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Resumo

O objetivo deste trabalho é discutir a aplicação do modelo elíptico linear

misto para dados com medidas repetidas na presença de observações aberrantes.

A classe das distribuições elípticas inclui várias distribuições simétricas contínuas

como, por exemplo, a normal e a t-Student. Essas distribuições podem apresen-

tar caudas mais leves do que as da normal ou mais pesadas, e este último caso

apresenta-se como uma boa alternativa para tratar dados com observações aber-

rantes. Mostramos o processo de estimação dos parâmetros fixos e componentes

de variância para o modelo elíptico linear misto, bem como para os efeitos aleató-

rios. Aspectos relacionados ao ajuste do modelo também são discutidos através

do estudo dos resíduos condicionais padronizados e de pontos de alavanca. Maior

ênfase é dada ao problema de testar hipóteses acerca dos componentes de variân-

cia da matriz de variância-covariância, já que estes se encontram na fronteira do

espaço paramétrico. Para tanto, propomos utilizar a estatística do tipo encore,

apresentada inicialmente por Silvapulle e Silvapulle (1995), e posteriorntente, apli-

cada por Verbeke e N'lolenberghs (2003) no contexto de testes de componentes de

variância para o caso normal. Finalmente, para colnpaiai o poder da estatística

do t.ipo escore com a estatíst.ica da lazão de verossimilhanças pala t.estar com-

ponentes de variância apiesentalnos os resultados de unia simulação, assumindo

a dist.ribuição t-Student. Os resultados indicam que a estatística do tipo escore

além de ser mais simples de calcular, uma vez que exige a estimação do nloclelo

somente sob a llipót.ese nula. também é mais poderosa para amostras pe(luenas e

moderadas.
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Abstract

The aim of this work is to discuss the application of the elliptical linear inixed

models for repeated measures data in the presence of outlier observations. The

elliptical class of distributions includes all symnletrical continuous distributions,

suco as, for example, normal and Student-t. These distributions can be lighter or

heavier tailed than the normal distribution, and the latter presents a good choice

for treating data with outliers. Tais work presents the estimation procedure for

fixed parameters and variance components as well as for random erecta in the

elliptical linear mixed modems. Aspects related to the model adjustment are algo

discussed through the study of standard corlditional error and observations with

high leverage. Great.er emphasis is given to the problem of testing hypothesis

related to the variance componente, since these are in the boundary of the para-

meter space. In order to do se, we propose to use the score-type statistic, initially

presented by Silvapulle and Silvapulle (1995), and latter applied by Verbeke and

\lolenberghs (2003) in the context of variance components testing for the normal

case. Finally, in order to compare the power of the score-type statistic and the

likelihood ratio statistic for testing vaiiance components we present a sinlulation

study under Student-t dist.ribution. The results inclicate that t.he score-t.ype st.a-

tistic. besides being sinlpler t.o calculate (as it demands the nlodel estinlation only

under the nula liypothesis), is algo more poxx'erful for small to moderate sample

q17PS
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Capítulo l

Introdução

1.1 Motivação

A importância dos modelos mistos para analisar dados com medidas repetidas

para respostas contínuas é indiscutível. Uma extensa teoria para o caso normal já

está bem estabelecida na literatura, apresentada em detalhes, por exemplo, em

Verbeke e Molenberghs (2001). Além disso, muitos programas computacionais

estão disponíveis em vários pacotes estatísticos conhecidos.

Dados com medidas repetidas são muito freqüentes em pesquisas de diferentes

áreas principalmente em h/ledicina e Biologia. Comumente esses estudos apresen-

tam o objetivo de ajustar modelos simples, por exemplo polinomiais, incorpo-

rando a dependência entre as observações feitas na mesma unidade experimental.

Nesse contexto, o problema. consiste em estimar os parâmetros da curva de inte-

resse e testar hipóteses acerca desses parâmetros. \luitas vezes, as variáveis são

avaliadas eiB diferentes momentos pala cada unidade experiment.al, e em dife-

rentes números de vezes, caract.erizando o (lue na literatura é denominado dados

desbalanceados en] relação ao tempo, para detalhes. veja por exemplo. .Andreoni

(1989). .À grande (questão eni est.tidos com medidas repetidas é como escolher a es-

trutura da matriz de variâncias-co\.,ariâncias entre as observações feitas na mesma

unidade experimental. Técnicas clássicas de análise niultivariada podem ser ado-

radas para atribuir diferentes estrut.urss para essa matriz. Entretanto, em muitas

situações o modelo misto ou modelo de efeitos aleatórios, proposto por Laiid

14



CAP/TULO] INTRODUÇÃO

Wrare (1982), apresenta algumas vantagens como a de permitir tratar dados des-

balanceados em relação ao tempo e modelar a matriz de variâncias-covariâncias

com un-l número menor de parâmetros do que os modelos multivariados usuais.

O modelo de efeitos aleatórios induz unia determinada estrutura para a ma-

triz de variâncias-covariâncias através da especiÊcação de efeitos aleatórios no

modelo estrutural e permite que cada unidade experimental tenha a sua matriz

de variâncias-covariâncias própria. Uma forma alternativa interessante de inter-

pretação desse ntodelo é que ele pode ser visto como um modelo hierárquico,

ou em dois estágios, en] que a distribuição da variável resposta consiste em um

primeiro estágio e a distribuição dos efeitos aleatórios em um segundo estágio.

Para esses modelos é comum o interesse em avaliar a necessidade de inclusão

de componentes de variância, de tal forma a determinar uma estrutura adequada

para a matriz de variâncias-covariâncias. Nesta situação, temos que utilizar testes

de hipóteses cona restrições nos parâmetros, pois sob a hipótese nula os compo-

nentes de variância são colocados na fronteira do espaço paramétrico.

No processo de maximização da função de verossimilhança, as equações de

estimação são geralmente obtidas a partir da expansão de Taylor, que aproxima

esta função ein tomo de uma vizinhança, a qual deve pertencer ao espaço para-

nlétrico. Ao maximizar a função de verossimilhança em torno de un] componente

de variância igual a zero, somente um lado da vizinhança pertence ao espaço

paramétiico. Assim, se no processo de estimação for obtido um valor negativo

para o componente de variância, este valor é truncado para zero. Ao realizar o

teste da razão de verossimilhanças na fronteira do espaço paramétrico, a verossi-

milhança calculada sob Ht (LI) pode, em virtude do truncamento do componente

de l,'ariância, igualar-se à verossimilhança calculada sob Ho (Lo), fazendo com (lue

a estatíst.ica cla razão de ç'etossimilhanças, dada pol -21og(Lo/Lt), assuma valor

zero. Conse(lüentemente, a dist.ribuição desta est.atística terá massa de probabi-

lidade no poilt.o zero, não sendo, portanto, unia dist.ribuição (lui-quadrado com

graus de liberdade dados pela diferença entre o número de parâmet.ros sob as hi-

póteses nula e alternar.iva: como considera a abordagem usual adot.ada para esta



CAPITULOU INTRODUÇÃO T6

estatística.

Self e Liang (1987) mostraram que, no caso em que as variáveis são indepen-

dentes e identicamente distribuídas, para testar a necessidade de incluir um único

componente de variância, a estatística da razão de verossimilhanças deve ser com-

parada a uma mistura 50:50 de uma qui-quadrado com 0 grau de liberdade (un-l

ponto com massa no valor zero) e uma qui-quadrado com l grau de liberdade. De

uma forma mais geral, pala testar a inclusão de mais um componente de variância

em um modelo que já possua q desses componentes, a estatística do teste deve ser

comparada a uma mistura 50:50 de uma qui-quadrado com q graus de liberdade

e uma qui-quadrado com (q + 1) graus de liberdade, em que (q + 1) é o número

de parâmetros adicionados ao modelo sob a hipótese alternativa (um componente

de variância e q covariâncias). Caso os efeitos aleatórios soam considerados não

correlacionados, somente um parâmetro será adicionado ao modelo sob a hipótese

alternativa, e, neste caso, recaímos ein uma mistura 50:50 de uma qui-quadrado

com 0 grau de liberdade e uma qui-quadrado com l grau de liberdade.

Stram e Lee (1994) apresentaram testes para componentes de variância base-

ados na proposta de Self e Liang (1987), utilizando os dados de Potthoíf e Roy

(1964), em que foi avaliada uma medida de distância entre dois pontos da face

enl um grupo de 27 crianças, ll meninas e 16 meninos. Essas crianças foram

observadas aos 8, 10, 12 e 14 anos, o que caracteriza um problema de medidas

repetidas. Como o objetivo era relacionar esta distância com a idade da criança,

foi adotado um modelo de regressão considerando uma reta para cada criança,

com efeit.os aleatórios no inteicepto e na inclinação.

Inicialmente, Stram e Lee (1994) consideraram uln modelo mais simples ape-

nas com efeit.o aleatório iio intercepto. Foi testado se o componente de \ariância

associado a este efeito aleat.ócio deveria ser considerado. O valor da est.atística

da razão de verossimilhanças foi 49,6, não deixando dúvidas sobre a necessidade

de incluir esse efeit.o. O próximo passo foi t.est.ai a necessidade de inclusão cle

mais un] efeito aleatório, agora na inclinação. .A estat.íst.ica da lazão de veros-

sinlilllanças obt.ida para est.e teste foi 0,833. Pela abordagem usual, esse valor
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seria comparado a uma qui-quadrado com l grau de liberdade levando a un] nível

descritivo de p=0,65. Por outro lado, utilizando a mistura 50:50 de uma qui-

quadrado com l grau de liberdade e uma qui-quadrado com 2 graus de liberdade

esse nível descritivo seria p=0,51. Esse caso evidencia que a proposta de Self e

Liang proporciona testes de hipóteses menos conservadores, uma vez que para um

mesmo valor da estatística o nível descritivo sela menor. Portanto, em situações

en] que a metodologia usual resultar em níveis descritivos próximos ao nível de

significância adorado, essa nova abordagen-t irá favorecer a rejeição da hipótese

deigualdade.

Ein uma avaliação mais cuidadosa, Giampaoli(1999) observou que Stram e

Lee (1994) não consideraram o fato de que nos dados apresentados por Potthoff

e Roy (1964) as variáveis não são independentes e identicamente distribuídas.

Giampaoli(1999) também discutiu a proposta de Vu e Zhou (1997), que estende-

ram os resultados de Self e Liang (1987) para o caso em que as variáveis não são

identicamente distribuídas e mostrou que, nos casos mais simples (modelos com

até dois efeitos aleatórios), mesmo após as devidas adaptações, não houve mo-

dificação na distribuição assintótica da estatística da razão de verossimilhanças

proposta por Self e Liang (1987).

Como pôde ser visto, muita ênfase tem sido dada à estatística da razão de

verossimilhanças para testar os componentes de variância, entretanto, recente-

mente Verbeke e Nlolenberghs (2003) apresentaram uma alternativa à essa es-

tatíst.ica para testar os componentes de variância, a est.atística do tipo estore

proposta inicialmente por Silvapulle e Silvapulle (1995). Essa estatística apie-

sent.a a grande vantagem de requerer (lue o modelo seja estimado somente sob a

hipótese nula. Silvapulle e Silvapulle (1995) mostraram ainda (lue essa estatística

é assintot.icanlente P(luivalente à da razão de verossimilhanças, inesnlo no caso

restrito .

Também inlportant.e e já bem explorada é a análise de diagnóstico para es-

ses modelos, encontrada, poi exemplo. c'm Hilden-iilinton (1995) e Pan e Fang

(2002). .A análise de diagnóst.ico é unia ferramenta muito útil para avaliar se as
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suposições adotadas no modelo estão sendo satisfeitas, como a distribuição nor-

mal adorada para os erros, além de ser bastante útil para identificar observações

aberrantesl ou influentes. Entretanto, existe pouca discussão na literatura sobre

colmo proceder quando observações aberrantes são identiâcadas em um conjunto

de dados. Particularmente, sob a suposição de normalidade as estimativas de

máxima verossimilhança apresentam falta de robustez na presença dessas obser-

vaçoes.

Conforme discutimos aqui, a teoria para o modelo de efeitos aleatórios as-

sumindo erros normais já está bem difundida. As boas propriedades dessa dis-

tribuição somadas à sua popularidade e facilidades analíticas, a torna a grande

escolha da Estatística para descrever dados contínuos. Entretanto, as inferências

baseadas nessa distribuição apresentam, indiscutivelmente, essa vulnerabilidade

na presença de observações aberrantes. Nesse trabalho apresentaremos uma al-

ternativa para lidar com problemas de observações aberrantes e obter estimativas

mais robustas em modelos de efeitos aleatórios. Essa proposta consiste em as-

sumir uma distribuição simétrica com caudas mais pesadas do que as da normal

para os erros com o intuito de acomodar melhor essas observações aberrantes.

Essa classe de distribuições, denominada elíptica, tem sido apontada na litera-

tura como uma boa alternativa de estimação mais robusta do que a obtida no

caso normal, sendo, portanto, de grande utilidade prática.

A classe de distribuições elípticas inclui todas as distribuições simétricas con-

tínuas, tais como a normal, t-Student, exponencial potêntia, logística l, logística

11, entre outras, e suas propriedades est.ão apresentadas, por exemplo, em Fang

l<ot.z e Ng (1990). Longe. Little e Taylor (1989) discutem propriedades do modelo

t-Student com estrutura longitudinal e most.rant, em paitictllar, a robustez das

est.ilnati\:as de máxima x;eiossimilhança contra observações aberrantes. Pinheiro,

Liu e \\íu (2001) também propuseram modelos lineares mistos usando uma dist.ri-

buição t.-St.udent nlultivariada para os efeit.os aleatórios e para os erros. I'iowalski

l Definimos neste texto pontos abc'rrant.es como sendo aqueles mal ajustados segundo o iesí-
dtio condicional padronizado.
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et a1. (1999) apresentaram algumas propriedades assintóticas dos estimadores

de máxima verossimilhança pala o modelo t-Student multivariado com estrutura

longitudinal. Welsch e Richaidson (1997) descreveram modelos lineares mistos

com distribuição t-Student multivariada para a variável resposta e Fernandez e

Steel (1999) trabalharam a análise bayesiana e naétodos de máxima verossimi-

Ihança com graus de liberdade desconhecidos. Mais recentemente, ainda para a

distribuição t-Student multivariada, Cysneiros e Paula (2004) discutiram méto-

dos restritos em modelos lineares com estrutura longitudinal e Taylor e Verbyla

(2004) apresentaram uma modelagem conjunta dos parâmetros de locação e es-

cala. Para outras distribuições elípticas não se encontra uma vasta literatura en-l

dados longitudinais. Por exemplo, Lindsey (1999) discute a aplicação da distri-

buição exponencial potência em problemas com medidas repetidas.

Todas as questões de interesse aqui levantadas para os modelos lineares mis-

tos que assumem distribuição normal podem ser discutidas também para outras

distribuições elípticas, e, portanto, torna-se importante desenvolver métodos não

só para ajustar modelos elípticos lineares mistos, mas também para estimar os

efeitos aleatórios, testar componentes de variância e analisar os resíduos do mo-

1.2 Definição dos objetivos

O objetivo principal dest.e trabalho é propor unia metodologia para testar

componentes de variância em um modelo elíptico linear misto de tal forma a

det.etniinar uma est.rutura para a mat.riz de variâncias-covariâncias adequada pala

os dados. Os objetivos secundários cine foram desenvolvidos em consequência do

objetivo principal forant:

(i) descrição da teoria de est.ilação dos parâmet.ros fixos e compor

matriz de \ariâncias-covariâncias em modelos elípt.idos lineares nlist.os;

íii) desenvolvimento cle um método de estimação dos efeitos aleatórios pala

et)t.es dal
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modelos elípticos lineares n)iscos;

(iii) desenvolvimento das expressões da estatística do tipo escore para testar

os componentes de variância em vários casosl

(iv) comparação do teste do tipo estore com o teste da razão

Ihanças para testar a inclusão de um componente de variância.

A apresentação dos resultados obtidos neste trabalho está organizada em 5

capítulos, como descritos a seguir, e a conclusão.

No capítulo 2, o modelo elíptico linear ntisto será definido e suas diferenças

básicas com relação ao modelo normal serão discutidas, destacando algumas pro-

priedades das distribuições elípticas. O processo de estimação dos parâmetros

fixos e dos componentes da matriz de variâncias-covariâncias será apresentado.

Também a estimação dos efeitos aleatórios será tratada neste capítulo, e mostra-

remos que a obtenção das expressões para a variância das estimativas dos efeitos

aleatórios torna-se tnuito mais trabalhosa no caso elíptico. N'labor ênfase será

dada às distribuições t-Student e exponencial potência multivariadas, uma vez

que nosso principal objetivo é utilizar distribuições com caudas mais pesadas do

que as da normal para acomodar valores aberrantes, característica satisfeita por

ambas.

