüicontílluas e ullifoillaemente contínuas, e o método delta para

funcionais. Alguns conceitos e resultados utilizados aparecem descritos nos

Apêndices A e B.

No que segue estaienaos usando a seguinte notação

Considere (TI , T2) variáveis aleatórias contínuas não negativas cona função

de sobrevivência (SI, S2), respectivan]ente, e coi]] função de sobrevivência

conjunta dada por

S(t:, t:) (t.), S,(t:))

sujeita a S(t:, 0) : S(0, t:)

(3.1.1)

B Ca, com a C .4, denota a cópula associada a S, pai'a todo ti C tS:, e

t2 C ts:, em que tsí = lO,rjl colha q = supltj : S.j(tj) > 0}, .j = 1,2

. Para { = 1; . . . ;n, sejana (Zi,Zz) u«la amostra aleatória de (Ti,T2)

definidas no espaço de probabilidade (Q: Zi, p'r],B), enl que f2 = IR+ x

iR+: B = 23.x B,:; e 7)TI,T2 ' {Po,(Tl:T2); a C -4}. O esticador da função

de sobrevivência bivariada dado en] (3.1.1) pode sei escrito c:olllo

S(t: : t:) C'a. (S:,. (t.) , S:,,(f:))

e ãi,. é o estimacloi Bayesiano clo parânleti'o de clependêlicia, obtido sob

função de pelcla (luadiáti(a e considerando uni pio(t-dinieuto cle esti-

illação ('nl celtas eta])as e clistiil)unção a priori =-(al contínua: e

}0



e SJ. é o estinlador Bayesiano paianlétrico, sob função de pei'da

quadrático da função de sobrevivência niaiginal SJ: usa(to na etapa

l do piocediillento de estimação enl duas etapas, j ' 1, 2.

Note que implicitamente estalllos denotando Sj«( , 0) e Sj(.,0) poi Sj«( ) e

Sj(.), iespectivainente, con-] 0 sendo un] parâmetro ou vetou de paiânletros

estilllado na etapa l do procedimento de estilalação.

Observação 3.1.1

Estes estimadores são obtidos considerando métodos de estimação via

MCNIC.

Sem perda de generalidade, delaotando a distribuição a posteriori poi n(OjX)

. p'"' "t" (aí*', ,Of') « «-"«ç'« ':-' "":, «d':" '' "»-k- -
k--ésiilna iteração em um algoiitmo do amostrador de Gibbs: Tanger (1996),

Capítulo 6, resume os seguintes resultados pala qualquer função ilitegrável

/

o a distribuição conjunta de

«-(OIX) q-«clo k --, «,,

o n ' )l: ./:(OW) -!S / /(O)a'(OIX)dO, quando n --' oo,
k-l

:/: n-:>1:/(0'©) - / /(0)«'(OJX)'ZO -5 v(0,«})

quando n. -+ x.

'ow
o/') «-«:. :"-«'-:"«:.«'. *

(3.1.3)

.f (o) ,' (olx) .zo (3.1.4)

Clien e Schnteisei (1993) e Gel'ei (1992) cliscuten] a estimação cle o-}
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3.2 Propriedades assintóticas do estimador S

Nesta seção estudamos consistência e convergência fraca do estimador pa-

ralnétrico da função de sobrevivência bivariada S(ti , f2) = Ca(Si(ti), Sa(t2)).

A seguir apresentamos uma decomposição algébrica adequada da função de

sobrevivência bivariada.

Dado que desejamos estudar a convergência de S(tt, t2) para S(tl, t2), em
termos de cópula e funções de sobrevivência marginal, precisamos estudar

a convergência de (%. (Si«(ti), S2«(t2)) para (J.(Si(ti), S2(t2)), (quando n --,

oo, para todo ti C fs:, t2 C ts,, e a C .4. Uma forma adequada de escrever

esta última expressão é

n:/' l0a. (3-«(t:), â«(t,)) c.. (s: (t.) , s, (t,))l n'/'(â« - a)

c. (s:.(t:) , s,.(t,))

+ n:/' ICa(g:«(t:), ã«(t:)) - Oa(S:(f-), S,(t,))l,(3.2 1)

para todo ti C ts:, t2 C ts,: e a C -4.

Destacamos que a decomposição anterior sugere ver a cópula como um

funcional de funções de sobrevivência marginal, e também como uma função

do parâmetro de dependência a C .4, para escolhas particulares de uma

cópula (e.g. Clayton: Estável Positiva e Frank).

Do primeiro termo à direita enl (3.2.1), i.e., n.'/2(â. o): podemos dizei a

52



parir de (3.1.3) e (3.1.4) na Observação 3.1.1, que quando n -, oo,

â. - .n l >' am -g:= a

«'/'(â« a) -= iV(0, a:),

(3.2.2)

(3.2.3)

2
ell] que ai lim«-- Valia,:l

O segundo teiillo à direita em (3.2.1), i.e.,

c';.(.g:«(t:), Ü«(t,)) - c.(g:«(t«), Ü«(t:))

pode ser visto como uma função C'(.) do parâllletro de dependência a C .4,

em que as funções de sobrevivência marginal (Si«(ti), S2«(t2)) estão fixadas

para cada tj C tsj, .j = 1,2. Assim, o teorema do valor médio pode sei

aplicado, conforme discutido a seguir

cy

Assuma (J(-) : 4 -, 1R, .4 C R ser uma função contínua diferenciável, e

cr, â,: C Á tal que la, a.l C .4. Então, existe cv= C .A entre a e â. tal que

C..(g«,( : , .g«.(t2)) - C4,l:$UKT.!)'41({Z» - Õ.: (g.«(t:), Â«(t,)), (3.2.4)
Cy7. -- 01 ''

em que C'(-) denota a derivada de C(.) despeito a a C .A, cona os aigunlentos

u.e u da cópula fixados.

Finali[[ente: note que o teiceiio ternao à direita en] (3.2.1): i.e

.''': lo.(g.,.(t:), ã«(t:)) C'.(S:(t:): S,(f:))j

(onl n € .A fixo pode ser \-isto como a (!ifeiença (te lun funcional

('.. «x*liado eni IS-,,(.).S2«(.)) e (Si( ). S2(.)): pala tacto f, C f.,

rlin'nl)i(l



Seja nl0, ool o espaço das funções contínuas pela esqiterda e tendo limites

pela direita, cagZad, sobre o intervalo 10, ool llaunido cona a liornla do supieillo

lzll = sup. lz(t)l, coill t C lO,ocl. Definindo .S como o espaço de todas as

funções de soba'evivência, en] que .S c Dl0,ool, o funcional Co : Z)lO, ool x

Z)lO, ool n 10, 11, pode ser definido poi'

C.(H:(-): H:(.); t)(t:), x:(t,)) (3.2.5)

.(u,«),
{ti :0<u$Ht(ti)} J {t2:0<t'$H2(t2)}

con-l t = (tl, t2), para todo tj € ts,, .j = 1, 2 e Ht, Ha C 'S

Na próxima seção estabelecemos a consistência forte para Ca;, obtido eln

(3.2.4), para os modelos de cópulas de Clayton, Estável Positiva e Fiank.

Posteriormente, na seção seguinte, propriedades assilltóticas do funcional

C., definido ei]] (3.2.5) são estabelecidas. Finalmente, a consistência noite e

a convergência fraca para S são delllonstradas.

r)hcí'rynrãn R '2 1

(a) Pala os três íllodelos de cópulas considerados, Clayton, Estável Positiva

e Frank, temos de (3.2.2) que â« -!S cr: quando rz --, oo. Sabemos de

(3.2.4) que a: é uma quantidade entre a e â.: e portanto la; al <

â. -- al, implicalldo que a: -!S a, quando n --, oo, i.e.: o evento

B = {../ C Q : Q (u) -+ a} é de probabilidade l.

(b) Pala funções de sobre'L'ivência. Sj(.:0), j = 1,2, x;inda\s de famílias

paranlétiicas contínuas: de (3.1.3) e (3.1.-1) na Observação 3.1.1 temos



que, quando n --, oo,

$.(tj;Õ) }:8(t.j;ow) JS .$(tj;o), '

«'/: l$.(tj; Õ - &(tJ; 0)l -e-' JV(0, "ã;),

para todo tj C tsj, .j = 1, 2.

Note também-L que, colho feito no capítulo anterior, a estimação de 0 e,

consequentemente, de SÍ é realizada considerando a presença de tempos

censurados.

k l

(c) Notamos que para que a expressão em (3.2.3) esteja bem definida e

lõ(.)l em (3.2.4) seja limitado, trabalhai]aos considerando a en] um

subconjunto compacto de .4.

3.2.1 Consistência forte de (l.J.;

Primeiramente consideramos a seguinte proposição, necessária para provei

o Lema 3.2.1, que estabelece a eqüicontinuidade da família de funções

Ó'o(z, Z/) colll z = Si(ti) e Z/ = S2(t2), para todo tj c ts,, em (lue tsj = lO,ql

com q = supltj : Sj(tj) > 0}, j = 1, 2, para as cópulas de Clayton, Estável

Positiva e Frank. A prova é posteigada. pala o final deste capítulo.

Proposição 3.2.1

Defina E como o conjunto de todas as funções (;(.)(z, g) : .4 -, 1R

tal que,

{Õ(](.,. y) : z C IS:(,:): il ,'- # C IS,(a), il}.

Então.
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(a) pala a cópula de Clayton: C.(#: y) = tul;:/', a que w.

c'onl cv C .A = IR+, telllos que (;(a;)(Z: Z/), dada por,

r '; Inz + 3/ «

a ; 'tu . ;

;z; '+y ' l

d'(.D(«, y) - «;;l/'; Jwl , o.2.

é unia função eqüicontíllua en] cl;

(b) pala a cópula Estável Positiva: C.(z,3/) = exp {--s;l} , elli que s.

(-- Inz):/' + (--lng):/', cona a € Á = (0: 1), temos que Õk.D(z,3/),

dada por,

- z/):/'; l«(-l«g/)a*'

é uma função eqüicontínua eln a;

{ -il(- i« «):''; i«(- i« «)é(.n (", Z/) - 'xP { -'l:: } Sa;

+ in s.; (3.2.7)

(c) para a cópula de Frank, O.(z, y) = log. (Ih) , ein (lue r. ' cv -- l +

(a' -- l)(aP 1), com a C .4 = (0, 1), temos que O(.;)(z, g/), dada por,

(«;' o(«;' '« (;h)
(a; 1): J ai(l-: ai):'

é uma função equicontinua em a

Õ«.D (z: g/)
r.:lncl;

za;' :(a;" -- 1) + Z/a;" '(a:' -- l)
a* ]

(3.2.8)

Lema 3.2.1

Seja .g:.(ti) C IS:(,:):ll e g:«(t:) C IS,(h).il: p.:a t'clo t.j € fs,
Então. pata os tios illoclelos (te (ópulas considerados. Cla).ton: Estás-el
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Positiva e Flank

c.; (s- « , s,,. ) Õ.(.9:,,, Ã,.) =s o

Prova.

E unia consequência da proposição anterior. De fato, pela definição de

eqüicontinuidade, para os três lllodelos de cópula considerados, para todo

z C ISi(ri), 11, y C IS2(r2), il, para todo c > 0 e pala n 2 no(c),

Õ.; (z, Z/) - Õ. (:«, 3/) < (q.c.)

Para todo w C ç2, considerando SI«(.,«/) = z'; S2"(.:u) = y', para al-
gum z' C ISi(ri), ll e algum y' C IS2(r2), 11, segue a eqüicontinuidade de

C.;(d(gi«(.,«,), S2«(',«;)) C E em Q e assim, para todo 'J c (Q n -B) - B

com Pi{.B} = 1: para todo c > 0 e rz ;3 no(f),

o.;(d (s:«( . : «,) , S:«( ' : «,)) õ.(3-«(':''), ã«(',''))l < ; (3.2.9)

e poitcnnto

õ.; (g-« , ã« ) é'.(.g-«,Ã.) =S o. D

Na proposição seguinte estabeleceilaos a continuidade uniforme da função

Ca(-: .), para os três modelos de cópulas estudados. Essa proposição é usada

pal'a pios'ai o Lema 3.2.2 que esta.belece a convergência quase certa pala

d'.(gi,,: S2«). A piora é adiada pala o final deste capítulo.
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Proposição 3.2.2

Para os lllodelos de cópula de Clayton, Estável Positiva e Fiank: a função

C'.. : ISi(,-i), tl x IS2(b), il -- iR é uma função uniforineiliente contínua.

Lema 3.2.2

Seja gi.(ti) C ISi(.'-i); il e S2«(t2) C IS2(r2), il, pa-a to(lo tj c ts,, .j

tal que, (gi«(tl), S2.(t2)) -!S (S:(t:), S2(t2)), quando ,z --, oo. Então, pala

os três illodelos de cópulas coi)siderados, Clayton, Estável Positiv'a e Fiank,

quando n --,oc,

ã.(g:«: À«) JS d.(s., s:)

Prova.

Dado que para todo t.i C ts,, .j = 1, 2, (cf. Observação 3.2.1(b))

(gi«(ti), So.«(t2)) -!S (S:(t:), S2(f2)), quando n --, oo

temos que para todo u € B com Pi{.B} l

(S:«(-: u) , S:«(-: u)) -----,(S: , S:) quando n --,oc

Pela Proposição 3.2.2: pala os três lllodelos de cópula considerados: a. função

Ca(.: .) é uniformemente contíllua. Assim, para todo u C B com Pi'ÍB} = l

C.(S:,,(-: «,): S:,,(.: .,)) u(,'..(S:: S:) quando rz --, oc

Portanto. cluando n. - )c.

d'.(.g-,.. Â,.) -L:!:+ d'.(S-. S2). 0



No teorema seguinte estabelecemos a convergência quase celta de

c.;(s: « , s,,. )

Teorema 3.2.1

Sejam cl;,a € .4 tal que a; -!S a, quando n --' oo, e sejam 3i.(ti) c

ISi(I'-i),il e S2«(t2) C IS2(T2),il, pala todo tj C ts,, .j = 1,2, tal que
(.g-.(ti), S2,.(t2)) -!S (S.(t.), Sz(t2)), quando n --, «). Então, pala os três

modelos de cópulas considerados, Clayton, Estável Positiva e Frank, quando

n, -+ (x),

Õ.;(g-«(t:), ã«(t,)) =S ê'.(s:(t.), s,(t,)). (3.2.10)

Prova.

trsando a desigualdade triangular tenros que

Õ.:(g-.(t:), ã«(t,)) - ã.(s:(t:), s,(t,)) $

$ 1Õ.i(g:«(t:), g2«(t,)) - Ó-(g:«(t-): Ã«(t,))

+ IÕ.(g-«(t:),Ã«(t,)) é-(s:(t:),s:(t,)) . (3.2.ii)

Para o primeiro teimo à direita elll (3.2.11): de (3.2.9) no Lema 3.2.1 temos

que pala todo tj C ts,: .j = 1: 2, pala todo f > 0 e pala rz ? no(:),

c'.; (S:«(t.): s:«(f,)) d'.(g:«(t:), Ê«(t,))l < (q.c.) (3.2.12)

Xo segundo teimo à direita eni (3.2.11), do Lei)la 3.2.2, temos cine pala todo

fj c fs, . j = 1. 2. pala todo : > 0 e pala n ? l?o(:).

('. (SI,: (fi) . S2,, (f2) ) é..(s-(í-). S:(f,))l < h...) 1 =3 .2 .13 )
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Logo, de (3.2.12) e (3.2.13) segue que pa.ia todo tj C és,, .j = 1, 2: pala todo

: > 0 e pala n ? no (c),

c.; (s-«(t:) , s,«(t:)) Õ.(Si(fi): S(t2))l < 2: (q.c.)

Assim, obtenaos (3.2.10), i.e., C'.;(Si«(ti), S2«(f2)) é um estimados falte

mente consistente de C.(Si(ti), S2(t2)), pata todo tj C ts,, .j = 1, 2. a

Observação 3.2.2

Notalllos que para. os três }llodelos de cópulas considerados (J.(Si(ti), S2(t2))

é limitada, pois a função C.(., .) é contínua e é definida no compacto

ISi(I'-i), tl x IS2(b), tl (veja Corolário B.l). Além disso, a é assumido a estar

restrito a un subconjunto coillpacto de .4.

3.2.2 Consistência forte de (1:1)(St., S2.)

Nesta seção estudamos a consistência foi'te do funcional Co(SI., S2,.;t)

definido eil] (3.2.5). Para estabelecer esta convergêllcia mostramos inicial-

mente que o funcional (.J. é contínuo.