O capítulo 3 é dedicado à obtenção das expressões da estatística do tipo estore

para testar os componentes de variância no modelo elíptico linear misto. Essa

estatística foi primeiramente apresentada por Silvapulle e Silvapulle (1995) em um

contexto geral de testes com restrições nos parâmetros, e, recentemente, utilizada

por verbeke e )vlolenberghs (2003) para atender ao objetivo específico de testam

component.es de \aiiância, restritos a valores não-negatix-os, no caso normal

No capítiilo 4, post.rarenios valias aplicações de modelos de efeitos aleatórios

para dados com medidas repetidas, balanceados e não-balanceados, assumindo

alguma dist.ribuição elípt.ica com caudas mais pesadas do (lue as da normal para

os erros. Para t.odos os exemplos explorados será feito um paralelo entre os resul-

tados obtidos con a distribuição normal e a outra distribuição elíptica aclotada

destacando as \:antagelis do nioclelo elíptico

de verossilni
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No capítulo 5 apresentaremos uln estudo de simulação para comparar a esta-

tística do tipo escore, proposta no capítulo 3, e a estatística da razão de verossi-

milhanças para o caso de testar a inclusão de um efeito aleatório no intercepto

Neste estudo de simulação o objetivo principal é comparar o podem dos dois testes

para amostras pequenas e moderadas. Para cada amostra gerada serão calculados

os valores dm duas estatísticas e o podem dos testes será est.amado como sendo a

proporção de p-valores maiores do que o nível de significância aditado.

Por fim, o último capítulo traz as conclusões deste trabalho e possíveis estudos

futuros relacionados.

1.3 Exemplos de aplicação

Os exen-Lplos de aplicação que serão trabalhados estão descritos a seguir

Exemplo 1.1: 0 conjunto de dados de ortodontia apresentado por Potthoíf e

Roy (1964), já bem explorado na literatura, apresenta a variável resposta distân-

cia entre a pituitária e a fissura pterigomaxilar (ein milímetros), que foi medida

aos 8, 10, 12, e 14 anos de idade em 27 crianças divididas em dois grupos, meninos

e meninas (Tabela 1.1). A análise descritiva, apresentada na Figura 1.1, mostra

que nos dois grupos a resposta parece crescer linearmente com a idade e existe

uma variação no intercepto dos perfis individuais. Como aparecem alguns perfis

atípicos para o grupo de meninos vamos assumir inicialmente o modelo normal

tradicional e comparar os resultados supondo posteriormente erros elípticos com

caudas dais pesadas para o grupo de meninos.

Exemplo 1.2: 1.;ni out.ro estudo de ortodontia analisado por Pan e Fang (2002,

Exemplo 2.7) tentou estabelecer lml padrão de crescimento para a altura do rai-no

da mandíbula (em milímetros). Pala tanto, 20 garotos foram avaliados aos 8, 8.5,

9 e 9,5 anos de idade (Tabela 1.2). A análise descrit.iva, apresentada na Figura

1.2, lllost.ra que existe un a variação no intercepto da curva de cada indivíduo, Dias
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não está evidente se existe uma variação importante na inclinação das curvas. O

modelo normal linear misto será então aplicado e os seus resultados comparados

com ulll modelo elíptico linear tnisto.

Exemplo 1.3: Para avaliar o efeito da terapia antiretroviral (HAART) no cito-

megalovirus (CÀ/IV) , pacientes aidéticos com níveis baixos de células CD4+ foram

estudados. Os pacientes foram acon-apanhados por mais de três meses de acordo

com 3 perfis: grupo A, composto por 12 pacientes que foram acompanhados antes

da introdução da terapia (HAART), grupo B, composto por 17 pacientes segui-

dos antes e depois da introdução da terapia e, finalmente, grupo C, composto por

10 pacientes que foram acompanhados somente após a introdução da terapia. A

divisão em grupos foi feita somente para organizar a análise descritiva dos dados.

Como cada paciente foi avaliado em um momento diferente e em diferentes nú-

meros de vezes (1, 2 ou 3 vezes), esses dados são desbalanceados em relação ao

tempo (Tabela 1.3). A análise descritiva dos perfis individuais, apresentada na

Figura 1.3, indica que a contagem de células CD4+ se altera muito pouco antes

da introdução da terapia. Entretanto, após esse momento, essa variável parece

apresentar um crescimento importante. Um modelo de netas seglBentadas com

efeitos aleatórios assumindo distribuição normal para os erros foi utilizado em

Borges (2001). Como a variação dos comportamentos é grande, iremos propor

analisar esses dados assunaindo unia distribuição com caudas mais pesadas do

que as da normal para avaliar o impact-o nos resultados. Observe que métodos

usuais de análise multivariada nã.o setialn adequados a esse exemplo, devido à

est.rutura t.otalnlente (tesbalanceada presente nos dados, portanto. neste caso. o

modelo com efeit.os aleatórios é o mais indicado para incorporar a dependência

entre as observações feitas no mesmo paciente
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Tabela 1.1: Distância entre a pituitária e a fissura pterigomaxilar (em milímetros)
avaliada aos 8, 10, 12, e 14 anos em 27 crianças.

25,5

Meninos 12
13

14

15
16

17
18

19

20
21

22
23

24

25

26

27

26,0
21,5
23,0
25,5
20,0
24,5
22,0
24,0
23,0
27,5
23,0

21,5
17,0
22,5

23.0
22.0

25.
22.
22

27
23

25
22

21

20

28

23
23

24

25

24
21

0

5

5

5

5

b

0

5

.5

,0

,0
,5

,5
,D

,D

.a

29

23

24
26

22
27

24

24
31

31

23

24

26

()

0

0

5

5

0

5

5

0

0

.5

,0

,0

31,0
26,5

27,5
27,0
26,0
28,5
26,5
25,5
26,0
31,5
25,0
28,0

29,5

26,0
30,0
23.0

26,0
23:5

       

  Idade (.«.;)  
Grupo Indivíduo 8 10 12 14

Nleninas 1 21,0 20,0 21,5 23,0

2 21,0 21,5 24,0 25,5
3 20,5 24,0 24,5 26,0

4 23,5 24,5 25,0 26,5

3 21,5 23,0 22,5 23,5

6 20,0 21,0 21,0 22,5

7 21,5 22,5 23,0 25,0

8 23,0 23,0 23,5 24,0

9 20,0 21,0 22,0 21,5

lO 16.5 19,0 19,0 19,5
11 24.5 25,0 28,0 28,0
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35
Meninas

30
a

a)
E

20

15

Idade

35
Meninos

30
a

8.2s
a)a

20

15

Idade

Figura 1.1: Perfis individuais da distância entre a pit.uitária e a hssura pterigo-
illaxilar pala os dados de Potthoff e Roy.
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Tabela 1.2: Altura do ramo da mandíbula avaliada aos 8,0, 8,5, 9,0 e 9,5 anos de

idade (ID = Menjglâ:.

5 8,0
8,5
9,0
9,5

47,6
48,5
48,9
49,3

15 8,0
8,5
9,0
9.5

49,6
50,4
51,2
51,8

ID Idade Altura ID Idade Altura
l 8,0 47,8 11 8,0 51,2

  8,5 48,8   8,5 51,4

  9,0 49,0   9,0 51,6

  9,5 49,7   9,5 51,9
2 8,0 46,4 12 8,0 48,5

  8,5 47,3   8,5 49,2

  9,0 47,7   9,0 53,0

  9,5 48,4   9,5 55,6
3 8,0 46,3 13 8,0 52,1

  8,5 46,8   8,5 52,8

  9,0 47,8   9,0 53,7

  9,5 48,5   9,5 55,0
4 8,0 45,1 14 8,0 48,2

  8,5 45,3   8,5 48,9

  9,0 46,1   9,0 49,3

  9,5 47,2   9,5 49,8

6 8,0 52,6 16 8,0 50,7

  8,5 53,2   8,5 51,7

  9,0 53,3   9,0 52,7

  9,5 53,7   9,5 53,3
7 8,0 51,2 17 8,0 47,2

  8,5 53.0   8,5 47,7

  9,0 54,3   9,0 48,4

  9,5 54,5   9,5 49.5

8 8.0 49,8 18 8.0 53.3

  8,5 30.0   8.5 34,6

  9.0 50,3   9,0 55.1

  9,5 52.7   9.5 35.3

9 8,0 48,1 19 8,0 16.2

  8,5 30.8   8.5 47.5

  9.0 32.3   9.0 !8.1
  9.5 54.4   9,5 48,4

10 8.0 15.0 20 8,0 46.3

  8,5 47,0   8.5 17.6

  9,0 17,3   9,0 51,3

  9.5 48.3   9,5 31.8
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Tabela 1.3: Contagem de células CD4+. O tempo (dias) 0 é o momento da
introdução da terapia. À'ledidas feitas antes foram consideradas negativas e após
foram consideradas positivas.

Paciente Tempo CD4 Paciente Tempo CD4 Paciente Tempo CD4

PARI.l
PAC2.1
PAC3.1
PAC4.1
PAC4.2
PACK.1

PÃES.2
PAC6.1
PAC6.2
PAC7.1
PAC7.2
PAC8.1
PAC8.2
PAC9.1
PAC9.2
PACTO.l
PACI0.2
PACll.l
PACl1.2
PAC12.1
PAC12.2

PAC13.1
PAC13.2
PAC14.1
PAC14.2
PAC15.1

PAC15.2
PAC16.1
PAC16.2
PAC17.1
PAC17.2

-112,02
-155,85
.164,07
-161,03

0,00
.350,97

0,00
-364,06

28,00
-360,11

0,00
-329,06

0,00
.126,02

0,00
-91,93

0,00
.119,02

0,00
.171,99
130,89

-21,00
570,14

0,00

523,26
0,00

616,11

0,00
166.81

o,oo
530.26

4

7

l
42

9

9

4

26

20

PAC18.1
PAC18.2
PAC19.1
PAC19.2
PAC20.1
PAC20.2
PAC21.1
PAC21.2
PAC22.1
PAC22.2
PAC23.1
PAC23.2
PAC23.3
PAC24.1
PAC24.2
PAC24.3
PAC25.1

PAC25.2
PAC25.3
PAC26.1
PAC26.2
PAC26.3
PAC27.1
PAC27.2
PAC27.3
PAC28.1
PAC28.2
PAC28.3
PAC29.1
PAC29.2
PAC29.3

0,00
424,94

0,00
473,95

0,00
231,95

0,00
280,05

0,00
276,70

-225,86
0,00

614,28
-378,06

0,00
455,99
-322,06

0,00
141,85

-434,99
0,00

322,06
-350,06

0,00

326,01
-140,02

0,00
543,05
.354,93

0,00
301,96

24
33

9

14

46
149

13

67

18

169

26
11

285
27

7

192

11

14

14

38

6

96

25

109
130
35

35

65
2]
25

142

PAC30.1
PAC30.2
PAC30.3
PAC31.1

PAC31.2
PAC31.3
PAC32.1
PAC32.2
PAC32.3
PAC33.1
PAC33.2
PAC33.3
PAC34.1
PAC34.2
PAC34.3
PAC35.1
PAC35.2

PAC35.3
PAC36.1
PAC36.2
PAC36.3
PAC37.1
PAC37.2
PAC37.3
PAC38.1
PAC38.2
PAC38.3
PAC39.1

PAC39.2
PAC39.3

-263,00
0,00

297,09
-176,86

0,00
299,23

-189,03
0,00

136,07

-196,03
0,00

301,05
-182,03

0,00
287,05

-147,03
0,00

322,06
-52,05

0,00
415,81

-132,11
0,00

302,88
.140,94

0,00
266.05

-48,10
0.00

310,79

46
60

175
18

18

115
3

16

6

'Í

103
234

17
41

178
14

28

26
2

16
122

11

65
187

4

95

24

39
63

13

15

28

4
16

5

41

63

()

5

24

48

35

208

47

165
2

106

20
47

13

320
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8,0 8,5 9,0 9,5
Idade

Perfis individuais para a altura do ramo da mandíbulaFigura
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Perfis individuais da contagem de células CiD4+ eni pacientes com



Capítulo 2

Modelo elíptico linear misto

2.1 Definição do modelo

O modelo linear misto proposto por Laird e Ware (1982) assume a forma

estrutural

y{ = Xi/3 + Zibi + ci, 'í = 1,. . .,'n,

em que yi é um vetou de observações mi-dimensional do ã-ésimo "cluster", X.i é

uma matriz mi x p contendo valores de p variáveis explicativas, /3 é o vetor de

parâmetros fixos, Z{ é uma matriz m{ x q de planejamento dos efeitos aleatórios

bi, que por sua vez representam os erros entre os "clusters": e, e{ é um vetor

mi-dimensional de erros "intra-cluster":

rÍll ZÍ12
rá21 Z{22

#il
ZÍ2

;Íll ZÍ12

:á21 Z{22

fÍI
=i2

:Z;imi l iZ;ímÍ2 : 17til o'ím,i2

[llla foinlulação hierár(laica está implícita nesse modelo. pois estamos assu-

ininclo blue yi bí «, N«:.(XiO + Z.bi; a:l«.), bi -, Nç(O; D) e ci - N,.:(O; a:lm;)-

com bi e cf independentes. .A(ltli. a dist.ribliição conjunta de (yr:b{.cr)r é

facilnient.e det.erntinacla:

29
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!;1-~«« 111'1;1"%'''' T' :::ll-,«
.A inferência clássica é, usualmente, baseada na função de verossimilhança do

modelo marginal yí «., N,«. (X{/31 ZiDZr + a21..).

Sob o enfoque hierárquico a matriz D deve ser positiva-definida, uma vez que

representa a matriz de variâncias-covariâncias do efeitos aleatórios. Por outro

lado, no modelo marginal somente a matriz Z{DZ? + a21«. deve ser positiva-

definida, ou seja, podemos considerar situações em que os componentes de vari-

ância da matriz D sejam negativos. Por exemplo, no caso Oln que incluímos um

efeito aleatório no intercepto, a matriz D terá um único componente de variância,

que chamaremos de a'-, que será diretamente proporcional ao coeficiente de corre-

lação entra-classe (;âl) , ou seja, ao coeficiente de correlação entre as observações

feitas no mesmo "cluster". Se em um estudo fizer sentido obter uma correlação

entra-classe negativa, então, isso implicará em um componente de variância tam-

bém negativo. Verbeke e A/lolenberghs (2003) exemplificam essa situação em um

estudo sobre recursos alimentares para filhotes ein que ocorre competição por

alimento. Nesse exemplo, assumindo que os "clusters" são ninhadas, faz sentido

admitir que dentro de cada ninhada para que alguns filhotes comam mais, outros

devem comer menos, induzindo a uma correlação entra-classe negativa.

A decisão sobre qual modelo adotar deve estar diretanlente ligada à inter-

pretação do problema. No modelo hierárquico, entretanto, um cuidado maior é

necessário ao se propor testes de llipót.fases para a\aliar a necessidade de incluir

component.es cle variância, uma 'çez que esses se encont.ram na front.eira do espaço

paraillétrico. Gianlpaoli(1999) abordou essa questão pala o caso normal. t'ma

forma de contornar esse problema é t.ral)olhar coill o modelo marginal maná.ando

a interpretação do modelo hierár(laico, ou seja, propor testes de hipóteses no

modelo ma.rginal assumindo (lue os componentes de \-ariância estão restritos a

valores não-negativos.
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Outro questionamento que devemos fazer ao adorar o modelo linear misto

está relacionado à suposição de normalidade para os erros, pois sabemos que, sob

essa suposição, os estimadores de máxima veiossimilhança apresentam falta de

robustez na presença de observações aberrantes. Uma possível alternativa para

lidar com essa deficiência dos estimadores de máxima verossimilhança é assulBir

distribuições elípticas com caudas mais pesadas do que as da normal para os erros

de tal fora-ta a acomodar melhor essas observações. A classe das distribuições elíp-

ticas inclui diversas distribuições com caudas mais leves ou mais pesadas do que

as da normal, consistindo, portanto, em uma alternativa interessante nessa situ-

ação. A Figura 2.1 apresenta exemplos das distribuições t-Student, exponencial

potência, logística-l e ll univariadas.

Vamos, a partir de agora, utilizar a notação Y N EI«(pl E; 77) para represen-

tar o caso em que o vetor de dados Y assume uma distribuição elíptica m-variada

com média p, matriz de variâncias-covariâncias proporcional à E e com parâ-

metro de forma v7 definido de maneira diferente para cada elíptica. Para o caso

geral vamos considerar a notação simplificada Y «' EI«(p; E).

Em modelos elípticos lineares mistos duas abordagens podem ser considera-

das. A primeira abordagem seria partir da formulação hierárquica assumindo

que yijbi «., EI«:(X{/3 + Zibi; a:l«.), bi «, Elç(O; D) e e{ «' EI«.(O; a:l«.). Nesse

caso, a distribuição conjunta de (yr, br, ef)]'' não é necessariamente elíptica e

obter a distribuição marginal da resposta yi torna-se analiticamente complexo.

Para modelos n)iscos cona erros asstullindo distribuição t-Student niultivariada

Pinheiro, Liu e Wu (2001) trabalharam uma abordagem hierárquica enl dois es-

tágios. Eles part.irem da composição da distribuição normal e gama para result.ai

em uma dist.iibuição marginal t-Student. multa'ç'ariada como se segue:

r.l(b:, õ.) «' N.,;(X./3+ Z:b;; -la:l«.)

b:lõ: - N.(o; in),
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t-Student(lO graus deliberdade)
t-Student(5 graus deliberdade)

Exponentialpotencia(K
Exponential potencia (K

0,3)
-0,3)

Figtlra 2.1: Exemplos de algumas distribuições elípticas univariadas comparadas
a normal (linha mais cheia).
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e

õ: -.., Gama(-Í; -Í) { - 1, . ' . , ,z,

que implica em

y: - t«. (X:O; Z:DZr + a:l.:; «:),

em que z/í representa o número de graus de liberdade da distribuição t-Student.