Teorema 3.2.2

Seja S C Z)lO, .xl o espaço cle todas as funções de sobrevivência cagZad sobre

.0, )cl: nluniclo com a nolnla. clo supremo. Ent.ão o funcional C. : .DÍ0: ocl x

/)lO. )cj }..+ !0. 11: definido poi

C.( -H- ( .) . H: ( .) : t) C.. (H: (fl) . H2 (f2) )

bo



elll que ]líi ; //2 C .S: é unl funcional contínuo

Prova.

Considere unia sequêllcia (HI«:H2«) eill S x .S C l)lO,ocl x Z)lO,ocl: tal

que ll/t« XJll --, 0, qualldo rz --, )o: .j = 1:2: pala algulll (.#i,-H2) enl

.S x .S C Z)lO, ool x Z)l0: ocl. t;sendo a desigualdade tiiangulai: temos que

lc.(x:«,x:«) c.(a'-, #:)ll $

$ 11c.(x-«, x,«) - c.(x:: x,«)ll + llc.(x:, x,«) - c.(x:, H:)l

Suponha que ni(ti) $ Hi«(ti) para todo tt € ts.. Então, como C.(.,.)

é uma função não-crescente em se\is argumentos (função de sobrevivência)

temos que para qualquer .H2«(t2) C S,

0 $ C.(H:« (t.), -H,«(t,)) - C«(H-(t:), -H,,:(t:))

$ C.(-#:«(t:),l) C.(H:(t:);l) (t:) H:(t:)

No caso de Hi«(ti) $ ni(tt) pala todo ti C ts:

0 $ C.(H-(t:), #,«(t,)) - C.(H-«(t:): H:.(t,))

$ C.(H:(t:), 1) C.(-H:«(t:), l) - -H:(f-) - H:,.(t.)

Logo

lc'. (-#: «(t:) , x,« (t:) ) c.(H:(t:): x,«(t,))l $ 1H-,.(1:) #: (t: )

":P suP IG(#:«(f-). H:«(f:)) CL(X:(t:). -H2,.(t:))l
fietsi f2€1's2

$ suP IHi«I'f]) Hi(fi)
f l e/.ç

(jl



Analogamente: pala qualquer #i(ti) C S

s"P s"P IC'.(X:(t.), -H,,.(f,)) CJ.(H:(t:), H:(t:))
t2€ts2 tietst

$ s«P IH2« (f:) - H:(f:)
t2€tSo

Assitn,

c.(x:,., #:.) c.(.a:, H,)l

$ suP IX:,.(t:) - H:(t:)l + suP IH2,.(t2) H,(f:)
ti C tsi t2 C ts2

= ll-ai,. -- -aill + llH2,. - X2ll --, 0, quando rz --, oc

Assim: o funcional C. é contínuo elll .S x .S n

Corolário 3.2.1

C.(Si., S2«) é um estinlador fortemente consistente de (7.(Si, S2)

Prova.

E unia consequêllcia direta do teorema anterior e da consistência noite do

esticador Bayesiano do vetou de sobrevivências marginais (SI,,, S2.) (cf.

Observação 3.2.1(b)). []

3.2.3 Convergência fraca de C'.(St,., S2.)

Considere a seguinte expansão de x-on }líses (von Xlises: 19-17) pala o

fun(ional C.: avaliado eni (Si,,.S=,,). enl toillo de (Si.S2). Denotando

(j2



por C;(s-,s,) a derivada clo funcional eni (Si( ), S2( )) podenaos escoe'ç'ei

C'.(Si,,(.), S2.(.)l t) poi'

C.(S:«(.): S:«(.); t)(S-(.), S,(.); t)

+ C;W.,sd(S:«(') S:('), S2«(') - S,(');t)
+ Res(S:,.(-) Si(.),S2«(.) -- S2(.);C.:t), (3.2.14)

eln que Res(., .l C., t) corresponde ao lesto da apioxinlação da expansão

eni primeira ordem, t = (ti,t2) e t.j € ts,, pala ts, = lO,nl com

1) = suPltj : Sj(tj) > 0}, .j = 1, 2.

O teoielna seguinte estabelece que o funcional (J. é Hadataaaid diferenciável

Além disso: mostramos que o resto da expansão é uill termo desprezível.

Teorema 3.2.3

Seja a função de sobrevivência bivaiiada S(ti, t2) = C.(Si(ti), S2(t2)) com

S(ti, 0) = Si(ti) e S(0, t2) = S2(t2), funções de sobrevivência marginais: pala

todo tj C ts,, .j = 1, 2. Seja o funcional C'. : -Ol0, ool x Ol0, ool n 10: 11 dado
ein (3.2.5) com ]t C .S C nl0: ool: .j = 1, 2. Então:

(a) o funcional C. é Hadcaniaid difeienciável elll (Si(.), S2(.)). A derivada

é dada por

qW::sd(H:('): H2('): t)(SI(ti):S:(t,)) ' H-(t:) ' H,(t:)

IÇ? if lr1l f?lr1ll . a-,(f-) + aG"(S:(t:). S:(t:)) . x:(.:)

elll (lue Ca denota a ('on'esponclente função de densidade da c-ópula ('a

i3=3



(b) n'/:Res(ii«(.) -- si(-):.ã«(.) S2(.);a.,t) -!-, 0, quando n --, xe
portanto

n:/'lC.(.g-»(.), ã«(.); t) C.(S-(-), S2o; t)j

«'/'0:( . .d(g-«(-) S:('), ã«(.) - S,(.);t) + o,(1).

quando n --, x.

Prova

(a) Seguindo a van der Vaart e \&'ellner (1996), página 389, podemos de.

compor' S(ti,t2) nas seguintes duas aplicações pal'a todo tj € tSj
l 2J

(i) C. n (C., u, U) (t:), S,(t,))

(Ü)(C.,S-(t:),S2(f2)) -, C. .(S:(f:),S2(t,)) C.(S:(.),S:(.);t)

A primeira aplicação, C. -, (O., u, u) = (C.., Si(ti), S2(t2)) é linear e

contínua: e portanto Hadanaaid diferenciável (a prova é adiada pala o

final deste capítulo).

A segunda aplicação, (Oa, SI(ti),S2(t2)) -, Ca . (St(ti):S2(t2)) =

C'.(SI(-): S2(.); t): é Hadalbard diferenciável pelo Lema 3.9.27 ein \an

der Vaart e \Xhllner (1996): considerando Â' = ts. xts,, y = ISI ('ri), ljx
IS2(r2), ll C IR2 e .Z = iR. Logo, a.plicando a regia da cadeia, segue o
resultado.

(b) Cotlsidele a püitir de (3.2.14):

Res(S-«(-) S:(.).S2«(.) -- S,o: C.. t)

C'.IS-«('). S2«(-): t) - G(S-(.), S2(.): t)

('.,' ç: :-u(S:«(') .S't ( . ) . S2,, ( . l Sz( .) : t)



C.(S:.(t:). S,«(t:)) - C.(S-(t.); S2(t:))

c.*(S:(t:), S2(t:)) .(S-,,(t.) S:(t:)) .(S,.(t2) - S2(t2))

aC.(S-(ti): S:(t:)) .(.g:,.(f-) - S:(i:))

?Ç?ç1lf!<f!>: F;l+?ll .(.ã«(t,) - s:(t,)).