Pala estimar os parâmetros fixos, aleatórios e graus de liberdade os autores pro-

puseram uin processo de estimação baseado no algoritmo EÀ/l.

No caso da distribuição t-Student, essa abordagem hierárquica não apresenta

grandes dificuldades analíticas, entretanto, para as outras distribuições elípticas, a

obtenção da distribuição marginal não é tão simples e pode ser necessário utilizar

procedimentos de integração numérica. Assim, a segunda alternativa para evitar

as dificuldades analíticas encontradas partindo-se do modelo hierárquico é assumir

a mesma estrutura obtida para a conjunta no caso normal apresentada em (2.1.1),

mas considerando uma outra distribuição elíptica diretamente para essa conjunta,

ou seja,

:] ---.*.*«.{(T);L''']f' T ::t ]}.',.:.',
De acordo com as propriedades das distribuições elípticas, descritas por exemplo

en] Valle (1994), a distribuição marginal de yi t.aillbénl será elíptica. Dessa forma.

assim como no modelo normal linear mist.o. as inferências podem ser baseadas

na distribuição marginal yí «., EI.:(X.fP; ZfDZr + a21,«.). Obter\e blue sob esse

enfoque bi e ci são não-correlacionados, mas não necessariamente independentes

enceta no caso iioinlal.

Para essa segunda aborgagem a função densi(jade de yi é. ent.ão, dada por

./' (yi ) x:l '/' p(«:). i
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en] que ui = (y{ -- pi)I" Eii (yi -- pi) é a distância de À/lahalanobis e pode ainda

ser escrita como (yi -- p{)r E. i/2E: :/2 (yí -- Pi) = pl''Pi = jjPilja, eni que jjPill

é a norma do vetor Pi. Adicionalmente pi = X{/3 e Ei = Z.iDZT + a21«.. A

função g(.) : .F? --> lO,ool, chamada função geradora de densidades (veja, por

exemplo, Fang, Kotz e Ng, 1990), obedece a condição /0m .tl"'/2-1g(u)dü < 00.

Para distribuições elípticas yá N EI«(pi; E{), a matriz Ei é proporcional à

matriz de variâncias-covariâncias de yi, ou seja, Var(yi)=aiEi. A constante a.i

é obtida a partir da função característica @,(t) = E(e"''') = e:t'P.@(ta"Eit),

para alguma função d', e é dada por ai ' em que @'(0) - a@'(t) 1.... Se

y{ «' EI.(O, 1«) então ai será a variância das distribuições marginais univariadas.

Particularmente, para a distribuição normal ci{ = 1.

2.2 Função encore e matriz de informação de
Fisher

O logaritmo da função de verossimilhanças é dado por

z(o) >:i.glx:l-:/'+ :i.gg(«:)
.i :: l {:: l

É -{ i.g lx.l + i.g g('«:)

n

(2.2.1)

C'onsidere a ]llat.riz de variâncias-co''.ariâncias dos efeitos aleatórios dada por

r12
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Desta forma, o vetou de parâmetros a ser estimado será O = (/3r,7a'')r, em

que 'yo = a2 e 7, (r = 1, . . . , q + m) é o r-ésimo elemento do vetor ' que contém

q parâmetros de variância (ri,. . .,ro)I" e m = g(SiD (q Z 2) parâmetros de

covariância entre os efeitos aleatórios (ri2, . . . , rç(q-i))T

Nessas condições, a função escore para .8k é dada por

SP.
az(o)

xígJ*(-n*â i: :

'n
>: '«(":)xâEi: (y. - P:),
{-1

P:)

em q« xl = (zí:k,z:", . . , z{.:i;y', u(ui) = 2«,,(u{), com w,(ui) = g'(u{)/g(üi)

e g'(u{) = ag(u{)/aui, e, So. é o k-ésimo ele«.eito do "tor S# = (Sp: , Sp,,

.Adicionalmente, a função escoie para e ', é dada por

S,y, T- ;$á:.:':',, *$nâ
-iE*, I'i'"nl --xÇlgi [&. -«J''í: :

!$ « 1-;'ãl

P:)

ü: pJ'Él:--ü:
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S,y, -;$ » 1,;:EI
{${« (-;'B)

n

+ «(«:)
i-l a: - pJ'xi:S:xi:ü: - pll

«(«J &: - pJ' zi'::xi' &:

(2.2.2)

em que S,, é o r-ésimo (r 0, q+m) elemento do vedor S7 s..,s..

Usamos os resultados de álgebra matricial âal".4Z = 2zr.A, ã%- in IX('r)l

tr IS':gi-l e e:lillÍÜ - --E-itgE-E-i (ver por exemplo, Graybil1, 1983)

Para obter a matriz de informação de Fisher para /3 considere

az: (o) -2«,, ( «:)xTXi:(x: P:)

2«,, («:)xrxí '/:Ei'/'(y: P:) -2wp(u{)XTEÍ:/:P{,

az:(o) az:(o)
aÍ3t a13k * :i:'':':) (-,«, J*l-;'':-:)

4u3('t&i)P; Ei t/2x.lxüE; 1''2Pf

4uj(zii)ljP.ll' pr Ei'/2 .,xrEÍ'/:iPr

'": 'l«. xl; = (.z::-,. ';:', . . . : -...,)' se r.fe:e ao {-ési«:o "clt-éter" e /-é;in:a ''aria«l

e xl = (.ullk: :z:.21, . . . , '1,.,x:)r ao í-ésinlo "cluster" e k-ésima varia''.'el.



A partição da matriz de informação de Fisher referente a /3z e Õx; para o {-ésimo

'cluster" é dada por

'..,.-»[TTl-»{»[WW ,:]}

]n leal?-lÍbiO- iip:lil - El4«3(":)11p:ll: ] {Ü ÜÍ i:/'x«xãEi:/:Íl;h} llp:ll}

'«,í(«J ii,:ii'i*«(';:''*:.*:.,;:'')

it-(x;:''*«*âx;''') E(4«3("J llp:ll')

it-(*lXi'/' i:/:x) K(4«,3(":)jjP:jl')

:*l:Ei'x«]E(«'3(«:)ljP:jl')

-Lxlzi:x«',,

que tr(.{B) = tr(.B.4) e o resultado (Graybil1, 1983):

«IÊ.e.ã «:':«l

at.iiz de informação de Fisher para /3 seta (

,, e-- 4(Zg. -.7'.-lv

Usamos o fato

(2.2.3)

leda por(Portanto

í "z ''l'

]E 'l 4u3(ui)ljPÍjl: E
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'"- q« a,. - ]n («,3('«:) lp:ll:)

Para obter a ntatriz de informação de Fisher para "r considere

õ/: (o)
al, -;*,(,;:B) «,'«:»'«: - «:,'';::';:'«: «:,

!*,(,;:B) «,'«:,-,,;;=,;;':

az:(o) az: (o)
õl, al, ;'- (-;::) '- (,;':) (2.2.4)

* ;'-(,;:ã) «,'«:,-,,;;:,;;-:
(2.2.5)

* ;'-(,;'E) «,''«:,-;,;;B,;;,: (2.2.6)

(2.2.7)+ «,j(":)prx;{ ::l-x;àp:píx:' ::x;'p:

:«,,,, - » (TT) -{»[TT ,;]}
E {E l(2.2.4)+(u.e.õ) +(2.2.6) +(2.2.T)l l p.l l}

Desenl,olvencto cada parcela dessa espeiaiiça, obtellios

x( (2.2.4)l llp;ll) :*- (,;'B) '- (»;':)
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E lln ( (2.2.4)l llp:ll)l ;'- (,;:a) '- (,;'R C rs

em que

.:,, - '- (,;::) '- (,;::)
Usando novamente(2.2.3) temos

]n ( (2.2.5)l llp.ll) !'-(,;:E) «,'«:,»(-,';;:,;; : ':
l--tr
2 ) «,'«:,"-:«'»(Ã,;;E';;Ü ",:«)

!'- (-;::) «,'«:, -: 'i', (,;;E';;)

E IK ( (2.2.5)l jjP:ll)l á*«(-;;ã,;;) '-(,;'8) » («,'«:'"-:

à'- (,;'R) '- (,;:ã) » («,'«:' "o

;=z (",hlt p:ll:)

;\naloganlent.c

iE lx ( (2.2.6)l llp.ll)l :=x (",(«;)llp:ll:)
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e, por fin-t

z( (2.2.7)l llp:ll)

«,3(":)in lpr ; :? ;àp:pTx;#:?x;àp: itp:iil

«í'«:,":':«'«; IÃ(,;;2,;;) àÃ(,;;Z,;;) à
eHg(,*«(,;;a,;::,;;) * *,(,,;:,;;) *,(,;;P,;;)
Zggt'-(,;:a) '-(,;:E) * ,',(,;; :-,:g,;;)

E IE ( (2.2.7)l ljP:ll)l qH#P {.,, * ,*, (,;;ã,;:a,;;) }
Usamos o resultado (Graybil1, 1983)

E IÍl:h.A-Ü:hÍÍl;h-.e-Ü;h ijPilll - l (2tr('iB) + tr('{)t'(B))

em que .A e -B são matrizes k x Â

Portanto, a pari.irão da matriz de informação de Fisher referente a }'s

será dada poi
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. r940 ?ÇW
' \. õ7, a',

1l=z (",(«:)llp:ll:)

*quwP {.« * «, (*:a*-:a) }
E (ws(ui)jjPill') = --u, ver Fang, Kotz e Ng (1999), então

$ 1-'r * «im {.« -- «- (';:a';::)
(2.2.8)

é o(r, s)-ésimo componente da matriz KI, com /g: = ]E(oS(uí)ljPijl') = E {w'(t'{)tl'}

Observe que /3 e 'y são ortogonais:

gl:l:- - ã; {-2«,(«J*â i:ü: - pJ}

*:iq;l?-.b:

-2w,(":)"âEi: il:zi"(y: - p:),

Como

K 'yr'7s

K 'yr'7s

portanto

«(;g) - »[»(gg ': )]

-2«,,(":)xâXí'g:l. i:EI(yi - p:)j l jjP:
) = o
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Entretanto, a2 e a'' não são parâmetros necessaiiainente ortogonais como ve

remos mais adiante.

2.3 Estimação de máxima verossimilhança

As estimativas de máxima verossimilhança dos parâmetros fixos e dos com-

ponentes de variância são obtidas maximizando (2.2.1) simultaneamente com

respeito à /3 e '.

A solução da equação S.õ 0 é dada por

}: -2«,,(a:)XTÊ;:(X: - &:) - 0

'n 'n

}: «(i:)xrÊ;:y: >1: «(a:)x:Ê;:x:lj -o
á-l {-l

Í- n l--t n

IE«nlxrÊ;:x.l E«MoxÍÊ;'«:-

l}

.Assim, o processo iterativo para estimar os parâmetros fixos e os componentes

de variância deve alternar os passos:

oü''-o - l>i: «(":y''xf íwx:l lE: '«(":r''xrxinx:l
e

,y(r+ l ) arglllax7 {/(/3('+ '1. 7) } (2.3.1)

pala 7 = 0, 1, 2, . . ., em que ' = (a2, a'r)r e /(/3, 'y) denota o logaritmo da fun-

ção de veiossimilhança. b'aloies iniciais de'çem ser fornecidos pala inicializar o

processo iterat.ivo. Observe que esse processo iterativo é similar ao utilizado
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no modelo ntaiginal assumindo distribuição normal con-l matriz de variâncias-

covariâncias dada por u(tÜ)E{ e matriz de planejamento Xi. Portanto, dados

-.dores iniciais para 'y e a podemos utilizar uma subrotina de modelos lineares

mistos para atualizar o vetor de estimativas de /3 e um procedimento de naaximi-

zação para solucionar a equação (2.3.1). Como valores iniciais sugerimos utilizar

os obtidos a partir do modelo normal.

Devido à similaridade entre a inferência nos modelos elípticos e normal, sendo

ainda o segundo um caso particular do primeiro, é razoável admitir que, para

amostras grandes e sob certas condições de regularidade (Verbeke, 1995), os esti-

cadores de máxima verossimilhança /3 e Ó' sejam assintoticamente normais com

médias /3 e ''r e matrizes de 'variâncias-covariâncias Kj;01 e K-i, respectivamente.

Kowalski et a1. (1999) apresentaram, em particular, alguns resultados assintóticos

no caso dos modelos lineares assumindo distribuição t-Student multivariada.

A quantidade t,(u{) = --2wg(ui) com mg(ui) = g'(üi)/g(ui) que apor'c' no

processo iterativo pode ser interpretada como um peso. De acordo com esse mo-

delo todas as observações de um mesmo "cluster" recebem o mesmo peso. Para

exemplificar seguem os cálculos para algumas distribuições elípticas mais impor-

tantes.

li) Distribuição t-Student(ui)(mi-variada)

: * i«:] ''
g'(«.)

2 « *i':.:] ''''::
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d [:g'( «:) 0 l + y,I':
«,(«:)

g(u:) 0
[«

ri+mi:
2

q +'ü{

m{

h

portanto

«(«:) - 2««, («: )

m{
'Ü Z

(Ü) Exponencial Potência (Ã')

g'(ud
l

2 1
l+K

K''
l

.:Ü
c' ',

Ç
l+K

'J
wg(ui

g'(ui

2

2 1

l

g(u:)
(,; ',

,r

portanto,

o( 'tl{ .l
Ü--

(üi) Logís t. ica- l l 17? í-va nada )

g( «:)
e

C
li + . "'l'
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g'('«: )
.jl + e-"'l'(--e'"') -- e'"'2jl te'":l(--('")
' it + e-"'l*

c'ÍÍÍ!:;V (-''":) (: -'-' ''"') { (: ''" ''"') - '''"'}

cC=flÇ:::;-U { 0

.(-e'"') (l + e'"') (!'

,.(«J c'e''l:Ç:l;;u
g(u:)

«,(«:)
l+e'u{
(;e'uí

1 -- e'"')
(l+. "

e, portanto,

«(":) - 2 t"h (Ut)

pois
P'

tanh z = -
e'

e

+e

e' e

É' : -+e -- z

e'

1 -- e 2;

1 + C--2z

(iv) Logística-ll(mi-variada)

g(«:)
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g' {ui) =
[: --.-«!''1'( '':.-«:'') - . :1: --.-«:''](-{«i:''.-«:'')

':....-«!':,'(-{«;'''' !'') -.- «}'' '':--.-«:'',(- {«::',.-«}'' )

1/2
[l+e'ui ]4

1/2

1/2
[l+e't'i ]a

:''. '') - .-«:'', (-{«;:''.-«}'')

jl + e-u}/'je'"}/'

:'') -«:'', (-{«;:':)

+.-«!''l

«}'']

«,(«:)
g'(«i)
g(ui)

[: -- .-«!''] (-{«;

[: -'. .-«:''] (-{«;

(-{«i:'') [:

It + e-"l''l

-li - .-@l
2.«©ll+e''/©l

e'-/Zi -- l

2v/©ll + e-«KI

e, portanto,

«(«:) - -

e'«ai -- l

«©jl+e-«''il

.X Tabela 2.1 legume esses resultados. Por exemplo, para a distribuição t-

Student mllltivariada o peso t,'(üi) é inversamente piopolcioiial à distância de

\lahalanobis. .Assim, quando zl,í = (yi -- Xi/3)7' EÍi (yi -- Xi#) apresenta valor

grande, o peso u(tlí) é pe(lueno, e o procedimento de estimação tende a at.ribuii

pesos pequenos para observações aberrantes. No caso da dist.iibuição exponencial
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Tabela 2.1: Expressões u(ui) para algumas distribuições elípticas

Distribuição u(w{ )
Normall

t-Student (pi g.l.) L'{ +'Ü {

Ü«Ê':

2tanh(? )

e ' l/=i-- l

Exponential potência (.If)

Logística-l

Logística-ll

potência, o parâmetro -/( é uma medida de curtosel para -l<.K<0 a distribuição

tem caudas mais leves do que as da normal e para 0<-K<1 a distribuição tem cau-

das mais pesadas. Quando K=0 recaímos na distribuição normal, e portanto esse

parâmetro também pode ser visto colmo um parâmetro de normalidade. Assim,

para o objetivo de acomodar observações aberrantes pode-se utilizar 0<.1(<1. A

distribuição Logística-ll também apresenta caudas pesadas, podendo assim ser

utilizada para dados com observações aberrantes, enquanto que a distribuição

Logística-l apresenta caudas mais leves do que as da normal, podendo ser utili-

zada para outras finalidades de modelagem.