(ieconaponha C.(Si«(ti), S2«(t2)) C.(Si(tl), S2(t2)) enl três

Ri., R2. e R3., isto é,

(3.2.15)

A;

te:

C«(S:«(ti), S2«(t2)) - C.(St(ti), S2(t2))

- c.(S:»(t:), s:.(t,)) - c.(S:(t:), s,«(t:)) C. (S:«(t:) , S: (t,))

+ G:.(S: (tl) , S2 (t,))

+ C.(SI«(ti), S2(t2)) C.(Si(ti), S2(t2))

+ c«(s:(t:): s,«(t,)) - c.(s:(t:), s,(t,))

n:«(S:,.(t-), S,,.(t,) , S:(t:), S,(t,))

+ -R2.(Si,,(ti) , S:(ti) , S2(t2))

+ R;«(S,,.(t,) , S:(t:) , S2(t,)) (3.2.16)

Substituindo(3.2.16) em(3.2.15)

Res(S:,.(.) -- S:(.): S:,:(.) S,(.); C'.: t) =

(s:«(t-): s,,:(t,) : s:(t:) , s,(t:))

c.(S:(t:): S,(t,)) .(S:,,(t:) S:(Í-))

+ n2,:(Si,,(ti): Si(ti): S2(t2))

ac.(s-(tD: s:(t:)) .(.g.,.(f-)

(s,«(t: )

S- (t -) )

S: (t,) )

-: n3,.(S,« (t:), S:(t:). S:(t2))

aC. (SI (tl) . S2 (f2) )
S2(fz 1=3.2 . 17)



Co«-o g.,:(t:) =5 S-(t:), e .B,.(t,) =5 S,(t,) te«:os q-

R-«(S:«(t:), S:«(t:), S-(t:), S:(t,))(S:«(t:), S:,,(t,))

- C.(S:(ti), S2«(t:)) - C.(Si«(t:), S,(t2)) + C.(S:(t:), S,(t:))

= c.(S:(t:), S:(t:)) .(S:«(t.) - S-(t.)) .(S:«(t:) - S:(t:)),

sim, pala todo -r > 0 e para rl ? no(õ:) podemos escrever,

.â"'o"( .i'..»(l.x 'l«l) 'm,, «o,':«ü ' ;.
Logo, da expressão anterior, considerando n:/'(.gi.(ti) Si(ti))

O.(1) e (S2«(t2) -- S2(t2)) o.(1) (cf. Observação 3.2.1(b)), tentos

que

n'/: la:.(À«(t:), ã«(t:), S:(t.): &(t,))-

c.(S:(t:); S:(t,))(S:«(t:) S-(t:)) .(S:«(t,) - S2(t2))

$ «:/' .g:.(t:) s:(t.)l . .ã«(t,) - s,(t,)l ..

(3.2.18)

Do segundo termo elll (3.2.17) temos (lue pala St,,(ti) -!= SI(ti),

n:«(S:«(t:), S:(t:): S,(f:))(S:«(t-), S2(t2)) - C'.(S:(f:); S:(t,))

~ aO.(S:(fD: S:(t2)) . (.g.«(t:) S:(t.)):

assim, para todo : > 0 e pala n ? no(=) podemos escoe\;ei

R:,,(s-«(f-). S:(t.): S:(t:)) aC'.(S-(Í-). S,(t:))
g.,:(Í.) - Si(ti) 0'r



Logo, da expressão antes-ior, considerando ni/2(gi«(ti) SI(ti))

O,(1) (cf. Observação 3.2.1(b)), telhas que

«:/'b,«(g:«(t:), s:(t-), s:(t:)) - aC;l'(S-(:t): S:(f,)) .(.g.,.(t:) -s:(t:))

$ n"/' ISi«(ti) -- Si(ti)1/2
'n. g:. (t.

o.(1) (3.2.19)

.Analogamente, pala o teiceiio tendo em (3.2.17) teillos que para

g,.(t,) -g:= s:(t,),

R3«(S2«(t2), Si(ti), S2(t2))(S:(ti), S2«(t2)) C.(Si(t.): S2(t2))

~ aC'.(SI(t- ): S,(t,)) . (.ã.(t2) - S,(t:)),
ag/

assim, para todo c > 0 e para rz ? no(c) podemos escrever,

a;.(.g«(t,), S:(t-): S2(t2)) aC'.(S:(t-), S,(t2)) l,.
ã,:(t,) s,(t,) ay

Logo, da expressão anterior, considerando n:/'(S2«(t2) -- S2(t2))

O.(1) (cf. Observação 3.2.1(b)), temos (lue

«:/'k;.(ã«(f,): S:(t.): S:(t,)) - ÕCa(S:(tl), S2(t,)) .(ã.(t,) -&(t,))
<

o,(1)

g2 «(t, )
1/2'n S2 (t, )

(3.2.20)

Portanto, substituindo(3.2.18).(3.2.19) e(3.2.20) em(3.2.17) obtemos

ni'ares(gi,,(.) SI(.). g,,(.) -- S2(.); C'., t) -!--> 0. quando rl



f"\ }--eov'xrnp; n '2 ') Qv v b.) \=L v CA.yLX v qJ e H t/

(a) Notamos que a derivada de Hadaillaid obtida acima difel'e da derivada

de Hadamaid dada. eill van der Vaait e W'ellnei (1996), Lema 3.9.28.

Embota a decomposição da cópula, em a.plicações Hadainaid diferen-

ciáveis, seja similar: os enfoques são distintos. Van dei Vaart e \Ãrellner

considerant a cópula como uma função de unia função de distribuição

bivariada //, e]]quanto que nesta seção a cópula é analisada como un]

funcional de (SI , S2). Além disso, em van dei Vaart e \Vellnet a deriva-

da é en] relação a (tl, t2) enquanto que acima a derivada é enl relação

-, (s:, s:).

(b) Destacanaos que no funcional (J. estamos considerando o parâmetro de

dependência a lixado e definido en:l un] subconjunto compacto de .4.

No caso geral de a € .4, os resultados desta seção podeill sei obtidos

considerando o funcional colho um funcional entendido: veja Ren e

Se» (1991).

Baseado no Teoienta 3.2.3 mostraremos a seguia cine o estimados

C.(S:«(ti), Sa.(t2)) de C.(S-(t:), S2(t,)) é assintotica«lente «OI'«-al

Teorema 3.2.4

Seja C;.(Si«(tt):S2«(t2)) S-,,(-): S2,.(.);t) u:]] estülladoi (!e
C'.(Si(fi),Sz(t2)) = O.(SI(-).S2(.);t). Se o funcional C'. : Z)ÍO,)cl x

Dí0. )cl -, ÍO. 11, é Hadanlaid clifeienciável eni (SI . S2): então

,,' ':la:.( .i-«if-) . g:,.(f:)) C.(S-(t.), S2(f2))l --L -V(0.',i)



cluanclo n - -a): com,

«; -(''''':'=, ','*:'')' . ';. *(''''':'2, ','*''')' . «;:

-- , (''''':r', ':'*'") ..« [;«'*-,, ;«'*,,] '; , «,

Prova.

Pelo Teorema 3.2.3, teilios pala n -, oo:

«:/'lC.(.g-«(t:): ã«(t:)) C.(S,(t:), S2(t:))l

(-;..W.,.Ü(g:«(t:) - S:(t:), ã«(t,) - S:(t:)) + o.(1)

Como

.n:/:c.(S-(t.), S2(t2)) .(g-.(t:) - S:(t:)) -(ã«(f:) S:(t,))

temos que

n'/'la.(g:«(t:), .ã«(t,)) Oa(S-(t:), S2(t,))l

Coiisideiando que quando n --, oç, (cf. Observação 3.2.1(b)): pala todo

fj C ts, : com j = 1: 2

'/:l$,,(tj) - Sj(t.i)l --L .V(0: alÍ,):

1/2

aCa(S:(t]), S:(t,))) . lg-«(t.) - S:(t.)l
1/2 aC.(S- (t:) , .$ (t2))

IS2,, (t:) - S2(f2)l + o,(1).
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a prova segue pelo lema de Slutsky e o fato de que

«:''('''''''", '*'*''') .â«.*:,

:''(''''''2,':'*''') ''«'*:, - ': *,,. ' "'.,.;,. D

3.2.4 Consistência forte de S

A partir da decomposição dada em (3.2.1) e as convergências quase celtas

de cada componente, a collsistência forte de S é estabelecida no seguinte
teorema.

Teorema 3.2.5

Pala os modelos de cópula de Clayton, Estável Positiva e Fiank:

S(ti, t2) ,:(ti), S2«(t2)) é um estilnador foitenlente consistente

de S(ti, t2) = C'.(Si(ti); S2(t2)), pala todo tj C ts,; colll .j = 1, 2.

I'nova.

Com base na decomposição (3.2.1), qualldo n - oo, ten)os o seguinte pa.ia

cada componente:

o de (3.2.2), â. -gS a.

. do Teoienla 3.2.1: Õ.: (g..(t:): gz«(t2)) -!S é..(s:(fi): S2(t2))

. e do Coioláiio 3.2.1, C'.(gi«(íi), .$«(t2)) -!5 C.(S:(ti), S2(f2))

Assim, consiclelando que (:.(Si(ti). S2(t2)) é liillitaclo (cf. Observação 3.2.2)

e que (â« o) - é,.;(gi«(fi).$«(t2)) -!!- 0. o iesult*clo segue. a

'0



3.2.5 Convergência fraca de S

O resultado mais ii)ipoitante desta parte: a coiweigência fraca para o esti-

nladoi da função de sobrevivência bivaiiada: S(tt , t2) = Ca. (SI. (ti), SZ,, (t2))

é estabelecida no seguinte teoieilta-

Teorema 3.2.6

Se 0 < o-ã < oo, então pala os modelos de cópula de Clayton, Estável Positiva

e Frank,

n:/: IC';.(.g:«(t:) , .g:«(t,)) C.(S:(t.), S,(t,))l --e-, ]V(0: aã)

quando rz --, oo; para todo tj C tsJ : cona .j :: 1, 2: e]]] que aã = crlic +aÉ+2A

com al:c (SI(ti), S2(t2))I'a:, ag é dado eill (3.2.21) e

,{ «: Co« la. . Õ.:(g.,.(t:),ã«(t,)):c.(g.,,(t:), Ã.(t,))l
rl.--'+oo L '' J

- .:.Co« IÕ.:(g-«(t:), Ã«(f,)): 0.(g..(t:), ã«(t:))l

Prova.

Da decomposição (3.2.1), temos o seguinte, quando n --» x

o de (3.2.3): n:/:(â. -- a) --= :V(0, a:):

. do Teo-e«ia (3.2.1), d'.;(g-«(ti), S::«(t2)) -!S (l.(Si([1). S2(t2))

o e do Teoienla (3.2.4),

«:'':ÍC'.(g..(f:). Ê«(t,)) C.(S(t-). S:(t:))l -e-* .V(0.a3)

l



Colllo O. (SI (ti): S2(t2)) é lilalitada (cf. Observação 3.2.2), pelo leiloa de Slut
sk)

«'/'(â« a) . éb; (.g-«(t,), .ã«(t,)) -L A'(o, alia),

'o". ali.(S:(t.), S:(t:))I'ali.
A.ssinl

«:/' lc;. (.9-« (t:) , .ã« (t:)) Co(S:(t:), S,(t,))l -L A'(0: aã). D

Concluímos esta seção destacando que, como mencionado em Wang e \Àzells

(2000) , a variância assintótica de Ca. (SI«, S2.) é ullla expressão colalplicada
de ti-atar analiticamente.

Dentro de unia perspectiva Bayesiana, considerando a função de sobre-

vivência bivaiiada como uilla função da distribuição a posteiioii: estimativas

de N.lonte Cano podem sei calculadas para essa variância. UJlta ouvia alter-

nativa é consideial métodos baseados en] ie-amostrageill, como por exemplo

usei o método Boolstrap (veja Efion: 1982), para obter uma estimativa da
variância assintótica.

.Avaliam o deselllpenho destes dois métodos de estimação da variância

assintótica é um tópico de pesquisa futura.



3.2.6 Prova Proposições 3.2.1, 3.2.2 e parte (i) Teore

ma 3.2.3(a)

Prova Proposição 3.2.1

Pelo Teoienia B.l, para nlostiai eqüicontinuidade de C(.;)(z, 3/) C E enl

a pai'a os ti'ês lllodelos considerados basta mostrei' que o lilll C(a;)(z, g/) =

O(a)(Z, g), para toda seqüêllcia a;. C .4 com liiaa al; = CE, quando n --, )c

(a) Pala a cópula de Clayton, (3.2.6) pode ser escrita elll terlllos de C.(z, y)

por,

d(.D(z:y) ': l(z '; In:« + Z/ '; l-lZ/)O.;(z,Z/)';'':

C.;(z, Z/) 1« C.;(:«: 3/)j .(3.2.22)

No que segue, considere cada u C B, cona PrlB} = 1. Defina /l

R' -, R'' : p':' .f:(.«;,(«,)) :, /2 : R+ n R , po- /2(a=(«,))

Z a;(") Inz+y a;(') InZ/, e /3 : R+ -' IR+, por /3(a;(u)) = O.;(«)(z: y)

Logo, lim«-- /i(a;(w)) = a':: com a C R+, pala todo w C B.

Também, para todo «, C B, lim.-./2(a:(«/)) = z 'lnz + Z/ ' In3/,

para todo z C ISi(ri), il e g/ € 1S2(r2), il, pois,

li«- l/2(a:(u))
}? ---+ .l)c

A(«)] ]i:n (« ';(") 1-,« + # ';(") l«g11 ---} 00 '

:« ' l:,z # ' 1« Z/)

In T llm lz-';(:')+':z;a;(.') (=''';(') 1)l

+ i"v,IB:: lw'';(')-,";'d (#' ';'"' - l)j
0

Do llleslllo tttt)(lo. p?ti'?t tacto C B. mini,, /l3(c\ ;.(-,')) ('.(.z;. y). p«ia

Í3



to(io z € 1Si(7-i), tl e y € 1S2(b), tl, pois

,nt.&(«:(«» -,}n: («:;ü'''

- ,;«: l«,:;ü l«n - (=) 'll
- ,IU l«,:;iÜ lw..:U' - (("Ü';(") '

..;..f=;.c.;l .;..««,) '"'l l
0

Assim, (3.2.22) pode sei escrita como um produto: diferença e com-

posição de funções contínuas ein a, e portanto, pelos Teoremas B.2 e

B.3, corresponde a uilla função contínua em a, pala todo z € 1Si(a'-l), ll

e y C IS2(h), 11, e assim, para todo w C .B com PrlB} = 1,

,ln; C(«;(«»(", y) -/:('-) l/2(a)/a(a)''': - /3(a) I" /3(a)l

- CkÜ(z: g/).

Logo: pai'a a cópula de Clayton a fullção O(.;(w»(z:y) c -E é

eqüicontínua eill a, para todo u C .B com Pi{.B} = 1.

(b) Para a cópula Estável Positiva, (3.2.7) pode ser escrita ena termos de

C. (z: 3/) por:

d'U.D(z: #) =a;''C.;(z: p)l-- in C.;(z: #)I'''/'; Inj-- in Oa;(Z: g/)j

K- In;t):''; 1«(-- hi.c)+(-- hl:y)'/'; in(-- In:yjl.(3.2.23)

Consicleie pala cada ..- € B (om PtlB} = 1 o seguinte. Defina /i

R '' -' R' . poi' .fi(o;(u)) (-;)':, ./b : .R' -, .R'". poi ./l?(a;(.,))



1(-- 111zy/';(") + (-- InZ/):/';(")1';("), e ./:; : IR+ -» iR: poi /3(al:(o))

( Inz):/';(") in(-- Inz) +(-- Iny):/';(") in(-- Iny).

Então: lill,,-./i(cl;(w)) om a e(0:1): pala todo u cB

Taiaibé[n, pala todo «, C -B, Ih],.-../b(a;(«,)) = 1( l]az):/' +
( Ing/y/'l', pala todo z C ISi(l-i): ll e Z/ C IS2(D), tl, pois

lim l/e(a;(w)) -- /2(ct)l = lim {l(-- Inz):/';(") + (-- lilz/):/';(")1';(")
12 ---+ 0C )1 ---+ 00 '

-l( 1-: zy/' + (- 1-: Z/):/'l'}

0

Do mesmo modo, para todo w C B, liin«-«/3(a;(w)) =
(- Inz):/'l::(-lnz)+(--lny):/'l»(- In#), p*:a t'do z c IS:(,-:), il

e Z/ C IS2(r2), 11, pois,

h«- l/3(a; («,))
1? --+ 0G

Â(«)] }im 1( in z):/';(") in(-- in z)
}2. ---+ -)0 '

+ (- 1« y):/'; (') 1-:(- 1« g/)

(- l-:z):/'ln(- l«z)(- Inz/y/'l«(

0

Assim: (3.2.23) pode ser escrita como produto e colllposição de funções

colltínuas en] cl, que coliesponde tanlbéin a uma função contínua enl

a para t-odo = € 1Si(7-i): il e Z/ C IS2(b), 11: i.e., pala todo u C -B com

Pi'lB}

li«, Õ(.;(«»(3: g/) -.f- (a) expl--./b(a)}./b(a): :/' l«(/2(a))./b(a)

(;-. y)

Logo. pala a (ópula Está\-el Positiva. a tuiição (J(,*;(-))(.t.y) C E e

í'(liiicontínua eni r}. para todo .,' € ZIJ (on] Pi'{/3} := 1.