2.4 Estimação dos efeitos aleatórios

A classe de distribuições elípticas nlultivariadas apresenta uma propriedade

útil para obtermos a distribuição a posteriori de bi. dado o vetou de dados ob-

servados yi(veja, por exemplo, Fang, lÇotz e Ng, 1990). Utilizando unia not.ação

geral, considere ilin modelo nlultivariado assumindo uma clistlibuição elíptica

para o vetou de variáveis de interesse Y «' EI«+v(p; E). Adicionalment.e, consi-

dere que esse vet.or possa ser subdividido, induzindo a partição no vet.or de médias
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e n-matriz de variâncias-covariâncias conforme apresentado a seguir

«-(;:).*., «-(1::).*.. '- 1::: (m+q) x( «l+q )

Nessas condições, as distribuições condicionais YijY2 :: y2 e Y2jYi :: yt

também são elípticas:

(YijY2 y:) «., .E/« (P:(y,) ; E::.:) ,

com

P:(y,) p:+ E::Eã'(y:- p,)

}l11.2 Eii -- Ei2El;ljLE::, e,

(Y2jYi y:) «' -EZ. (P:(y:) ; E«.-) ,

com

P:(y:) p,+ E::Eã'(y:- p:),

:l22.1 }l22 -- }l2tEllJ }u12

Portanto. como no caso normal, podemos considerar a distribuição a post.eriori

de bi dado o vetou de dados observados yi para estimei os efeitos aleatórios

bi's, (lue também seguem uma dist.ribuição elíptica nlultivariada. Partindo da

conjunta

i:l - --«:*« { I'\") ; i':'ai':: q'l }
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e utilizando as propriedades das distribuições elípticas nlultivariadas, temos que

b:jy: «' Ei. 10 + DZTXj:(x: xO);o Dzrxi:z.nl

O vetou de efeitos aleatórios do {-ésimo "cluster" que, analogamente ao caso

normal, vamos denominam de estimador de Bayes empírico, pode sei estimado

pela média da distribuição a posteriori:

bí E(b:jy:) ÍjzTÊ;:(y: x:Õ)

Para obtermos a variância desse estimador, vamos considerar a notação ma-

tricial para todos os dados como apresentado a seguir:

Y = X/3 + Zb + c,

yi
y2

cl
€2

+

y«

enl que zV := >. 17zÍ
í-l

./ .x. NxP pxl
bZ qçJ .vx.q ..*, L'«J ~*:

Supondo Ei e I'(tli) fixos, o estilllador de máxima v'eiossinlilhança para o '','etoi

de parâniet ros /3 é dado por:

n l ' n

>l: «(".)xTw;x. l >: «(«DxTw.y:
í-l J {-l



(JJq I'J J U.b \J Z. l\'l

em que W{ :: Eii

Chamando u(ui) = ui, podemos expandir )ll: uíX.r'WiXi da seguinte
.i-l

z;iXT'W'iX.l + 'u2X{'W'2x.2 + . . . + 'u.X.T'W'.X.

0

lxT x{ ... x:l ' "'w'
0

W' :: dias juiWi, u2W2, . . . , u,IW,}l ,

DDELOELIPTICOLINEAR NllSTOl l

e denotando

podemos escrever

n

E «:xrw.x.

u.'W.

(X7'W*X) ': Xa"W*Y

O vedor completo de efeitos aleatórios tambént pode ser ap

Í; (Y - XÕ)

:lue 6. = D ® 1«: e W = diag I'WI, . . . . W.l.

..\ssim, a mat.riz de variâncias-co\:ariâiicias de b = (br, . . . , Í;T)r toma a foinla

V-r(Í;) W Var(Y- XÕ) W Z A
nqxnq nqx V .Vx.V \----.-.-...,.------./ .Vx.V iVxnq ní7xnq

\i ., \;

rebentado utilizandoe

essa notação geralrS

eii}
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Considerando a decomposição

v-xP Y X'W*X)': X'W*Y

11 - X (X'W*X)': X'W*l Y

w*'' lw* w*x (xl"w*x)': xl'w* lv w*''Q*v,

temos que

Var(Y - XP) W*':Q* Var(Y)Q*W
:b l

X*Q* Var(Y)Q*E
+

em que x* = diagjuiEli, ... ,u.E.l, Q* - IX*'t -- E*-lX(XTE*':x)': x'rx*-:l
e Var(Y) = diag lutei, . . . , a.E«I'

Na prática, substitui-se Eí e uí pelas suas estimativas de máxima verossimi-

lliança, e assim, aproximadamente temos:

Var(b) Â Z rW'\'ar(Y xO)wzA

c0111

'b:ar(Y X/3) Ê'ã*Var(YIQ*E
#

.A mesma propriedade, conhecida na literatura colho "shrinkage" iio caso normal
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pode ser estendida no caso dos modelos elípticos lineares mistos. O valor ajustado

para o í-ésimo "cluster" pode ser expresso da seguinte forma:

9{ = Xi/3 + Zib{

x,Õ + z:Í5zrÊ;'(y: - x:Õ)

(1«. z:Í5zrÊ;:)x.Õ + z:Í5zrÊ;:y:

(Ê: - z:Í5zr)Ê;:x:õ + z:Í5zTÊ;'x:

(â'l..)Ê;:X:Õ +(Ê: 8'1«:)Ê;:y:

8'Ê;:X:Õ + (l«: 8'Ê;:)y:

A interpretação é a mesma obtida no caso normal. Quando a variabilidade

residual (a21«. ) for maior do que a variabilidade entra-individual (Ei), maior peso

será dado ao perfil ajustado XI/3. Por outro lado, quando a variabilidade íntra-

individual for maior do que a variabilidade residual, maior peso será atribuído

para o valor observado yt.

2.5 Resíduo condicional

\nç'BB »i mpla a viiAC ii.i in .x/"a'- TBi'\+rB' ial .)f-lrl+arla T.a ç:í3/xn/\ ') .-l
;lD.DUllllllLl\J (L lllCOlll(L llV C \5(IV lll(L ll ICUI Cl\AVtCL\.ltl llLt -)\,\LLV &. X

Y = X /3 + Z b + c,
.Vxl .VxP pxl Nxq qxl .Nxl
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podemos definir dois tipos principais de resíduos para estimar o vetor de erros €

em modelos lineares mistos (veja, por exemplo, Verbeke and À'lolenberghs, 2001,

Seção l0.4.4):

i) Resíduo marginal

elw
Nxl

ii) Resíduo condicional:

....--''"'---..'\

Y - E(Y) = Y X/3;

êo = Y
N'xl

E (Vjb) Y - (XO + Zb)

Coada resíduo pode ser utilizado para avaliar diferentes aspectos do ajuste

do modelo. Esses resíduos, bem como suas propriedades, foram estudados com

detalhes no caso normal em Nobre (2003). Para o objetivo deste trabalho, que é

identiâcar observações aberrantes, Nobre (2003) e Hilden-Minton (1995) sugerem

utilizar o resíduo condicional, e portanto, vamos aqui trabalhar somente com

esse resíduo. Assumindo novamente Ei e tli fixos, o resíduo condicional pode ser

escrito como:

êc = Y -- X/3 -- Zb

(Y XO) zaz'x :(v - xlj)

11 - zz\z'x''l(v - xÕ)

A(V - XO),
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e, portanto, a sua variância é dada por

Vc
NxN

Var(êc) AVar(Y X/3)Al",

AE*Q* Var(Y)Q*E*Ar

Assim, substituindo Ei e ui pelas suas estimativas de máxima verossimilhança,

temos aproximadamente:

Vc
/\ /\+ ..-'\ . . .,A. .'"\# "''"',n

ÂÊ*Õ* Var(Y)Q*Ê'Â'

Como os resíduos podem apresentar variâncias distintas, é conveniente utilizar

o resíduo condicional padronizado. Assim, para a Z-ésima observação, o resíduo

condicional padronizado será estimado por:

,/- l...,Nq

em que ?c. é o Z-ésimo elemento da diagonal principal da matriz Vc e representa a

variância da Z-ésima observação. Os primeiros mi elementos do vedor êc+ referem-

se às observações do primeiro "cluster", e assim por diante.

O resíduo condicional padronizado foi utilizado nas aplicações para identificar

obsei\'ações aberrantes no illodelo disto normal. No caso das outras distribuições

elípticas, esse resíduo também pode ser ut.ilizado, Dias deve ser analisado conjun-

tament.e com os pesos t'í's pois observações dest.acadas como aberrantes podem

apresentar iin] peso peclueno no processo cle estimação, não representando: por-

tanto. um problema relevante.



éÀPÍTÜtÕ2. MODEM;(JBLÍPTICO HNEAR N'LISTO 'DÕ

2.6 Pontos de alavanca

Pontos de alavanca são aqueles que exercem influência desproporcional nos

próprios valores preditos. No caso normal linear, esses pontos são obtidos pela

diagonal principal da matriz de projeção, dada por X(XTX)'tXI', e representam

observações com valores atípicos nas variáveis explicativas. St Laurent e book

(1992) definiram, para modelos não-lineares, ponto de alavanca como sendo a

derivada aúí/aZ/{ e, recentemente, Wei et al (1998) definiram a matriz de alavan-

cageln generalizada para modelos mais gerais.

Assumindo novamente Ei e u{ fixos e, utilizando os resultados apresentados

em Cysneiros (2004) e Galea, Paula e Cysneiros (2005), podemos aproximar a

matriz de alavancagem generalizada para o modelo elíptico linear misto por:

H x (x'w*x) '' x'w*

Como

trH t- lx (x'w*x) ': x'w*l

' l(x'w*x)''x'wxl

trlp = p,

sugerimos utilizam como critério de definição de pontos ala\;ancas o mesmo utili-

zado em modelos lineares, ou seja, tomar o /-ésimo eleinent.o da diagonal prin-

cipal de H e considerar como pontos anal,ancas aclueles com hl 2 2p/;V. para

Adicionalmente, de acordo com Nobre (2003), podemos utilizar

À/ l

E;lL% ; a
n'Li
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para avaliar a alavancagem do á-ésimo "cluster"

Nobre (2003) também) propôs, para o caso normal, definir uma medida de

alavanca considerando a estimação dos efeitos aleatórios, uma vez que a iníiuência

dos pontos de alavanca pode também incidir nas predições dos efeitos aleatórios.

Assim, generalizando sua proposta para o caso elíptico considere:

alE (Y jb)
âyr

, (:*Õ -- 'Í;)
âyrH'

aXP . aZb
Õyr ' Oyr

H+ aZaZ'W(Y - XP)

"*.»,'«S .»,'«H

n + z,Azl''w2;;7 - ZAzl"'wu

H + ZAZ'W - Z.XZ'W(X (X'W*X) '' X'W')

n+ z,AZTW(l, - X(XTW'*X)'' XTW*)

H + ZAZ'WW*''(W* w*x (x'w*x)'' x'w*)

H + ZAZT'W\V*-'Q*
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Portanto, a Z-ésima observação deve ser considerada como alavanca, ou seja,

uma observação que exerce forte influência tanto nas estimativas dos efeitos fixos

quanto nas dos efeitos aleatórios, se hÍZ ? 21'(n') . Analogamente ao caso normal,

para avaliar a alavancagem do {-ésimo "cluster" propomos utilizar:

)ll: l ;j . 2tr(n')

E importante notar que as observações que recebem pesos u{ maiores no pro-

cesso de estimação, naturalmente serão aquelas que exercerão maior influência

nos próprios valores preditos. Assim, uma interpretação mais cuidadosa é neces-

sária para os pontos considerados de alavanca no caso das distribuições elípticas

diferentes da normal. Caso o objetivo do estudo seja o de fazer previsões a partir

do modelo ajustado, essa ferramenta pode ser utilizada para avaliar se, ao atribuir

pesos diferentes às observações, o modelo acaba por perturbar de forma dema-

siada as predições. Nessas situações, é necessário contrabalançar as vantagens e

desvantagens de adorar um modelo elíptico.

jv

2.7 Escolha da distribuição elíptica

O problema discutido neste trabalho aplica-se a dados em que existem obser-

vações aberrantes. Assim, para esse objetivo, as distribuições elípticas indicadas

são aquelas com caudas mais pesadas do que as da normal que acomodam melhor

' "yvvu -

As distribuições elípticas dependem de un] parâmetro de forma }7 que define

sua curtose e é necessário utilizar um procedimento para escolhem uni valor para

esse parâmetro. .Àssiin, escolhida a distribuição com a (dual iiá se t.rabalhar.

sugerimos ut.ilizar o critério da informação de .Akaike (.AIC) (ver, por exeilaplo,

Verbeke and Xlolenbeighs, 2001, p. 74) para escolha desse paiámetio cle foinla,

ainda no modelo de independência.

O critério da infointação de .Akaike (.AIC) compara modelos com base no

valor clo máximo do logaritmo da veiossinlilhança penalizado pelo uso de muitos
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parâmetros:

AIC. {Z,(O) - P} ,

em que p é o número de parâmetros fixos no modelo

A estatística da lazão de verossimilhanças baseia-se na diferença entre os

logaritmos da função de verossimilhança sob a hipótese alternativa e nula 2(Zt --Jo).

Essa estatística é con)parada com uma distribuição qui-quadrado com número

graus de liberdade dados pela diferença entre o número de parâmetros sob as duas

hipóteses (pl --po) . De acordo com propriedades dessa distribuição, a hipótese nula

pode ser rejeitada se o valor da estatística excede a média da distribuição, dada

por 2(pt -- po). Assim, quando (JI -- Zo) > (pl -- po), ou e(luivalentemente quando

(ZI -- pi) > (ZO -- pO), o modelo com mais parâmetros (sob a hipótese alternativa)

é o escolhido. Portanto, ao comparar dois modelos quanto ao AIC, o modelo com

menor valor de AIC é o escolhido. Entretanto, vale ressaltar que esse critério não

pode ser interpretado como um teste estatístico de significância; ele geralmente

é utilizado para comparar modelos com mesma estrutura de médias, mas com

diferentes estruturas de dependência, e aqui estamos propondo sua utilização

para comparar modelos elípticos sob independência com diferentes parâmetros

de forma.

Geralmente, em problemas que utilizam modelos mistos o interesse principal é

estimar a tendência média obtida a partir da distribuição marginal. Nos casos em

que o principal interesse consiste na estimação específica de cada "cluster", v'anda

e Blanchaid (2004) discutelli ainda a definição de um critério da informação de

Akaike que também penalize o valor do máximo do logaritmo da verossimilhança

pelo número de efeitos aleatórios estimados, mas para o objetivo de selecionar

est.ruturas de covariância. Como nosso objetivo é utilizam o .AICI como critério

pala escolher o para-metro de fointa da dist.ribuição elíptica no ntodelo de inde-

pendência, essa propost.a não se aplica.



(l;apítulo 3

Teste para os componentes de
variância

e

Assumindo o modelo (2.1.2) e supondo inicialmente D diagonal, é necessário

que os parâmetros (l-i, . . . , n)r sejam não-negativos, e, conseqüentemente, a dis-

tribuição nula assintótica da estatística da razão de verossimilhanças para testar

Ho : a'' = O contra Hi : a' > O, com pelo menos uma desigualdade estrita em Hi

não é mais uma qui-quadrado ou mesmo uma mistura de qui-quadrados quando

q ? 2. Nesses casos, a hipótese nula está na fronteira do espaço paramétrico,

e a inferência clássica não se aplica. Suposições adicionais são necessárias para

definir um teste, como já discutido na introdução. Para o caso normal, veja por

exemplo, Self e Liang (1987), Vu e Zhou (1997) e Giampaoli(1999). Por outro

lado, assumindo o modelo marginal yi «., EI.:(X.i#; ZiDZT + a21«.), a matriz

Z{DZ{ + a21.: pode ser positiva definida nlesino para valores negativos de a'' e a

estatística da razão de verossimilhanças pode ser utilizada pala t.estar Ho : I' = O

contra H2 : l- :# O. Entretanto, estádios interessados em preservar a ligação entre

o modelo marginal e o modelo gerador (2.1.2), ou seja, é de nosso interesse manter

a hipótese acerca dos componentes de variância unicaudal

Devido à sua simplicidade, opt.amos por aplicar o teste do tipo encore proposto

por Silvapulle e Sil\apulle (1995) para testar Ho : r - O contra Ht : a'' > O, com

pelo menos uma desigualdade estrit.a enl Ht . Escolhemos essa estatíst.ica princi-

palmente devido ao fato de que ela requer (lue o modelo seja estimado somente

39
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sob a hipótese nula, ou seja, sob o modelo mais simples, e essa é uma grande

vantagem uma vez que não estão disponíveis n-guitas ferramentas computacio-

nais para ajustar modelos elípticos lineares mistos, sendo, portanto, uma opção

bastante atrativa do ponto de vista computacional. Além disso, essa estatística é

assintoticamente equivalente à estatística da razão de verossimilhanças, mesmo no

caso restrito, como demonstrado por Silvapulle e Silvapulle (1995). A estatística

do tipo estore vem sendo recentemente aplicada em vários contextos, colho, por

exemplo, para testar hipóteses unicaudais para parâmetros de dispersão. Paula e

Artes (2000) utilizaram a estatística do tipo estore para testar a superdispersão

em modelos de regressão logística para dados agrupados e Verbeke e h/lolenberghs

(2003) discutem a sua aplicação para testar componentes de variância em modelos

lineares mistos. Recentemente, Savalli, Paula e Cysneiros (2004)i desevolveram

a estatística do tipo escore para testar componentes de variância em modelos

elípticos lineares mistos supondo a matriz D diagonal. Extensões para o caso de

D não diagonal são discutidas em Savalli, Paula e Cysneiros (2006)

3.1 Estatística do tipo encore

Considere a decomposição da função escore e da matriz de informação de

Fisher de acordo com O = (.Xr, I'l")r, em que À = (pr, a')I"

;- (::
e

«- liE:: :::l
O parâmet.ro À é considerado ulll parâniet.ro de perturbação para o propósito de

l Este trabalho recebeu o prêmio ''Best Student Presentation .Award" no "19th Inteinational
\Vorkshop on Statistical Xlodelling" realizado em Floiença, Itália em julho de 200'1.
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testar hipóteses acerca de I'. Silvapulle e Silvapulle (1995) propõent aplicar uma

transformação na função encore S de tal forma a obter funções escores para r

e À não-correlacionadas. Para tanto, considere a transformação AS (Johnson e

Wichern, 1992) en] que

l 0

K,ÀKJ l
Nessas condições temos

0'lAS- lK,ÀK
s* \

.S, - K.ÀKISÀ7 '

e a matriz de variâncias-covariâncias da transformação AS é dada por

AKA7' ?l l::: ::l
KÀX o l

0 K., - K,xK;xlKÀ,J

Portanto, a função escore SÀ e a função escore de a'' transformada dada por

S; = S, K,ÀK;ÀISx apresentam correlação zero, e, podemos assim, utilizar a

est.at.ística do tipo escore proposta por Silvapulle e Silvapulle (1995) para testar

hipóteses unicaudais acerca de 1" baseadas em S;. de tal forma a eliminar a

influência do paiâmetio de perturbação À.

Assumindo a existência da segunda derivada do logaritmo da função de \e-

rossimilliança, e, sob certas condições de regularidade:

i)n'#S(0) -$ N,......(0; K(0))
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ü);"pii«lis. l«-{ IS(O + "'lh) - S(O)l+ K(0)hj - ',(i),

a estatística do tipo escore é dada por

Ts S;o7'K-oS;' inf[,Zo] {(S;' a)'K"'(S;' - a)}, (3.1.1)

em que K" = Var(+') é obtida subdividindo K'i e todos os parâmetros são es-

timados sob a hipótese nula O' = (/3or, 82 OI')r

Silvapulle e Silvapulle (1995) mostraram que, para amostras grandes, a estatística

da razão de veiossimilhanças satisfaz Txv = Ts + oP(1), e, portanto, elas são

assintoticamente equivalentes. Adicionalmente, a distribuição dessa estatística é

uma mistura de qui-quadrados centrais:

q

T. D >:w(Z; A)x},
€-o

eln que xã denota a distribuição qui-quadrado degenerada na origem, 6. = Var(?)

e w(rl a.ys são conhecidos con-lo níveis de probabilidade e são expressos colmo

função dos coeficientes de correlação associados à matriz 6.qxq (Shapiro, 1985)

Por exemplo, para testar simultaneamente dois componentes de variância com

restrição a valores não-negativos segue que, para amostras grandes, Ts =9 woxg +

utX? +w2X:, em que wo = ecos':(p), wi = { e u2 = : -- ecos''(p), com p sendo

o coeficiente de correlação assina.ótico entre as estimativas de h e %, (I'(udõ,1963).

Para testes com t.rês ou cluat.ro restrições os pesos est.ão apiesent.idos no apêndice

X

Se .A fot uma matriz diagonal então as estimativas ?1, %, . . . , % são assinto-

t.icamente independentes e os níveis de probabilidade tomam a forma

«,(g; 6.)
q 2 q. r=0
P
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Exeinpliâcando, se o objetivo for testar a inclusão de 2 efeitos aleatórios si-

n-Lultaneamente (q = 2), assumindo a matriz D diagonal, temos as hipóteses

Ho : ri = T2 ' 0 com D = 0 (modelo de independência) contra Hi : I'-i > 0 e

r2 > 0 com D = lrnt P 1 , então a distribuição nula assintótica da estatística Ts
l t ) /q l

será }xã + {X? + }X:.

3.2 Extensão para matriz D não-diagonal

Suponha agora que a matriz de variâncias-covariâncias dos efeitos aleatórios

D seja não-diagonal com elementos qj, {, .j = 1, . . . , q e que o interesse seja testar

a existência de q efeitos aleatórios. Esse teste é equivalente a avaliar Ho : a'' :: O

contra Hi : l"i > 0 e/ou r, :# O, em que I' = (1'r, a''{)I" coii} a''i = (ri, . . . ,rq)]" e

I''2 sendo um vetar mx l das covariâncias entre os efeitos aleatórios com m :: !! ,

(q 2 2). Nessas condições, a estatística Ts assume a forma

Ts S;oK''S;' inft,: ? O ; a2 C R'l(s,.0 a)'K"'(S;' - a),

ein que a é formado pelos sub-vetores ai e a2 de dimensões (q x 1) e (m x l).

respectivamente, S, = S, -- K,xK;xiSÀ com S, sendo um vetou de dimensão

(q+m) x l das funções escores transformadas de a-, K'' é a matriz de variâncias-

co\ariâncias assintótica de + e K,À é a partição (q + nt) x (p + 1) da matriz

de informação de Fisher. Todas as partições da matriz de informação de Fishei

assunien-l a mesma forllla geral K.y,v apresentada na senão 2.2 e todas as (quantida-

des devem ser estimadas sob a hipótese nula. Novamente para amostras grandes,

segue de Sil\;apulle e Silvapulle (1995, Seção 2) blue Ts b E,'z..u(él: A):Ki+«:

Uni caso particlilar de interesse pode ser t.estar a existência do q-ésinlo efeito

aleatório dado que já existem q -- l efeitos aleatórios no modelo. Essa hipótese

pode ser expressa por Ho : I'- :: O cont.ra Hi : a"l > 0 e/ou I''2 :# O, eni (lue
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'rl - rç e a'2 = (1-iq,.. ,r(q-i)q)I". A estatística Ts assume a forma acima,

e todas as quantidades são estimadas sob a hipótese nula com (q -- 1) efeitos

aleatórios. Nesse caso, para amostras grandes temos que Ts no tX2. + iX:

Exemplificando, se o objetivo for testar a inclusão de um segundo efeito ale-

atório (q = 2), uma vez que já existe um efeito aleatório no modelo, temos as

hipóteses Ho : r2 = 0 e ri2 = 0, com D = 1-i, contra Hi : r2 > 0 e 'ri2 # 0

com D :: l 'ri 'ria 1 , então a distribuição nula assintótica da estatística Ts será
[ r12 r2 ] '

àxÍ + {x5.
Se o objetivo for testar a inclusão de um terceiro efeito aleatório (q = 3),

uma vez que já existem 2 efeitos aleatórios go modelo, temos as hipóteses Ho

l rl r12 rtal
'r2 = (r13,r23) :# O com D = la'-i2 r2 r23 1 , então adistribuição nulaassintótica

[ r13 r23 r3]
da estatística Ts será ãX2 + ãX:.

contra Hi : a"l = r3 > 0 e'ri = r3 ' 0 e a''2 = (ri3, r23) = O, com D = T12 T2
TI T12

3.3 Teste para um componente de variância

Apresentaremos agora a expressão da estatística Ts para o caso particular em

que o interesse é testar a necessidade de incluir um efeito aleatório no intercepto

do modelo. Nessa situação a matriz de variâncias-covaiiâncias assume a forma

Eli = rJ.. + o-21.., e o interesse consiste em testar a hipótese Ho : r = 0 contra

Ht : T > 0. As partições da função escore e da matriz de informação de Fisher

são dadas. respect.ivamente, por

S* S.,)' e S,

e

«-l :::
em (l tie

KÀÀ= ItKõa Ka2al' K,À= IK.,3 l<,.al e K,x=KIÍx.
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A função escore transformada assume a forma

sl. IS, - K,ÀKISÀI

S,- 10 K.., '(:2a2a

S, - K,.,K;;L,S,,l

Analisando a expressão (3.1.1), observe que se S; > 0, então infla?OI (S; -- a):K" -

0 com a = SI., entretanto, se S; $ 0, então inf[.?o](S; -- a):K" - (S;yK" com

a=0. Assim, a expressão de Ts se reduz a

" . { 0;q:K"', ::
S;o > 0
s;' $ o (3.3.1)

Para desenvolver os cálculos e obter uma expressão para a estatística Ts é ne-

cessário obter as expressões das funções encore e das mat.rezes de informação de

Fisher. A função estore para o conaponente de variância r, obtida a partir da

expressão (2.2.2), é dada por

s,- az(o)

-i$ '- (';'B) >: w,("')b: - p:)"xi'1l:xÍ'Ü: - p,),
i-l

(3.3.2)

em (lu(
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T+a2 T T ... T

Xi::J«.r+i«:a2::l 'r+a2 .l- ... r

il.*. -,«-

aE,
Õ7-

E-'
mí x 77t i [:«.

i [«. - (-h) ,«.] ,«;

i [,«. -h«:,«.]

:«.

:-#hll
i'«. [:«.-=]

l
J«.,

nZi7- + 0-2
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o que acarreta

'- (,;:?) - '-

Adicionalmente,

(,;:?)--: - ,L,«. li(:«.

aL[ [,«. a:h,«.]

[:«.;L] - '«. (Müw)

Substituindo esses resultados na expressão (3.3.2), a função escore para 'r íic

;, - {É(ah) *ET'«.-«:,'m;b'«: «:,

$ (:É-) l:} * «H:ii:a lgl'«, -.,I'l

67XIPoNEN'

a

insultasob Hn(lue, s(

'ES DEHALRLÀ

miT + a2

l
ãJ«h

l
ãJm:mirra

r
ãJm.

md'- + a

ll ---Jmi
mir + a2 a2

\ u('«i+ y
2

i-]
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s:
az(o)

õr l,..
m{

2ag

--(«:)+
2(ag)'

(3.3.3)

A função escore para o componente de variância a2, também obtida a partir

de (2.2.2),é dada por

s., - õz(o)
p:)'xi'il:-xí:(x: - p:),

(3.3.4)

em que

3 - :«',

E-: $ [:«. ah,«:]
mi'r+a2

T

1 - ash, T
ã#.+.e

l

o que acarret.a

*.-',;',-i«.: (: :h: («.: - 1).'- + a: \

ini +a: 7

Substituindo esses iesttltados na expressão (3.3.4). a função encore pala

fica
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;., - ;Ê3«:(@kJ/) $«,'«:,'«. -«:,'';:';:'«: - «:,,

em que

[i(:«. Mh,«.)] [3(:«.

b l:«. - ,;/-,«. -- (-hy «:'«l

e, sob Ho : I'- = 0, temos Ei IEii = ;1l«:. Segue que a função escore para o

componente a2 assume a forma

S:,-~@ o E a EW"n'«: '&:-«h

(3.3.5)

A matriz de informação de Fisher esperada para r e a2 é dada por

e. como já vintes anteiioimente

{. ,. * ,'-(,,'2,;':)}].';.*.',

n

ug {uiJ (yi
{-1

T
J m{

miT + a2

T
2 mi

máT + a2

Í'Ei: - â:m:

l<a2a2 l\.l-a2
1{.2, l<,,

Â.C'fr.s +
mi(r7zi + 2



ãAPÍTtÚLài LESTE PARA OS COXIPONES'ÍVSDE V)\RilAiNCIA

Para o caso da matriz com un] único efeito aleatório va

e "yi = r. Como

2

tr :;:3) - ah,

mos assumir

temos que

70

a2

\ 1 /... J:..
0,

l
miJ«.

jm:.'- + a')'

o que acarreta

Substituindo esses resultados na expressão (3.3.6) obtemos a partição

dada pot

'- (,;:?,;' 'ã;
mi

2

K,,
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:l(;ny * '(*nyllK,,

2
m{

7niT+ a2

E -:*:#h]i-l

que, sob Ho : r 0, assume a forma

K:, $(' (3.3.7)

Para obter a partição K.2.2 temos que

':,,., = tr(Ei')tr(Ei:) - l=?
2

Imi -- l)7- + a2
TniT + a2

e,

,í'B-;: Ü [:«. [:m{

T
J«:

miT + a2

2r
J«.+

inÍT + a2 -hy «:'«.l

o cltte acaiiet.a
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I'''' m:,-+"'

úl'«:-:,--(:- yl

Ú ['« - :, * (-L)']
(m..'- + a')'

(m: - l)(m:.- + a'): + a
a'(m:,' + a:y

s resultados na expressão (3.3.6) temos

ls-('=eu')I' . l3'(':üg$')1'Á

*;#h

2mir-1{

4

substituindo esse

2

7ntr + a2

que, sob Ho assume a forllla
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22

8'1 /g.?.n

+
4 mi(mi+2.á-l

2/g. (m: l)ag +aâ
m:(m: + 2) ailail

'n 2 mija:+
oil(m{ + 2i-l

2/g+
a8(m: + 2)

«? (m: + 2)/g:+
.g(m: + 2)

2 &+ (3.3.8)

Por fim, para obter a partição K,2,, considere

'- (,;'3) '- (,;:?)CÍa2r

«('iD (ã/?-P)

m: / (m: - l)'. + a'

o-2 \. ruir + o-2

m: \: (m: l).-+a'
mir + a2 7 a2
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E-:

i (:«. - ;h,«.) ,«.miT + a2

Mala (,«: - a=h,«.)

;@Jn(:«. -:h:«.),«.

a;La (;L) ,«.

(-L)',«:,

l
J«.

miT + a2

o que acarreta

'- [(-;:3) (,;::)]
m{

(m:.'- + a')'

.Assim, substituindo esses result.ados na expressão (3.3.6) temos

l$ ü2alf:e*;:Éb:(;;;»y"'w
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que, sob Ho 0, assume a forma

K:,,
«? /.+

m: (m: + 2) al}.4
0

/g. m:(m: + 2)
.gm:(m: + 2)

â.
«g

(3.3.9)

Utilizando resultados de álgebra matricial, temos que a inversa da matriz

que será denotado por

K.2.2 K.,2
.a2T ] ,

K'''' K"'
K''' K"

étalque

1<" 1<,, -- K-,K;Ã,,K.,,l '' ,

K;:L, + K;;L,K.,, K,,- K,.,K;J..?Kl2

K;J,,]<,,, li:=.:S;!i&=iS=;1 .l<'''

K" 1<,, -- 1<,.,K. l 2 I';a2,
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Observando as expressões (3.3.7), (3.3.8) e (3.3.9) concluímos que, sob Ho,

l<aZa2 :: Ka2r, e, poi'tanto segue que

K"o IK:, - K:.,I':

-m? . 3/o.mi
4ag ' ag(m: + 2) '$('g*#)]

l

E 3/s.mi
aã(m: + 2)

l

â:
{-1

"=%:ll''
l

Para desenvolver a expressão da estatística do tipo escore, é necessário utilizar

a função encore de 1- transformada, que obtemos utilizando os resultados (3.3.3)

e (3.3.5):

S;' - IS? (K3,,:)':S3,l - S9

pois, novamente, sol) Ho. temos lÇa2a: 1{.2,. Assim
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$l-a*wlgt',« ,:,I'l l$
$wr$'«:.-«:,]: $wr$«:

wlis'«.-,;,i' $'«, ,;,'1

s;'

(3.3.10)

Portanto a expressão da estatística do tipo encore Ts, apresentada ein (3.3.1)

é obtida a partir de (3.3.7) e (3.3.10), e assume a forma expandida

[ '«. ,;,]' S',,-«,']]']Êm] ' * *',.E«(«:

0

e, para grandes amostras, Ts Ho ixo + tx2

se S*o < 0

Para o caso balanceado essa expressão se reduz a

, «D'll :zçm « ';'».
E«(«?)

r7Z

E (z/:j - pb
J-l

cn q*0 < 0

3.4 Teste para dois componentes de variância

O modelo cine inclui dois efeitos aleatórios independent.es c'nt.re si, no enter

repto e na inclinação, apresent.a a formulação
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y{ = X{/3 + Zib{ + ei, { = 1, . . . , n,

em que

Para obter a matriz E{ Z{DZT + a2lm., vamos assumir D

-..,?- li :lÍJ.

l
zil

,,.*« [:.
Zil Z{2

Zi2Zim
Z:DZr

riJ«, + r2zizr,

o que acarreta Ei l-tJm. + T2zjzi + a21,n.

Unl possível interesse poderia ser test.ar Ho : rl :: r2 ' 0 contra Ht : ri > 0

e/ou r2 > 0, ou seja, sob Ho Ei = a21,,,.. .As expressões cla função escoie e

infom)ação de Fisher são obt.idas, subst.ituindo as quant.idades



CAPÍTUL03. TESTE 'PjliRAOS eONIPONENTES DE 'VARlJ\N(}lA 79

e

nas expressões gerais apresentadas na Seção 2.2.

Nesse caso T = (.--,r2)' e À = (a', a:)' e as partições da funç

dadas por

S S,)'com S, S,:,S«)' e Sx=(SO,S.,)r

ter as nartições da matriz de informação de Fisher, consider

ao estore sao

Para ob

Kpp
K.2p
K,:p
K.p

Kxx Kx,l
K,x K-l

em que

«« - l\'

'*'' [«:,.

s.Nessas concliçõe

«--l:
K 2a

l<,:,,

K" =rK K,*K;;l K*,) ' '

Kp«2
K,2.,
K...a
KT,a2 P   [1'   
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«::««- I'T .;,l [«:«

«,*:'::«»- ll ==1 [«;;.s..,.