(.) Pala a cópula de Fiank, (3.2.8) pode sei escrita en] teilnos de C..(z, g/)

por,

-c'.;(:«, 3/)1 . (3.2.21)

Considei-e pala cada w C B cona Pr{.B} :: l o seguinte. Defina /i

R-' -, ]R'' : por /i(a;(«,)) = a;(«,)':, /2 : IR'' ' IR, pot /2(a;l(«,)) =

za;(ay+3/a;(«,)' -a;(«,)(z+y ]), e ./b : ]R'' -, R'', p': /3(a:(«,))

a;(«,) - l+(a;(u)' l)(a;.(u)' - l).

Então, mini«-« /l(a;(«,)) = a :: com cl C (0, 1), pala todo «/ C .B.

Ta«,bé:n, para todo «, C l?, linl«-« /2(a;(w)) = za"+ya' a(z+y--l),
pala todo z C ISI(ri), tl e y C IS2(b), il, pois;

li«- l/2(a;(«,)) - /2(a)l {:«a;(uy+ Z/a;(«,)'- a;(«,)(z + y - l)n. ---> D0 7?. --+ 00

-';'-" - g/a" + a(z + g/ - l)}

li«: {za' l(a;(u)a)"- ll+g/a'l(a;l(«.,)/a)'- il

- (:« + g/ - l)(a;l'(«,) - .«)}

'''nõ...:,(«, ü -í:à ..eL+
" cl: -- l r.:

Apoia, pala todo «, C -B; lim«-- /a(a;(w)) = a -- l + (ap-- l)(a' -- l),

para todo z C ISi(ri), ll e Z/ C IS2(Q), lj: pois

,J!:, l/3('-;(")) /3(a)l - ,lj=; la:(") + ('-;(")" - 1)(a;(")' - 1)

a (a" - l)(a' l)j

li«. {a;(u) - a + a'';''"l(a=(.,')/.);' " - il1?-)G '

--«'l(«;(u)/a)'-- il a"l(a;(u)/a)' il}

( )
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.Assina: l.ó.Z.24:.l ponte sel' escl'ltcã como pi'oduto, soma: ctnerença e colll-

posição (te funções contínuas em cx: o que coiiesponde a uma ftmção

contínua em a para todo z C ISI (ri), tl e # € 1S2(b), tl, i.e., pala todo

u C B cona PitB} = 1,

:H,''.;..»(«,ü- Áüo l«--«

*-h :« (PHb)]'
= Cr.}(z: y)

Logo, para a cópula de Frallk, a função C'(a;)(Z, Z/) C E é eqüicontínua

en-l a, pala todo w C -B coill Prl-B} = 1. []

Prova Proposição 3.2.2

Primeiro note que pala as três cópulas consideradas, nas expressões de

C.(.,-), dadas em (3.2.22), (3.2.23) e (3.2.24): o teimo C'..(#,g/) é unia
função uniformemente contínua em lO, lj: (veja Nelsen, 1999).

Para a cópula de Clayton, note que /(z, g) = z ' Inz + Z/ ' Ing/, é contíllua

pala todo (z, 3/) € 1Si(ri), il x IS2(b), il.

Assim: (3.2.22) é escrita como produto, diferença e colliposição de funções

contínuas e coiiesponde a unia função contínua pala todo T c ISi(ri), ll e

y c is,(a), il.
No caso da. cópula Estável Positiva note que /(:z;. g) = (-- in ry/' in(-- in z) +

( In#):/' in(-- in y). é contíllua pala todo (.z;. y) c ISi(ri). il x IS2(Q): il.
.àssiill. (3.2.23) pode sei escrita como produto e composição cle funções

(ontínuas. (lue corresponde a uma função (Olttíluttl pala todo .u € 1Si(ri). ll

€ iS:(n). il



Finalmente, pala a cópula de Fiank note que /(z.Z/) = (z + Z/) +

ri'l=z;aP t 3/ct:' - a(z + g/ -- 1)1, que talllbém é contínua pata todo

(n,g) € 1S:(r:), il x IS2(,-:), il.

Logo, (3.2.24) tambélll pode sei expressa como soma e difeiei-Lça de funções

contínuas, e assim, é unia função contínua pala todo z c ISi(ri),ll e

z/ c ls:(b), il
Portanto: pala os três modelos de cópula considerados, C;..(., .) sendo

definida. sobre o compacto ISI(l-i): ll x IS2(r2), lj: segue que pelo Teorema
B.3 é uniformemente contínua. D

Prova parte (i) Teorema 3.2.3(a)

Seja C.(u,u) = PrÍU $ ü, y $ u}, pala 0 $ u,u $ 1, com U, y «' U(0, 1)

cr € .4. Considei'e pai'a ca(u, u) = ei:âi$:d

C. (u,u) - 1 1 c~(s,t)dsdt,
0 JO

C.(u:l)= 1 1 c.(s:t)dsdt St(tl), pala.tl Cts.e
0 JO

C.(L:«) 1 1 c.(s:t)dsclt S,(ta): pa-'*,C's,.
0 JO

Defina os seguintes conjuntos de funções,

]U

]U

e

I'i

I'2

1':]

;{..

;lG

:{« :

10: il' H 10: il; 0 $ c. $ 1 '.. < :«: .. c c'(lo: il'): a c .4},
u /' t:

c..(s: [)'Zsdt: c.. c .\}
0 JO

c.(s. f)dsdt. c. C .\. f- C ts: }
0
l

...(.s.f)'/sí/f. c. € .\.f2 € fs,}.
l) ./l)

10, il: -, Í0: 11; 0 $ Ca $ 1: C'.*(U:t,)

Si(ti) : 0 < [i < 1; tl =

r

E

E #

{ . S2(f]) : 0 < .



Not.e que I'i C C(lO, il') e I'i C C'(lO,il): .j = 2,3. Defiilamos também a

noinla unifoinae, i.e., pala (L € 1'i, ll(.J.lln = suP(«,«)clo,il' IC.(u,u)l:

pai'a t& € 1'2, ll'tillr, ;; supuclo,illC'a(tÉ:l)l: e pai'a u C I'3,
1«11-, - s«P.:]o,:] IC.(t, «)l.

Então: defina a aplicação € : C'(ÍO, il:) -, C'(lO, il') x C'(l0: il) x C'(lO, il), tal

que

e(C.) (C.),e,(Ca),€3(C.)),

com

{:(C.)(U, U) (Ca) (Ü. U)

€2(C.)(u: u)

(; (Ca )(U, U)

Note que Ci : I'i ---, I'i é a função identidade (função lillear e contínua),

C2 : I'i --} I'2 e (3 : I'i ---} I'3.

Pala piovai linearidade de € provaiemos que pala a, b C IR+

e(aC. + Z,C'i..) üe(C.) + Z,e(C'i.*)

coil] C., C']. € 1'i. De fato,

{(«C.. t Z,C':..) (aC. + Z,C':.), {,(«C. + bC':.): (;(«C. + bC':.))

= (ízC. + Z)C'i.: €2(aC. + bC'].), es(a.C.. + ÓC'l.)). (3.2.23)

Seja Z (2(aC'.. t bC't.). ..'bote que
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(aC'. + Z,C'i.,)(u, u) C'. (ü, u) + bC;:..(t., u)

c.(s, t)ds t + b
0 JO

(., t)l z t

= a,/"/ f" f"c*.(s:t)dsat..

-l l v....t;.ü'*"'«.

c., cl. € /\

0
cona ac. t bci. C ]\

Logo, aC. + bCi. c I'i.

Agora, considere

Z(u) (aC'. + Z,Ci.)(u, l)

1««(s, f) + bc:.(., t)l dtds
o Jo

u rl ru rl
a 1 1 c.(s,t)(tias-Lb 1 1 c\.(s,t)cltds

0 JO JO JO

aO.(U, 1) 1- bC'i.(tt, l)

atl + bu

«€2(Ca)(U, U) + be:(C':.)(«, «)

Então, Z = a€2(Ca) + b(2(C'i.). N'las Z = 2(aC. + bC't.), e assim (2(aC.. +

bCi..) = a€2(O.) + Z,€2((;i.), o que mostra que e2 é linear.

Analogan[ente, C3 também é linear. Logo, substituindo ei]] (3.2.25):

((«c. bC'i.) (aC. + bC'i. , €2(aC. + bC'i.): (3(aC'. + bC'i..))