K,..,K;Z,,K.,,:
K.,.,K;;L,K.,,:

K,:,,K;;L,K.,.l
K..,KX,,K.,.J

K...'K;L,K.'.:,
\'"a,(.1)

K,,.,K;LK,,,:

K,:,, K,:,,K;L,K.,,,

K.,« -- K«a2K'] 2Ka2.,.

ya,(,'2 )

Pala obter a função estore transformada do vetor de interesse a", precisamos

obter as partições

KÃJ
0 l

1<a2a2

«--l:
1< 2Tia
K 2

",*«a - 1: ii::::l l\ l ::::i Ü:l1<a2a2

Para obt.er essas paitições, devemos utilizar as expressões gerais apresentadas

na Seção 2.2 e substituir en]
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;; - l(::l ::::ü:l lzll

(:TI

T2

K,. .,K;:L, S., \
K.,.,K;J.,,S.,7 '

e a estatística do tipo estore para testar dois componentes de variância conjun

temente será dada por

Ts (S;')a"K"'S;' i«ft,2o] {(S;' a)rK-'(S;' - a)}

Para grandes amostras, como já foi visto anteriormente, Ts no woXo+wtX?+w2X:,

em que co. = ecos-:(p), wi = { e «,2 = { -- ecos':(p), com p sendo o coefici-

ente de correlação assintótico entre as estimativas de fi e %, (Kudâ,1963). Como

assumimos desde o início que a matriz D é diagonal, é razoável esperar que a

correlação assintótica entre ?l e % seja próxima de zero, e, portanto, recaímos na

distribuição }xã + {X{ + Xg.

3.5 Teste para o componente de variância re-
ferente ao efeito aleatório na inclinação na
presença do efeito aleatório no intercepto

Como já foi visto, no modelo que inclui dois efeitos aleatórios independent.es

entre si, no int.excepto e na inclinação, a matriz de variâncias-covaiiãncias assume

a forma Ei:: riJ.. + r2zizf + a21.:. Podemos estar interessados em t.estar

Ho : r2 = 0 contra Ht : r2 > 0 com ri presente no modelo, ou seja, sob Ho temos

XI) = rl)J.. + agl«.. Da mesma coima que iio caso anterior, as expressões da

função encore e informação de Fisher são obt.idas, substit.vindo as cluant.idades
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e

nas expressões gerais apresentadas na Seção 2.2

Nessa situação, como o interesse é desenvolver um teste somente sobre o com-

ponente de variância b, o vedor de perturbação é dado por Xa'' ' (/3l", a2, ,r )]"

Assim, as partições da função escore e da matriz de informação de Fisher serão

dadas por

s, - s.., . s* - (sg , s., , s,:)',

e,

Kpp
K.zp
K,:p
K,,p

Kxx KÀ,l
K.À K.,J

em que

K#p
0
0

0

K.2.,
Kr:a2

KÀÀ K.,= K,,,-,,

«,*:'. *.., ".«. . '»' l;==l
Novame1lte

K IK- K,*K;;lK*,)''

Para obter essa expressão devemos utilizal insultados de álgebia ]llatricial ])aia

calcular

nP   [1'   
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Kd
0K= K.2.,

K,:.2
Ka2a..:

Para tanto, vamos usar o resultado

K.-:,,

1< 2TIa K.2.2 FE'tFr
--E iFa"

em que

Kr:l-: K,. .,K;:L,K.,,:

KJ.,K.,,.

Dessa forma

KB
0

0 i :]KJ

Kã
0
0 : :]K,xK;ÀI = 10l'' l<..,., 1< r2'rl

IO' (K«.,A + K. C) (K..,B + K«,.D)l

IO' ««''A+ K..C) 0Ç-'B+ K«,-D)l IKP«l
K .xK ;;l Kx,

(K .â.+ l<,,,.C)l<.2.+(l<.,2 B + 1{,:,. D)l<,,«



(JJq I'l l (J IJ v o. l z)o

e, portanto

1<" = {1<,,.(K,,.,A + K«,.C)K.2.(K«,2B+ K«,-.D

Para obter a função escore transformada de r2 considere

.,A+ K«,-:C) S., +(K.,.,B+ K«,:D) S.-. ,

S; S. -(K,,.,A+ K.,,:C) S., -(K«.,B+ K«.-:D) S,-.}

Assim, a estatística do tipo encore é obtida, substituindo-se as expres:

acima em

se SI.' 2. 0
se S:o < 0

K.*Kds* -]0'(K..,A+ K.,,-.C)(K«.,B+ K«.'-D)] i

rE Pala)rOS COÀaPoNET-irES D]! :Vi\ft]l\N(]IA

.,,}'')K,.,,}

e

b {xg + {x?vã + {x?T.s'=para grandes amostrasostlra graiie

S:o 2KI'r0T



Capítulo 4

Aplicações

Foram desenvolvidas subrotinas na linguagem de programação Ox (ver, por

exemplo, Doornik, 2001) para ajustar os modelos elípticos lineares mistos assu-

mindo distribuições multivariadas t-Student e exponencial potência, que foram

utilizadas nos exemplos que se seguem. Também para essas distribuições foram

desenvolvidas subrotinas para calcular a estatística do tipo encore para várias situ-

ações de testes. Os programas estão disponíveis no endereço http : //www . de . ufpe

br/'--cysneiros/ftp/Savall i.PaulaCysneiros . zip e podem ser aplicados em

dados balanceados ou desbalanceados.

4.1 Dados de PotthoH-Roy

Como já vimos pela análise descritiva apresentada na introdução para os dois

grupos, meninos e meninas, a resposta parece crescer linearmente com a idade e

ainda existe uma variação no intercepto dos perfis individuais. Como apaiecenl

alguns perfis atípicos para o grupo de meninos vamos assunür inicialmente o mo-

delo normal tradicional e comparar os resultados supondo, posteriolnient.e, erros

elípt.ecos com caudas dais pesadas para o grupo de meninos.

Assunliremos para a respost.a da í-ésima criança ("cluster") o seguinte modelo

elíptico marginal:

Yi= XiP+(i,í=1,

85
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em que Ci «' El4(O; ZíDZT + a2l4),

*-r{ i::]
F o o 1 8 ]
l o o l lo l

x:- l Õ il i o l
l o o 1 14 l

para os meninos, de tal forma que 0 = (aS,/3p,aó,Pó)r. Os parâmetros fixos

foram indexados por g para meninas ("girls") e b para meninos ("boys"). Vamos

assumir três possíveis estruturas para a matriz de variâncias-covariâncias

para as meninas, e,lT

(i) N/lodelo com efeito aleatório no intercepto: Zi l4 e D = 1-i;

(ii) Modelo com efeito aleatório na inclinação: Zi = (8, 10, 12, 14)r e D - r2;

[ l l l l ]'
(iii) N/lodelo com 2 efeitos aleatórios , no intercepto e inclinação: z{ - l 8 10 12 14 l

e ]) = dias l7-t, r21

Considerando a estatística tipo escore, o modelo de independência foi testado

contra os modelos(i),(ii) e(iii). Uma outra situação foi considerada com o intuito

de testam a necessidade de incluir unl efeito aleatório na inclinação quando o efeito

aleatório no intercepto já está no modelo. Os valores de Ts sob a suposição de

normalidade para os erros estão apresentados na Tabela 4.1. Nas três primeiras

situações, a hipótese nula de independência foi rejeitada. Na última situação:

a hipótese nula não foi rejeitada a um nível de significância de 5%o. e, portanto,

concluímos blue o modelo final deve incluir somente o efeito aleat.ório no intercepto-

Unla análise de resíduos para o modelo norntal final foi feita utilizando o resí-

duo condicional padronizado, e está apresentada na Figura 4.1. Observe (lue tios
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observações foram identificadas com valores aberrantes. Duas dessas observações

correspondem ao menino 9 nas idades de 10 e 12 anos, enquanto que a terceira

corresponde ao menino 13 na idade de 8 anos. A influência ao retirar essas obser-

vações nas estimativas dos parâmetros, assim como na estatística Ts, foi avaliada

(Tabela 4.2) e as variações alcançam até 30%.

Todas as análises foram repetidas assumindo agora uma distribuição t-Student

multivariada com 6 graus de liberdade pala o grupo dos meninos e 30 graus de

liberdade para as meninas, como sugerido por Pinheiro, Liu e Wu (2001). Para

a distribuição t-Student com z/i graus de liberdade encontramos:

«(«:)
uá + 'mí

z.'i+ ui'

dp:
(«: + m:)'m:

4(«: + m. + 2)
e

Á.
(«: + m:)(m: + 2)m:

4(u + 'm. + 2)

Os resultados da estatística Ts para todas as hipóteses consideradas sob a

suposição de distribuição t-Student estão também apresentadas na Tabela 4.1.

Apesar de as conclusões não terem se alterado a uin nível de significância de

3%, e o modelo final escolhido sob a distribuição t-Student ter sido o mesmo

que o escolhido sob a distribuição normal, podemos notar que a estatística Ts

assume valores maiores no modelo t-Student pala todas as hipóteses t.estadas.

Além disso, vale ressaltar (lue se tivéssemos adorado unl ní\:el de significância de

10%, o modelo final sob a distribuição t-Student seria o modelo com inteicepto e

inclinação aleatórios.

Xs estimativas dos parâmetros do modelo com um efeito aleatório no inter-

cepto para as duas dist.ribuições estudadas estão apresentadas na Tabela 4.3.

Podemos notar que as estimativas dos paiânietros fixos são similares para os dois
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Tabela 4.1: Resultados da estatística Ts para várias hipóteses envolvendo efeitos
aleatórios sob a suposição de normalidade e distribuição t-Student em modelos
lineares mistos ajustados para os dados de Potthoa-Rol'.

Hipóteses
Ho:rl = 0
Hi : I'-i > 0
Ho : r2 = 0
Ht : T2 > 0
Ho : l-i = r2 :: 0
Hi : l-i > 0 e/ou r2 > 0
Ho : r2 = 0
Ht:ra > 0
com ri no modelo

Normal
61,8

P

?õ:õi
t-Student

62,5

P

ZÕlot:

58,5

62,2

0,60

(1) Calculado com base na distribuição {xã + {Xf

(2) Calculado com base na distribuição tXo + {X? + }X:

5

0

N

9
8

c:0

C
0
0
3

a)E

4

3

2

l
0

.1

.2

.3

,4

MENIN09.3

IQO .l

MENIN09.2

MENtNO1 3.1

5

Índice

Figura 4.1: Gráfico dos resíduos condicionais padronizados para o modelo COMI

uill efeito aleatório uo intercepta assumindo distribuição normal para os dados
de Pottho#.Ro}.
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modelos, porém as estimativas dos erros-padrão são menores sob a suposição de

distribuição t-Student nlultivariada. Isso significa que temos um modelo alterna-

tivo ao modelo normal, cujas estimativas são também consistentes e padecem ser

mais precisas. Além disso, como veremos a seguir, as estimativas dos parâmetros

mostram-se também robustas contra as observações aberrantes.

A influência da retirada das observações aberrantes que estão destacadas nà

Figura 4.1 nas estimativas dos parâmetros, assim como na estatística Ts, tam-

bém foi avaliada sob o modelo t-Student (Tabela 4.2). As variações são, em geral,

menores sob o modelo t-Student, confirmando a robustez desse modelo na pre-

sença de observações aberrantes, mesmo não tendo sido observadas mudanças nos

resultados inferenciais.

A Figura 4.2 traz o grá6co dos resíduos condicionais padronizados no mo-

delo t-Student multivariado. Os mesmos pontos identiÊcados no modelo normal

aparecem neste modelo, entretanto, de acordo com a Tabela 4.4, que apresenta

os pesos u(âiys de cada "cluster", essas observações referentes aos meninos 9 e

13 receberam pesos menores que os outros no processo de estimação do modelo

t-Student multivariado.

Ambos os modelos, norn-tal e t-Student, não apresentaram pontos de ala-

vanca, como mostram os gráficos da Figura 4.3. As Figuras 4.4 e 4.5 mostram

o comportamento dos resíduos e alavanca generalizada em função dos pesos ui,

respecti'çan-tente. Como já havia sido ressaltado, observações com menores pesos

são as que apresentam maiores resíduos e observações com maiores pesos são as

que exercem maior influência nos próprios valores preditos.

.À Figura 4.6 descreve os perfis individuais ajustados no n]odelo co]n un] efeito

aleatório no intercepto sob a suposição de distribuição t-Student.

4.2 Dados da altura do ramo da mandíbula

Os dados da altura do ramo da mandíbula fora.m analisados sob o modelo

norntal e sob a distribuição exponencial potência multivariada. O parâmetro de
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Tabela 4.2: Variação percentual nas estimativas dos parâmetros e na estatística
Ts para os modelos com um efeito aleatório no intercepto sob a suposição de
distribuição normal e t-Student, ajustados para os dados de PotthoR-Roy, após
excluir as observações aberrantes destacadas na Figura 4.1.

Meninos

Ã/lenhas

ab ' intercepta
ÕÓ'inclinação
ag ' intercepta
/3P 'inclinação
a'

Ts

Tabela 4.3: Estimativas dos parâmetros para o modelo com um efeito aleatório
no intercepta sob as distribuições normal e t-Student ajustados para os dados de
PotthoR-Rov       

    Normal t-Student

    Estimativa Estimativa

Grupo Parâmetros (erro-padrão) (erro-padrão)
Nleninos ab ' intercepto 16,34 (0,96) 16,93 (0.84)

  3Ó- inclinação 0,78 (0,08) 0,72 (0,06)
\lenhas ag ' intercepta

3s ' inclinação
a2

17,37 (1,16)
0,48 (0,09)
1,87 (0,29)

17,43 (0,95)
0,47 (0.07)
1,04 (0,20)

  rl 3.03 (0:96) 2,85 (0,94)

Normal   t-Student  
Excluindo Excluindo Excluindo Excluindo

(9.2,13.1)
6,5%

9.3

0,8%
(9.2,13.1)

1,4%

9.3

0,2%

-10,1% -2,6% 1,4% -1,4%
o,o% o,o% o,o% o,o%

o,o% o,o% -o,1% -o,1%

-33,7% 21,9% -10,8% -5,7%
7,8% 6,0% 2,2% 0,9%

28,7% 25,3% 21,2% 7,9%
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Figura 4.2: Gráfico dos resíduos condicionais padronizados para o modelo com
um efeito aleatório no intercepto assumindo distribuição t-Student ajustado para
os dados de PotthoR-Roy.

Tabela 4.4: Pesos estimados u(âiys para o modelo t-Student com efeito aleatório
no intercepto ajust.ado para os dados de Potthoa-Roy.

Nlenino u(âi
0,69l

Xlenino u(â.
1,267

Nlenino t;(â.
0,2413
1,1314

1,04l
2

3

4

D

1,13

l,oo
0,70
0.88

8

9

10

11

0,70
0,20
0,70
1,00

2

3

4

Õ

1.04

0.97
1,07
1.08

8

9

10

11

1,06

1,06
0.92

0,92

15

16

0,88
1.11
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Figura 4.3: Gráficos da tllavanca generalizada para o modelo com uin efeito ale-
atório no intercepta assumindo distribuição t-Student ajustado para os dados de
Pot.t.hoK-Roy
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Figura 4.4: Gráfico dos pesos ui's versus resíduo condicional padronizado para
o modelo com um efeito aleatório no intercepto sob a suposição de distribuição
t-Student para os dados de Potthoa-Roy.
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Figura 4.5: Gráfico dos pesos ui's versus alavanca generalizada por observação
para o modelo com um efeito aleatório no intercepta sob a suposição de distri-
buição t-St.udent pala os dados de Potthoa-Roy.
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Meninas
Meninos

8 lO Idade 12
14

Figura 4.6: Perfis individuais ajustados para o modelo com um efeito aleatório no
intercepto sob a suposição de distribuição t-Student para os dados de PotthoR-
Ros
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folha da distribuição exponencial potência foi suposto o mesmo para todas as

observações e foi escolhido a partir do critério da informação de Akaike no modelo

de independência. O menor valor do AIC corresponde à /( = 0, 6 como pode ser

observado na Figura 4.7.

Para a distribuição exponencial potência com parâmetro de forma /\' temos:

'«(«:) (l + K)'lul(i+x')''l-i,

'í,: - i:J:m(t + -K)'' '

/g. - }(l + K)''jm:(l + -K) + 2jjm:(l + Ã')l

Iremos assumir para a resposta do {-ésimo menino o seguinte modelo marginal

yi = xÍ# + eí, { = l ,20, (4.2.1)

em que (í «' PE4(O; Z{DZT + o2l4)

l
l
l
l

Xi

e /3 = (cl, .8)r. Quatro estruturas para a matriz de variâncias-covariâncias foiani

consideradas:

(i) Xlodelo com uni efeito aleat.ócio iio inteicepto: Zi l4e D TI

(ii) i\lodelo comi um efeito aleatório iia inclinação: Zi (8,0 8,5 9,0 9,3)' e
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382,8

382,4

382,0

()

381,6a

381,2

380,8

RRn.4

0,4 0,6

Valor do parâmetro K

Figura 4.7: Critério da informação de Akaike para vários valores do parâmetro de
forma K da exponencial potência para os dados da altura do ramo da mandíbula.

0,0 0,2 0,8 1,0

D -a;

;:. *t; ,t. ,t; ]'(iii) Modelo com 2 efeitos aleatórios , no intercepto e inclinação: Zi

e D = dias la'-i, rej;

(iv) Modelo com 2 efeitos aleatórios, no intercepto e inclinação e com matriz

:;..-':,.-,*--l= TI
O modelo com matriz D não-diagonal foi considerado pois, ajustando retas

individuais para cada menino calculados o coeficiente de correlação entre o inter-

cept.o e a inclinação, clue foi de -0.97, indicando uma forte correlação entre esses

dois efeitos.

Considerando a estatística do t.ipo encore, o modelo de indepeiidéncia lol te

todo contra o modelo com um efeito aleatório no intercepto (D = rl) e contra o

modelo com um efeito aleatório na inclinação (D = Q). Duas outras situações

fnrnni nrnnnst.ns Dará testar a necessidade de incluir unl efeito aleatório na inclina-

S
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ção quando o efeito aleatório no intercepto está no modelo, primeiro considerando

a matriz D diagonal e, em seguida, considerando a matriz D não-diagonal.

Os valores da estatística do tipo estore Ts sob o modelo normal e exponen-

cial potência estão apresentados na Tabela 4.5. Os mesmos quatro testes foram

repetidos sem a observação discrepante identificada no gráfico dos resíduos con-

dicionais padronizados, apresentado na Figura 4.8, sob o modelo normal com

um efeito aleatório no intercepto. Podemos notar que, assumindo D diagonal o

modelo normal apresenta mudança de decisão quanto à inclusão do efeito ale-

atório na inclinação na presença do efeito aleatório no intercepto (a um nível

de significância de 5%), enquanto que para o modelo exponencial potência esse

teste foi robusto e preservou a decisão de incluir o efeito aleatório na inclinação.

Considerando a matriz D não-diagonal, ambos os modelos indicaram que o efeito

aleatório na inclinação deve ser incluído. Portanto, o modelo exponencial potên-

cia apresentou a mesma conclusão em todas as situações consideradas enquanto

que o modelo normal foi afetado pela escolha da matriz D diagonal ou não.

Os parâmetros estimados sob o modelo normal com efeitos aleatórios no in-

tercepta e inclinação estão apresentados na Tabela 4.6. Note que, para todos os

parâmetros, os erros-padrão são menores sob o modelo exponencial potência, e

portanto, há indícios de que as estimativas são, novamente, mais precisas do que

sob o modelo normal.

A Figura 4.10 descreve os peras individuais ajustados no modelo com dois

efeitos aleatórios no intercepto e inclinação sob a suposição de distribuição expo-

nencial potência ajustado para os dados da altura clo gamo da mandíbula.

Os pesos õi's estão apresentados na Tabela 4.7. Note que o menino 12, que

apresentou unia observação discrepante recebeu peso menor do (lue os out.ros. .A

Figura 4.11 mostra (lue os pontos com menores pesos õi's são os que apresentam

maiores resíduos.

OI)ser'çaiido os gráficos da Figura 4.9, \;eriâcamos (lue para o caso normal ne-

nhuma observação foi identificada como ponto de alavanca. Entretant.o, iio mo-

delo exponencial potência, identificamos alguns pontos de alavanca (lue exerceili
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Figura 4.8: Gráfico dos resíduos condicionais padronizados para o.modelo normal
com um efeito aleatório no intercepto ajustado para os dados da altura do ramo
da mandíbula.

uma forte influência nos seus próprios valores preditos. A Figura 4.12 confirma

que esses pontos são os que apresentam maiores pesos. Portanto, neste exemplo

a suposição de uma distribuição com caudas mais pesadas do que as da normal,

apesar de controlar a contribuição do ponto discrepante no processo de estima-

ção dos parâmetros, acarretou uma influência desproporcional das observações

nas predições.

4.3 Dados da terapia antiretrovíral

Como já vimos na introdução, os perfis individuais dos pacientes apresentados

na Figura 1.3 mostram (lue a contagem cle células CD4+ se altera muito pouco

antes da introdução da terapia H.A.ART, ent.retant.o. após a introctução da HAART

essa cont.agem parece crescer rapidamente, indicando uma importante melhora do

sisa.eina imunológico dos pacientes. Uma reta segmentada com ponto de inflexão

no inoniento da introdução da nova terapia foi proposta em Borgas et al. (2001).
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Tabela 4.5: Resultados da estatística Ts (p-valor) para as hipóteses consideradas
sob o modelo normal e exponencial potência ajustados para os dados da altura
doraino dainandíbula.

Hipóteses Normal
Dados

Completos
'Õã} (aÓ ,oi ' )

EP (0,6)
Dados Excluindo

Completos 12.4

'ÍÕã:ã'(=ÕliÜ.i) 105,4(<0,01:)

Excluindo
12.4

Ho

Hi
Ho

Hi
Ho

Hi

D

Ho

Ht

D

7b

7b

-0
> 0

-()
> 0

- O,D :
> 0

rl 0
0 D
-0,D:
> 0

TI r12
T12 72

(1) Calculado com base na distribuição {xã + {Xf

(2) Clalculado com base na distribuição {X? + {X!

Tabela 4.6: Estimativas dos parâmetros dos modelos normal e exponencial po-
tência com efeitos aleatórios no intercepto e inclinação e matriz D não-diagonal
ajustados para os dados da altura do ramo da n)andíbula

Normal

Estimativa (eno-padrão)
33,75 (2,24)
1,87 (0,26)
0,19 (0,04)

88,84 (31,98)
-9,82 (3,60)
1.16 (0,42)

EP(0,6)
Estimat.iva (erro-padrão)

35,97 (0,65)
1,39 (0,07)
0,03 (0,01)

13,36 (5,35)
-1,43 (0,59)
0,1'Í (0,07)

Parântetro

a - Intercepto
# - Inclinação
a'

T12
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Figura 4.9: Gráficos da alavanca generalizada para o ntodelo final assumindo
dist.ribtiição expottencial pot.ência ajlistado para os dados da alt.ura do ramo da
mandíbula
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Tabela 4.7: Pesos estimados u(âiys para o modelo com efeitos aleatórios no
intercepta e inclinação assumindo distribuição exponencial potência para os dados
da altura do ramo da mandíbula.

8,0 8,5 9,0

Idade(anos)

9,5

Figura 4.10: Perfis individuais ajustados para o modelo com dois efeitos aleatórios
no intercepto e inclinação sob a sliposição de distribuição exponencial potência
ajustado para os dados da altura do gamo da mandíbula

Nlenino u(âi)  
 

Me«i« «(â:) Xllenino u(âi)
1 0,34

2 0,32
3 0,32
4 0,21
5 0,35

6 0,22
7 0,17
8 0,15
9 0,16
l0 0,18

11 0,27
12 0,10
13 0,24
14 0,45
15 0,60

16 0,33
17 0,34
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Figura 4.11: Gráfico dos pesos pelos resíduos condicionais padronizados para o
modelo com dois efeitos aleatórios no intercepto e inclinação sob a suposição de
distribuição exponencial potência ajustado para os dados da altura do ramo da
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Figura 4.12: Gráfico dos pesos pela alavanca generalizada para o modelo covil
dois efeitos aleat.órios no inteicepto e inclinação sob a suposição de dist.ribuição

exponencial potência ajustado para os dados da altura clo ianio da mandíbula.
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Como em geral as contagens não são pequenas para cada paciente (vede tabela

1.3) vamos propor pala explicam y{ o modelo marginal dado abaixo

yi = X{/3 + (i, 'i = 1, . . . , 39,

em que (i ''- El3(O; Z{DZT + o21«.)

Contudo, modelos lineares generalizados mistos (ver, por exemplo, McClulloch

e Searle, 2001), assumindo que yíjxi segue uma distribuição de Poisson poderiam

ser mais apropriados para analisar esse conjunto de dados.

Para pacientes com 3 observações, a primeira antes da terapia, a segunda no

momento da introdução da HAART, considerado como tempo 0, e a última após

o momento 0, temos

g]
xi

e /3 = (.:3ó, ao, .(3.)7'. Os parâmetros eixos foianl indexados por b para :'cedidas

antes da introdução da HAART ("before"), 0 para o tempo zero, e a para medi-

das após a introdução da HAAR;l' ("after")- Para modelar a dependência ent.re

as medidas kit.as ilo mesmo pacient.e, t.rês possíveis est.rut.umas para a mat.iiz de

variâncias-covariâilcias foram-t consideradas:

(i) Xlodelo com um efeito aleatório no intercepto: Zi l3eD TI

(ii) \lodelo com um efeito aleatório na inclinação (após a int.rodução do H.q.-
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ART): Z: (0, 0, t.)r e D = r2;

(iii) h/modelo com 2 efeitos aleatórios , no intercepto e na inclinação: Z{

l0 0 l I' eD-diagjl-i,r21

Novamente, ajustando regas individuais para cada paciente calculamos o co-

eficiente de correlação entre o intercepto e a inclinação após a introdução da

terapia, que foi de -0,17, indicando que não parece haver correlação, assim, só

consideramos o caso da matriz D diagonal.

Inicialmente, ajustamos o modelo com efeito aleatório na inclinação após a

introdução da terapia, sob a suposição de distribuição normal para os erros, como

proposto em Borges et al. (2001). O gráfico dos resíduos condicionais padroniza-

dos para esse modelo foi construído e está apresentado na Figura 4.14. Embora os

resíduos apresentem uma distribuição ligeiramente assimétrica é possível identifi-

car 3 observações que apresentam valores aberrantes, e portanto, uma distribuição

com caudas mais pesadas para os erros pode ser considerada para acomodar uma

maior variação nos dados. Para ilustrar, utilizamos novamente a distribuição t-

Student com 3 graus de liberdade, escolhida pelo critério da informação de Akaike

apresentado na Figura 4.13.

Para as duas distribuições consideradas o modelo de independência foi testado

contra os modelos (i), (ii) e (iii) utilizando a estatística Ts. Uma outra situação

foi considerada de tal forma a testar a necessidade de inclusão do efeito aleatório

no intercepto quando o efeito aleatório da inclinação já está no modelo. Os valo-

res da est.atística Ts para os dois modelos com e sem as observações dest.acabas

estão apresentados na Tabela 4.8. Clonsiderando unl nível de significância de 10%

note que sob a suposição de normalidade a decisão para o último teste ntuda na

presença, ou não, das observações destacadas. Entretant.o, para o modelo com

caudas mais pesadas do (lue as da normal, essa conclusão se maiitéin, indicando

(lue o efeito aleatório ilo intercept.o tanibéni deve ser incluído no modelo. jun-
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0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Valor do número de graus de liberdade da

distribuição t-Student

Figura 4.13: Critério da informação de Akaike para vários valores do número de
graus de liberdade da distribuição t-Student para os dados da terapia antiretro-
viral.

Lamente com o efeito aleatório na inclinação. Portanto, novamente temos um

exemplo em que a suposição de uma distribuição com caudas mais pesadas do

que as da normal para acomodar observações aberrantes pode acarretar mudança

de decisão na escolha da matriz de variâncias-covariâncias.

A inHuência da retirada das observações destacadas nas estimativas dos pa-

râmetros do modelo fii-tal com dois efeitos aleatórios, assim como na estatística

Ts foi avaliada e está apresentada na Tabela 4.9. As variações são, geralmente,

menores sob a suposição de distribuição t-Student.

.Xs estimativas do modelo final sob a suposição de normalidade e de dist.ribui-

ção t-Student com 3 graus de liberdade para o modelo com dois efeitos aleatórios

estão apresentadas na Tabela 4.10 e a Figura 4.15 mostra os perfis individuais

ajustados para o modelo t-St.udent final. Note (lue os erros-padrão sob suposição

de distribliição t-Student são, enl geral, menores, confirmando os resultados dos

exentplos anteriores de (lue, na presença de pontos aberrantes, a suposição de unia

(list.ribuição cona cálidas mais pesadas do (lue as da normal produz est.imativas
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Figura 4.14: Gráfico dos resíduos condicionais padronizados para o modelo normal
com efeito aleatório na inclinação após a introdução da HAART ajustado para
os dados da terapia antiretroviral.

mais precisas.

Os pesos õi's estimados sob o modelo t-Student com 3 graus de liberdade estão

apresentados na Tabela 4.11. Note que os pacientes com observações aberrantes

receberam pesos menores do que os outros.

A Figura 4.16 mostra os gráficos dos pontos de ala'ç'anca e podelllos concluir

que, t.anto no modelo normal quant.o no modelo t-Student, várias observações de

vários pacientes são consideradas pontos de alavanca, principalmente nos efeitos

fixos e aleatórios. Isso se deve ao fato de que a x;ariável explicativa tempo assume

vários valores atípicos, refletindo na mat.riz de projeção. Entretanto, no tnodelo

t-Student isso pode ser atribuído tanlbéni ao fato de blue esses pontos receberant

inaíores pesos, como mostra a Figura 4.18. diferente do modelo normal em (lue

todas as observações recebem pesos iguais a l.

Esses dados foram ajustados, originalment.e, ut.ilizando uni modelo nisto nor-

ntal dada a sua natureza desbalanceada, e a(lui procuraliios unia forma de iitelho-

rar o ajuste acomodando as várias observações aberrantes. Entiet.cinto, a \'ariável
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Tabela 4.8: Resultados da estatística Ts (p-valor) para as hipóteses consideradas
sob o modelo normal e t-Student com 3 graus de liberdade ajustados para os
dados da terapia antiretroviral.

Hipóteses

Ho : ri = 0
HI : ri > 0
Ho : r2 = 0
Hi : T2 > 0
Ho : l-i = r2 :: 0
Ht : I'-i > 0
and/or r2 > 0
Ho : 'ri = 0
Ht : I'-i > 0
com r2 no modelo

(1) Calculado com base na distribuição {Xg + {Xf

(2) Calculado com base na distribuição l x2 + x? + âx:

Tabela 4.9: Variações nas estimativas dos parâmetros e na estatística Ts do
modelo com efeitos aleatórios na inclinação e intercepto sob a suposição de dis-

tribuição normal e t-Student com 3 graus de liberdade ajustado para os dados da
terapia antiretroviral, após excluir as observações destacadas na Figura 4.14.

Normal
Excluindo
33.2, 38.2)

-174,8%
-20,8%

6,3%
.63,4%

164,2%
6.8%

Excluindo
l27.2 , 33.2, 3s.2)

28,5%
-12.9%

3,5%
-41 .7%
12,9%
8.'Í%

(27.2

Ç
ao
8.
a2

TI

inclinação ant.es da HAART
Intercepto
inclinação após a H.AAR;l'

/9

Normal   t-Student (3 g.l.)
Dados Sem obs. Dados Sem obs.

completos

ÕliiÕ (0,27:)
destacadas

õli8 (0,34')
completos

ilÕ2 (o,i6:)
destacadas

1,20 (0,14:)
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Tabela 4.10: Estimativas dos parâmetros do modelo com efeitos aleatórios na
inclinação e intercepta sob a suposição de distribuição normal e t-Student com 3
graus de liberdade para os dados da terapia antiretroviral.

Normal
Estimativa

(erro-padrão)
0,02 (0,02)

26,94 (3,74)
0,26 (0,04)

3iã,09 (i36,i9)
39,71 (103,91)

0,04 (0,01)

Estimativa

(erro-padrão)
-0,02 (0,02)
17,88 (2,94)
0,26 (0,04)

197,15 (68,68)
54,32 (56,54)

0,03 (0,01)

Parâmetro
Õ;':'i;;tlíi;;ã(ãõ ãiites da HAART
ao - intercepto
a. - inclinação apélda HAAR]'
a'

Contagem de células CD4+

.700 -600 -500 -400 -300 -200 -100 0 100 200 300 400 500 600 700

Introdução da HAART Tempo (dias)

Figura 4.15: Perfis individuais ajustados para o modelo com efeitos aleatórios na
inclinação e intercepto sob a suposição de distribuição t-Student com 3 graus de
liberdade ajust:ado pata os dados da terapia antiletroviral.
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Tabela 4.11: Pesos estimados u(âiys para o modelo com efeitos aleatórios na
inclinação e intercepto sob a suposição de distribuição t-Student com 3 graus de
liberdade para os dados da terapia antiretroviral.

contagem de células CD4+ apresenta uma forte assimetria, o que pode explicar

a presença de tantos pontos alavancas. N/létodos de modelos mistos assumindo

uma distribuição mais adequada para dados de contagem ou uma distribuição as-

simétrica que permitam a presença de dados desbalanceados seriam alternativas

provavelmente mais adequadas para esse caso.