(aC. + Z)C'i.; aez(G..) + b(z(C'i..), a€3(Ca) + bél3(C'i.))

a(C'.. . €2(C..), {3(C'..)) + b(C'i. , {2(C'i..) : €3(C't.))

ae(C.) + Z,{(C'i.).
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Pala provei continuidade de e. dado que { é linear: basta illostrai con

tinuidade no zero. Piovaienlos pala e2 blue,

V c > 0, ] (i > 0, tal que llC.llr. < (J + ll€2(C'..)llr: ll«llr, <

De fato

llC.ll-: - s«P 1 / / c.(s,t)dsdt
('u,u)Cl0,112 1./0 JO

c. (;: t).Zs.Zt,
l0:1J2

P

ll'«ll-, - s«P 1 / / c.(.,t)d.dtl - // .::.(s,t).Z..Zt.
u€10,11 1./0 JO 1 ./ Jl0,1j2

Assim, llC.llr. = llullr,, e dado c > 0 considerando .i = c, temos que

IC. llr. < (i ;+P l ullr: < c. Logo, e2 é contínua no zelo e dado que tanlbénl é

linear, e2 é contínua e]]] todo ponto de I'2

Analogalaaente, C3 é contínua eni todo ponto de I'3

Dado que Ci, C2 e €3 são aplicações contínuas, i.e., (a-l o e), (a-2 o e) e (n'3 o e)

são contínuas, temos que € é ullia aplicação contínua.

u rl
.. (., t)a.at l

Portanto, a aplicação C. -, (C., u, u) é linear e contínua. D

SI



Capítulo 4

Considerações finais e

perspectivas de trabalhos
futuros

Neste trabalho consideramos uma abordagem Bayesiana paramétiica pala o

estudo de dados de sobrevivência bivaiiados. A estrutura de dependência

enfie os tempos de falha foi modelada através de cópulas Arquilnedianas e

procedimentos Bayesianos de estimação (em duas etapas e conjunta) foram

propostos. No Capítulo 3: considerando a cópula como un'l funcional dm

funções de sobrevivência marginais; foram estudadas a convergência foice e

a convergência fraca do estinladoi proposto pala a função de sobrevivência

bivaiiada. Roíam utilizados argumentos de conveigêllcia de estimadoies

obtidos poi métodos de estimação via XICX[C: de continuidade e o método

eleita pala fun(zonais.

[)esta(-ai los tt\HbéM (lue o t'nfoqite baseado eni (ópu]as, a]énl c]e ser f]exíxe]

s'}



c:onl despeito à escolha das distribuições IBaiginais: nos peinlitiu obter o

Teoiei)la Central do Limite para fuiacionais no estudo das piopiiedades

assintóticas do estinladoi da fullção de sobrevivência bivaiiada.

Nota)aços que, a relação entre os n]odelos de sobrevivência cona fragilidade

multiplicativa e a família de cópulas Aiquimedianas, conduz a un:La intei-

pietação da função de razões cruzadas como uma medida de dependência

local. Além disso, a ligação entre o coeficiente tau de l<endall e cópulas, nos

permite quantificar a dependência global enfie os tempos de falha.

Como já foi dito ]lo Capítulo anterior, e colllo taillbém é naencionado

eil] Dabroxx,ska (1989), ]nas en] um contexto clássico completamente não

paramétiico, a variâllcia assintótica do estiinador da função de sobrevivência

bivaiiada C;a.(Si«, S2«), é uma expressão complicada. de ser tratada ana-

liticalBente. Estimativas de À/fonte Carão podem ser calculadas pala essa

variâllcia considerando a função de sobrevivêllcia bivaiiada como uma função

da distribuição a posteriori. Pode ser de interesse avaliar o desempenho

deste método de estimação da variância assintótica com outros métodos

baseados em ie-anaostragem (Bootstrap ou Jac#knl@), coillo sugerido em

D b owsk» (1989)

Neste trabalho analisamos ein detalhes três modelos de cópulas Aiquime-

clianas: Clayton. Estável Positi'ç'a e Fiank. t'na modelo a sei pesquisado é o

nioclelo de cópula induzido pela clistiibuição de fiagilidacle Poisson. Cromo foi

mencionado nas aplicações: ao observar as cuix:as de l<aplan-Xleiei, alguns

incli\-íduos (lue iecebeian] tiataniento pocleiian] (-oi]stitui] unia ptopoição

cle sujeit.os citiados. Segue(lo Oakes 1.1989). o niodPlo cl(, fiagilid?\de Pnisson
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está relacionado cona llloclelos de sobrevivência com taxa de chia (veja poi

exemplo Xlallei e Zhou, 1996).

Unl outro modelo a sei pesquisado é o modelo de cópula obtido a partia

da distribuição de fragilidade PVF (poder uaMance /üncllon) que inclui

como casos paiticulaies as distribuições Gama, Estável Positiva e Gaussiana

hlveisa (veja Hougaaid, 2000, Seção 7.5).

Finalmente, planejan)os desenvolvem uilla biblioteca no pacote R para nlode-

lai dados bivariados em Análise de Sobrevivência com a metodologia descritca

neste trabalho. Alélal da modelagem dos dados pretendemos disponibilizei

ciitéiios de comparação de modelos como aqueles apresentados neste tra-

balho. Com base nesta biblioteca avaliaretllos o desempenho de diferentes

critérios de comparação de tllodelos, aplicando-os tanto a dados da liteiatula

como a dados simulados. Dentro dos ciitéiios a seieln pesquisados estudale-

nlos a estatística Z), utilizada na Seção 2.4.2, a estatística ,4PLík/Z, calculada

coill base no critério C'PO (veja lbrahinl et aZ.: 2001, Seção 6.3), e o Critério

de Infoinlação Bayesiano BIC.



Apêndice .A.

Método Delta para Funcionais

Unha importante ferramenta ella Teoria Assintótica é o À.método Delta: Supo-

nha X« lula sequência de variáveis aleatórias com ni/2(X. -- 0) --e-, Z para

algui[aa constante 0: quando n ---, )o. Se © : IR -+ R é difeie]]ciável e]]] 0:

então pelo lema de Slutsky,

«:/: lw(x«) q'(o)j -L -p'(o) - z:

e de fato, n:/:l\P(X«) q'(0)) é assintoticanlente equivalente a \P'(0) .n:/:(X«

P). Se X,, é uma estatística infinito dinlensional, como por exemplo uma

função de distribuição empírica: é necessário follnular o método delta pala

funcionais, o que requer uma deHnição dais cuidadosa da derivada.

Sejam 'V: W espaços de funções (em particular, espaços noi-illados equipados

com a noiina. uniforme). Considere t c iR e Z: tuna coleção de subcolljuntos

cle V. Suponha un] funcional \P : 'V --, \V. Então: pala F C .S C Z:: \P é

C-difeienciável en] F coill derivada tlr;;. se

IP(r+tx)--lp(r') .i,b(x)
f

0. (.À..l)



unifoinaemente para clualquei .f7 C .S

Existem três tipos paiticulaies de diferenciação

o Se r = {todos os singletons de 'V}, W é dita dilecionalnlente difelen

ciável ou Gateaux difei-enciável.

o se Z: = {todos os subconjuntos compactos de V}, $' é dita compacta-

mente diferenciável ou Hadamard diferenciável.

o se Z = {todos os subcolljuntos limitados de 'Vl: © é dita linlitadamente

diferenciável ou Fi'échet diferenciável.

Note que diferenciabilidade limitada implica difeienciabilidade compacta e

esta implica diferenciabilidade direcional.

A difeienciabilidade de Gateaux é chalalada difeienciabilidade diiecional

pois, para cada possível direção H no doininio, \P}(-H) mede a direção de

uma mudança infinitesimal no valor da função ©. Em aplicações estatísticas,

difeienciabilidade de Gateaux pode ser um conceito fisco.

UTnlã aplicação 'P : Vq, ---, W, definida elll ulll subconjunto Vq de um espaço

noiniado 'V que contélll F é chamada Hadama.id difeienciável elll F se existe

uma aplicação lillear e contínua WI. : V' --, VV tal que

I'P' t tql - l?lfl ll --, o:

(quando f --, 0 e ]]/, --, .f/ (mais pie(isaniente. pala toc]o H, - ]l/ tz\l (lue

F + fH, C 'V-P. pala todo í > 0).

\ote (lue pala a (]ifeipii(.it\])i]ic]ade de Hadaniaid as (]ii( iões ]7r são l)ossíx-( is
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cle nludai comi t en(quanto que para a clilereilciat)iliclade de (.;ateaux elas sao

fixas.

No caso de üb existia eni um subconjunto 'Vo e a seq\tência Ht --, // sei

iestiita a conveigii a ]in)ite ]7 € 'Vo: ü é cllalllada de Hadtuna.i-d difeienciável

tangenciallllente a este subconjunto.