PAC «('ÍZ:) PAC «(â:) PAC «(â:) PAC «(â:)
11 1,01

12 1,65
13 0,94
14 0,78
15 1,13

16 1,55
17 0,79
18 1,02
19 0,88
20 0,59

21 1,51

22 0,90
23 1,39
24 1,49
25 1,09

26 1,38
27 0,16
28 1,04
29 1,53
30 0,48
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Figura 4.17: Gráfico dos pesos pelos resíduos condicionais padronizados para o
modelo t-Student com dois efeitos aleatórios no intercepto e inclinação após a
introdução da HAART ajustado para os dados da terapia antiretroviral.
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Figura 4.18: Gráfico (los pesos pela alavanca generalizada para o modelo t-
Student com dois efeitos aleatórios no intercepto e inclinação após a introdução
da H.A.À.RT a.custado para os dados da terapia antiretroviral.



Capítulo 5

Estudos de simulação

Nestes estudos de simulação o objetivo principal foi comparar o poder do

teste tipo escore (Ts ) proposto neste trabalho com o poder do teste da razão de

verossimilhanças (RV) para amostras pequenas e moderadas.

Por simplicidade, assumimos dados balanceadas e com mesma estrutura dos

dados de Potthoa-Roy, ou seja,

y{ = Xi/3 + ei, { = 1, . . . , n,

em que n é o número de "clusters", fixado em 20, 40 ou 60. O vetor de parâmetros

P foi pré-fixado, bem como as matrizes de planejamento para cada "cluster", isto

e

1 12 0 0 1
1 14 0 0 l

x.i

pala um dos grupos

o o l
o o l
o o l
o o l

Xi

112
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pala o outro grupo, á '(? + 1), . . .,n.

Adicionalmente, assumimos ei «' El4(O; Ei). As distribuições elípticas utili-

zadas falam a t-Student com 5 e 10 graus de liberdade e a exponencial potência

com K = 0, 5.

As seguintes estruturas para a matriz Ei foram adoradas

(i) E: a2l4, correspondente ao modelo de independências

(ii) Ei = 7-J4 + a2l4 correspondente ao modelo com efeito aleatório no inter-

cepto.

Os valores de a2 e do componente de variância também foram pré-fixados

5.1 Teste para um efeito aleatório no intercepto

O interesse é testar a hipótese Ho : r :: 0 contra Ht : a'- > 0. Assim, sob a

hipótese nula, temos o modelo de independência e sob a hipótese alternativa

o modelo com um efeito aleatório no intercepto. Os valores fixados para os

parâmetros com os quais as distribuições t-Student multivariadas foram geradas

são /3 = (17, 0 ; 0, 5 ; 16, 0 ; 0, 7)T e a2 = 3, 5, valores semelhantes aos estimados

no conjunto de dados original. Para r, consideraram-se os valores 0,0 (talllanho

do teste), 0,2, 0,4: 0,6, 0,8, 1, 2, 3 e 4.

Para cada configuração (/3, a2. r) foram geradas 3000 réplicas para yi(i =

1, . . . , rz) tais (lue

y, «.. El-(X:0 ; a:l.*)

sob a hipótese nula, e

yi -- El4(Xf© ; rJ4 + a'l,l)
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sob a hipótese alternativa

Para cada amostra gerada, foram calculados os valores das estatísticas da

razão de verossimilhanças e do tipo escore. O poder dos testes foi estimado como

sendo a proporção de p-valores maiores do que a, o nível de significância do

teste, que foi fixado em 1%, 5% ou 10%. O valor de p para o teste da razão de

verossimilhanças foi estimado por p = {P(X2 2 r.), em que r. é o valor observado

da estatística, enquanto que o valor de p para o teste tipo escore foi estimado

por

,.l!'K?:,J l: :l:l:,
em que rt é o valor observado da estatística Ts.

A Tabela 5.1 e as Figuras 5.1, 5.2 e 5.3 apresentam os resultados da simula-

ção proposta considerando uma distribuição t-Student tnultivariada com 5 graus

de liberdade. Observa-se que, em geral, a estatística da razão de verossimilhan-

ças subestima o tamanho do teste enquanto que a estatística Ts superestima o

mesmo. Não obstante, nota-se para ambas as estatísticas que, à medida que

aumenta o valor do componente de variância aumenta o poder, como já era espe-

rado. Entretanto, a estatística do tipo encore Ts apresenta valores maiores para o

poder em todas as situações, mostrando-se discretamente melhor, ou no mínimo

tão poderosa quanto a estatística da razão de verossimilhanças para amostras pe-

cluenas. Adicionalmente, à medida que aumenta o t.amanho da amostra os valores

do poder das duas estatísticas ficam mais próximos, indicando que a teoria assin-

tótica já verificada pala o caso iloimal por Silvapulle e Silvapulle (1995) também

se confirma empiricamente para a distribuição elíptica a(lui adotacla.

.A Tabela 5.2 e as Figuras 5.4, 3.5 e 3.6 apresentam os resultados da simulação

proposta, considerando uma dist.ribuição t-Student multivariada com 10 graus de

liberclacle. .às conclusões foram as mesmas obtidas com 3 graus de liberdade. Uma
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análise comparativa dos resultados das simulações para os números de graus de

liberdade 5 e 10 mostra que, para a distribuição mais próxima da normal, a t-

Student com 10 graus de liberdade, o poder é maior ou igual ao obtido com a
-:....:'~..:.=. . a..,].-. .... - n..... o li}.n..anho n,..- n..n e t.nelas as sittiacões
dista'ibuição t-S

considerada.s.

A Tabela 5.3 e as Figuras 5.7, 5.8 e 5.9 apresentam os resultados da simulação

proposta, considerando uma distribuição exponencial potência com .K = 0, 5

Neste caso, em geral, as duas estatísticas superestimam o tamanho do teste e os

resultados indicam que a estatística do tipo escore e da razão de verossimilhanças

apresentam valores próximos para o poder em todas as situações.

E importante ressaltar que essa simulação se refere a uma situação específica,

e, portanto, as conclusões são restritas a esse caso específico. Entretanto, para

obter conclusões mais seguras acerca da superioridade do poder da estatística

do tipo encore outros estudos de simulação relacionados a outras distribuições

hipóteses mais complexas devem ser propostos
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Tabela 5.1: Valores estimados do poder para o teste de um componente de va-
riância para dados gerados a partir de uma distribuição t-Student multivariada
com 5 graus de liberdade.

T

0,4 0,6 0,8'n

20 10%

5%

1%

Estatística 0,0 0,2 1,0 2,0 3,0 4,0

10,0

6,2

3,9

1,9

0,9

21,6

16,8

13,7

9,3

5,0

2,3

35,2

29,5

25,8

19,3

12,2

5,9

49,0

42,4

37,6

29,9

20,8

12,8

60,7

54,3

49,1

40,3

30,2

19,5

71,1

65,1

61,3

52,6

40,6

28,8

92,7

90,7

88,8

84,9

77,6

67,1

98,3

97,7

96,8

95,3

92,1

87,2

99,6

99,4

99,2

98,7

97,5

95,4

40 10%

5%

1%

1.0,9

8,2

6,3

4,0

1,9

0,7

29,2

24,1

20,1

14,5

8,3

4,1

51,6

45,3

39,7

32,4

21,8

14,2

70,7

65,4

60,3

52,6

39,3

28,2

83,2

79,1

75,1

68,6

57,1

44,9

91,3

88,6

85,6

79,9

70,4

59,1

99,7

99,6

99,3

98,8

97,3

95,4

100,0

100,0

100,0

100,0

99,9

99,6

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

60 10%

5%

1%

11,2

8,3

6,2

4,3

1,8

0.8

35,6

30,4

25,7

19,7

11,5

6,6

64,4

58,6

52.7

45,2

32,2

22.4

83,3

79,5

75,4

68,9

36,0

44.3

93,4

91,1

88,7

84,6

75,2

64,7

97,4

96,5

95,3

93,3

88,2

81.0

100,0

100,0

100,0

99,9

99,8

99,7

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100.0

100.0
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Figura 5.1: Gráficos do poder estimado das estatísticas Ts e Ry para n'20, 40 ou
60 e nível de signiâcância de 10% para dados gerados a partir de uma distribuição
t-Student n)ultivariada com 5 graus de liberdade.

n= 20 e nível de significância = 0,10
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Figura 5.2: Gráhcos do poder estimado das estatísticas Ts e Ry para n'20, 40 ou
60 e nível de signi6cância de 5% para dados gerados a partir de uma distribuição
t-Student multivariada com 5 graus de liberdade.

n= 20 e nível de significância = 0,05
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Figura 5.3: Gráficos do poder estimado das estatísticas Ts e Ry para n'20, 40 ou
60 e nível de significância de 1% para dados gerados a partir de uma distribuição
t-Student multivariada com 5 graus de liberdade.

n= 20 e nível de significância = 0.01
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Tabela 5.2: Valores estimados do poder para o teste de um componente de va-

riância para dados gerados a partir de uma distribuição t-Student multivariada
com 10 graus de liberdade

7

60 10%

R\'

11,1
7.8

6,4

3,5

2.0

0.6

38,1

31,9

28,5

20,5
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Figura 5.4: Gráficos do poder estimado das estatísticas Ts e Ry para n'20, 40 ou
60 e nível de significância de 10% para dados gerados a partir de uma distribuição
t-Student multivariada com 10 graus de liberdade.
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Figura 5.5: Gráficos do poder estimado das estatísticas Ts e Ry para n'20, 40 ou
60 e nível de significância de 5% para dados gerados a partir de uma distribuição
t-Student multivariada com 10 graus de liberdade.
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Figura 5.6: Gráficos do poder estimado das estatísticas Ts e -Ry para n'20, 40 ou
60 e nível de significância de 1% para dados gerados a partir de uma distribuição
t-Student inultivariada com 10 graus de liberdade.
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Tabela 5.3: Valores estimados do poder para o teste de um componente de va-
riância para dados gerados a partir de uma distribuição exponencial potência
multivariada com .K=0,5.
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Figura 5.7: Gráficos do poder estimado das estatísticas Ts e Ry para n'20, 40 ou
60 e nível de significância de 10% para dados gerados a partir de uma distribuição

exponencial potência multivariada com /{=0,5.
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Figura 5.8: Gráficos do poder estimado das estatísticas Ts e Ry para n::20, 40 ou
60 e nível de significância de 5% para dados gerados a partir de uma distribuição
exponencial potência nutltivariada com /{=0,5.
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Figura 5.9: Gráficos do poder estimado das estatísticas Ts e -Ry para n'20, 40 ou
60 e nível de significância de 1% para dados gerados a partir de uma distribuição
exponencial potência multivariada com /{=0,5.

n= 20 e nível de significância = 0,01

100
90

o 80
'8 70
E 60

8 50
b 40
'8 30
a' 20

10
0

0,50.0

Valores de t

n= 40 e nível de significância = 0,01

100
90

o 80

E 60
8 50
b 40
'8 30
a' 20

10
0

0,50,0

Valores de T

n= 60 e nível de significância = 0,01

100
90
80
70
60
50
40
30
20

10
0

0
a
E

®

Õ
'00
Q.

0.50.0

Valores de t



Conclusões

Neste trabalho generalizainos os modelos de efeitos aleatórios para as distri-

buições elípticas das quais a normal é um caso particular. Procuramos trabalhar

os principais aspectos dos modelos mistos, entre eles a estimação dos efeitos fixos

e aleatórios, bem como dos componentes de variância. Também trabalhamos com

resíduos e pontos de alavanca para modelos elípticos lineares mistos.

Uma grande ênfase foi dada ao processo de escolha da matriz de variâncias-

covariâncias que modela a dependência entre as observações feitas dentro de cada

"cluster". Em particular, desenvolvemos o teste do tipo escore proposto inicial-

mente por Silvapulle e Silvapulle (1995) no contexto geral de testes com restrição

nos parâmetros. Para o caso elíptico, essa estatística apresenta-se como uma boa

alternativa para testar componentes de variância, pois, além de eliminar a influên-

cia dos parâmetros de perturbação, também requer que o modelo seja ajustado

somente sob a hipótese nula, ou seja, o modelo mais simples. Vale lembrar que

os programas estatísticos usuais (SAS, Splus, SPSS etc) ainda não apresentam

subrotinas para ajustar modelos elípticos, entretanto, nós desenvolvemos progra-

mas na linguagem Ox para ajust.ar os modelos elípticos lineares mistos e testar

hipóteses acerca dos componentes de variância.

Nas aplicações, podemos observar a superioridade de outras distribuições elíp-

ticas com relação à distribuição normal no caso em que existem obter'cações aber-

rantes presentes nos dados. .às estimati\(as dos erros-padrão foraill, em geral,

menores, produzindo, portanto, estimativas mais precisas. .adicionalmente. ao

acontodai essas observações aberrantes obtivemos tesa.es para os componentes de

x:ariância mais robustos. Enl algumas aplicações podemos ver inclusive mudança
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de decisão nos testes para os coiliponentes de variância sob distribuição normal e

outra elíptica com caudas dais pesadas, indicando que a suposição de unia distri-

buição mais adequada aos dados com observações aberrantes pode proporcionar

a escolha de unia estrutura de dependência também mais adequada.

E importante observar que a metodologia desenvolvida neste trabalho vale

para as distribuições que satisfazem as condições de regularidade, incluindo tam-

bém algumas com caudas mais leves do que as da normal como, por exemplo, a

distribuição exponencial potência com -l<K<0 ou a logística-l. Todavia, dado

o enfoque específico deste trabalho em lidar com observações aberrantes, não

apresentamos exemplos para essa situação, em que pesos menores são atribuídos

aos pontos com menores resíduos, diferentemente dos modelos sob suposição de

caudas mais pesadas do que as da normal.

Por fim, podemos ver pelo estudo de simulação que a estatística do tipo es-

core tende a ser tão poderosa quanto a estatística da razão de verossimilhanças

quando assumimos distribuições t-Student com 5 e 10 graus de liberdade e ex-

ponencial potência com .1( :: 0, 5. Ressaltamos novamente que, para estender

esses resultados para outras distribuições elípticas, ou para teste com mais efeitos

aleatórios envolvidos, outros estudos de simulação devem ser propostos

Coiiio trabalhos futuros propomos

e A extensão dos estudos de simulação apresentados no Capítulo 5 para outras

distribuições e hipóteses mais complexas;

e A extensão do teste do tipo estore para testar componentes de variância no

modelo (2.1.2), ou seja, no caso em blue os componentes de variância estão

na fronteira do espaço paramétrico, como feito no trabalho de Giampaoli

(1999) para o caso normal;

8 Est.udos mais detalhados das estimat.i'ç'as de niáxinla 'ç'ei'ossimilhança para

os parâmetros 7 = (a'. rr)r através do processo iterati'ço (2.3.1), bem

conto as condições de regularidade cle O;



+ Desenvolvimento do método de estimação de máxima verossimilhança res-

trita para os modelos elípticos lineares mistos, de forma a obter estimativas

menos viesadas para os componentes de variâncias

e Aplicações do modelo proposto em outras áreas de conhecimento, como por

exenaplo, na área de finanças en] que é comum a presença de observações

extremas;

e Extensão dos modelos elípticos lineares mistos para distribuições assimé-

tricas, trabalho já iniciado em Davila (2004) para o caso simples de um

componente de variância no intercepto. O desenvolvimento dos testes do

tipo escore também pode ser feito para esses modelos.



Apêndice
Nível

Probabilidades de

5.2 Caso de Ã; = 3 restrições

Para o caso de k = 3 restrições os pesos ficam dados por (vide, por exemplo

Wolak, 1987)

«,o (3; a.)

«,i (3; A) i - «;o; a);

«,2 (3; a.) }«':t3" - "s':(P«.3) - "s':(P«.,) - "s':(»;.:)} '

«,3 (3; .À) }«':t2« - cos '(P:2) - "'':(P:;) "s':(h;)},

em que píj denota o elemento ({,.j) da matriz de correlações lineares associadas

à matriz A, enquanto p;j.t's correspondem aos coeficientes de correlação linear

parcial, os quais são definidos por

Pi3.t --
Pii

'(i - pã)(i - pj.)
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5.3 (1;aso de k = 4 restriçoes

No caso de k = 4 restrições temos as expressões abaixo para os pesos (vede,

r exemplo, Wolak 1987)

«.,o(4;A) - l; - "*(4;A) - ",(4; 'X);

«,:(4;A) - -!+; }l: «; (p:j.*);
' '" i>j;{,j#k

L >1: c.;':(p:j){" - ''s':(p«.:j)};4r2 z-'
i>j,k>z;r#i,j

PO

A)«,,(4

«;3 (4; A)

«,4(4; A) - -R + ã;Ísin':(pi2) + sin':(pi3) + si"':(Pi4)

+sin':(»3)+ sin':(A4)+ sin':(pa4)}+ ã;:iq,

em que 77 (vide, Childs, 1967; Sun, 1988) é dado por

'z - }: '7i:Çl:i=F/2('@' )'

cona /2(/?i''), -r2(Rà';) e /2(/?i'') sendo integrais no intervalo (0,1) dadas abaixo

',',;'', - /';:--: (õãh
/:(xi';) - .Z ;:"-: I'aBRa;Üm,

':'"*, - /'««-' (aHh

4

e

em cine

,'#:(t) {P:j - P~.P*, - t'(P?*P:j + P:,r'-j

-pit/:'-.ptj -- plkpi.jpei) J',



{,.j, À; 1, 2, 3. A correlação parcial ptc.ij é definida abaixo

PKt.i Pk3.iPtj.i
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