Difei-enciabilidade de Hadamard é chamada tambélll difelenciabilidade

compacta desde que se tenha (A.l) uniforlllenlente para H C 'V

Unte foinla mais falte de difelenciabilidade é a de Fiéchet. Ullla aplicação

ü : 'Vq, --, W é chan]ada Fréchet diferenciável en] F se existir unia aplicação

liileat e contínua xPb : 'V ---+ W tal que

\P(/' + H) ü(f') ül.(-a)l o(llxll)

quando IXll ---, 0.

Dado que secluências do tipo t.f/t, colllo as usadas na definição de dife-

renciabilidade de Hadanaard, tem normas que satisfazem-n lltHtll = O(t),

diferenciabilidade de Fréchet é o mais t'estritiva dos três conceitos. Em

aplicações estatísticas, diferenciabilidade de Fiéchet pode não ocorrem lilás

diferenciabilidade de Hadamard sim.

No seguinte teoieina estabelecemos o Xlétodo Delta para funcionais

Teorema A. l

Sejam 'V e 'W espaços lineares nolniaclos. Sejtl -P : '/.p C

Htlclanlatd difeienciá\-el en} r' tangencialmente a x/o. Se.janl .V,.

tlpli(anões tal que r,.(-Y,. F) --y--, Z pata t\lgunt?\ secluên(.it\ de núnleios



r. -' )o e unl elelllento aleatório Z que toma valores eln 'Vo. Então

r,.l@(X«) q'(F)l --= ©l.(Z). Se tP}(Z) é definida e contínua no espaço V,

e«tão te«,os ta:nbé«: ,«l@(X«) I'(-F)) WI.l,,.(X« F')j + o.(1).

Uma propriedade importante da diferenciabilidade de Hadainaid é que ela

satisfaz a regia. da ccadeia. Considere as aplicações \ü : V - W e '} : W --, X

sendo Hadainaid diferenciáveis ell] F e '}(F), respectivamente. Então à

aplicação composição (1) o W : 'V --, X é Hadamaid diferenciável em F: e

à derivada é a aplicação obtida pela composição das derivadas das duas

aplicações. A vantagens da regia da cadeia é que ela peinlite o cálculo de

aplicações Hadamaid diferenciáveis, eni que a diferenciabilidade de unam

aplicação complexa pode ser estabelecida decompondo esta em uma se-

quência de aplicações mais sinaples, eln que diferenciabilidade de Hadamaid

seja conhecida ou possa ser provada de um jeito illellos cotlaplicado.

O seguinte teorema estabelece a regra da cadeia

Teorema A.2

Sejam \P : V.P - W.P e a' : \V.> --, X aplicações definidas em subcon-

juntos 'VÜ, e W.b de espaços noiniados 'V e W: respectivamente. Seja \P

Hadanlald difetelaciá'çel em F tangencialmente a. 'Vo e seja 'P Hadamaid

difeienciável en] {'(/') tangencialmente a tP}('Vo). Então '} o \P : 'V.P --* X é

Hadaniai'd difei'enciá'ç'el em F tangencialmente a 'Vo (om dei'ivacla d)ip(r) o tPb

Considere agora F., sendo a fulação (le distiil)unção enlpíiica associada a

lida anlostia .t'i. . . . ..t,, de iullt\ ceia?\ ftnição de clistiibuição .l7. Dado



que F., é um estillladoi' foi'temente consistente de /'; i.e.: llFn r'l

quando n --, -oo, desejamos estudam o conlpoitaniento de q'(F..) -l'(F): com
Ü : 'V' l..-, IR.

Então, considerando uma expansão de von Nlises pala o funcional \P avaliado

eni F.. , eill toldo de -F: podemos escrever;

Q(F«) - q'(/') q'}(Fn r') + Res(Fn -- F: tP) (A.2)

ein que Res(-: ü) corresponde ao lesto da aproximação da expansão de

prinleiio ordena. Quando tPI. é a deiiv'ada de Hadanaard é possível nlostiai

que

n,'' 'Kes(i'''n -- .r l ') n, --, oo.
P

Eill pai'ticular, o termo üb(Fn F) = n': >ll:ll:.IC(Xi; F, Q') é linear' e por-
tanto é uma soma de variáveis aleatórias inclepelldentes e identicainente dis-

tribuídas, com IC(zÍI F, ©), chamada curva. de influência de ü en] F, definida

poi'

IC(X:; F', $') - $'P(F' + t(Fn - F))l.-.

O seguinte teorema estabelece o X,método Delta funcional quando o int.eresse

é estudar algulll funcional da função de distribuição enlpíiica e faz a ligação

com estatística robusta. (veja poi exemplo; Hampel eí aZ. (1986) e Juieékoxá

e Sen (1996)): através cla cui"ra de influência.
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Teorema A.3

Suponha ü : -Dl--oo, ool -, iR Hadainai'd diferenciável enl /' e suponha $'(Fn)

unia variável aleatória enl que F',: é a função de distribuição empírica baseada

en] n observações Xi, . . . , X. independentes e identicalllente distribuídas: de

unia distribuição F em IR. Então, assumindo 0 < a2 = Vai jlC(Xi; F, ©)l <

n:/'lW(ã) {'(-F)l /'©2.(Fn - F') -2-, .N'(0,a').

Pala nlaíoies detalhes dos tópicos tratados neste apêndice algumas re-

ferências são Fernholz (1983): Gil1 (1989): van der Vaart (1998) e van der

Vaait e \&'ellner (1996). Uin enfoque heurístico é dado eill Lehi)la.nn (1999),

Capítulo 6. Extensões pala funcionais definidos em Z)lO, ljp são estudados

em Ren e Sen (1995). Difeienciabilidade de Hadamaid de segunda ordem,

i.e., quando a derivada de Hadamard de primeira oidenl é zero: é pesquisada

eni Ren e Seio (2001).
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-A.pêndice B

Alguns conceitos e definições

A seguir, iepassanlos alguns conceitos, definições e teoremas utilizados neste

trabalho. Referências a estes tópicos podem sei encontradas, poi exemplo,

en] l<olmogorov e Fonain (1972) e Limo (2003) e (2004).

Teorema B.l

Para que / : X --, IR seja contínua no ponto a C X é necessário e suficiente

que se tenha lim ./:(z«) = /(a) para toda seqüência de pontos z. C X com

limo,. = a.

Teorema B.2

Se /: g : X --, R são contínuas no ponto a C X então ./ t g: / -- g e / . g são

cont.ínuas nesse lneslllo ponto. Se g(a) / 0: então ./'/g tanil)énl é contínua

no pollto a.
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Teorema B.3

A conaposta de duas funções contílluas é contínua. Ou seja: se / : X - IR e

g : y --, IR são contínuas nos pontos a C X, b = /(a) € y: iespecti'ç'agente,

e, além disso, /(X) C y, então g o / : X --, iR é contínua no ponto a.

Teorema B.4

Seja / : X --, R contínua. Se X é compacto então ./'(X) é coillpacto

Corolário B.l

Toda função contínua / : X ---, R definida ein um compacto X é limitada e

atinge seus extremos.

Eqüicontinuidade
T)aG n;pãn T2 1xxyuv H P x

Seja E uin conjunto de funções / : X --, R: todas cona o nlesnlo doiiaínio

X C IR. Dado zo C IR, dizemos que o conjunto E é eqüíconíi'ntzo no ponto =o

quando: dado aibitiaiiamente : > 0: existia õ > 0 tal que

« € X, lz :«ol < õ + l./'(=) /(zo)l < (lunlquer que seja f c E

1)2



Continuidade uniforme
T)ofi nip ;in T2 9

Unia função / : X --, R diz-se ü'r 4/ormemen.íe conlírzua quando: pala cada

f > 0: existe õ > 0 tal que z: 3/ C X, (Z(z, g/) < õ :+ d(/(z), /(y)) < c.

Teorema B.5

Seja X con)pacto. Toda função contínua / : X ---, IR é unifonllenlente

contínua.

Definição B.3

Sejalll iU4, iV espaços métricos. Uma aplicação / : il/ --, iN diz-se umi/orme-

mente conlíhua quando, para todo c > 0 dado, existir (i > 0 tal que sejam

quais forem z: g/ € ]v, d(#, Z/) < ã :> c!(/(z): /(3/)) < c

Teorema B.6

Se o espaço llléti'ico JI/ é compacto, então toda aplicação contínua / : .\./

é uniformemente contínua.
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