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A análise de sobrevivência está estreitamente relacionada com a observação do
tempo necessário para. a ocorrência de algum resultado experinlent.a] no qual se tem in-
teresse. Para exemplificar, suponha um experiment.o que consiste em observar o tempo
de sobrevida de pacientes submetidos a. um certo tra.tallaent.o, com o intuito de verificar
a. proporção de indivíduos vivos no decorrer do tempo. Esta situação, apesar de bastante
comum entre pesquisadores da área. médica, ocorre em diversas outras áreas como por
exemplo em engenharia, onde n componentes podem ser colocados em teste e são observa-

dos seus instantes de falha. Em ambos os exemplos, o interesse principal está. relacionado

ao tempo decorrido até que um determinado evento se verifique. Mais formalmente, pode-
se considerar que as observações consist.enl de realizações da variável aleatória não-negativa
T, que representa o tempo de obreuiuêncía ou {n3Zan.te de /aZÀ.a. Suponha que associada a

esta variável existe uma função densidade de probabilida.de /(f). Segue que a proporção

de sobre\'ivent.es inicialmente mencionada será. representada pela /unção de 80breuiüência,
üaüa por

s(f) = pÍr > f} =

que representa a probabilidade de 7' excedem a uii] dado f. Dest.a forma. unia prinaeira
questã.o que se coloca diz respeit.o à est.illlaçã.o de Slf)

.4. função de sobrem-ivência e a funçâ.o densidade de probabilidade podem ser es-
crit.as através da /wnç(i.o dc risco À(f). dada por

s(f)

f

+oc
.f(r)dr

de onde são tiradas as rega.iões

S(f) = c' /o' À(')d« = c-.A(í)
e

.f(t) = À(t)e' € X(")a' - À(f)e'''tm,

onde A(f) = .# À(u)du representa a função de risco actému.fada.

Algumas vezes, o tempo gasto até a ocorrência do evento de int.eresse nâ.o pode
ser observado por razões ext.erma.s ao processo experimental. Para unidades experimentais
nesta situação são obter'ç'idos apenas os instantes de bens?éra, que correspondem ao ins-
tante em que se perde contado com a unidade experimental. Os processos de censura são
comumente classificados em três tipos: censura de tipo /, tipo /7 e censura aleatória



C'aPÍtxZo a.- /ntrodução 3

A censura de tipo l ocorre frequentemente em experimentou que têm período de
dura.ção fixa.do. Por exemplo, suponha que os zl componentes colocados em teste só são

acompanhados durante um certo período de tempo, após o qual o experimento é encerrado.

Aquelas unidades que permaneciam em funcionamento quando do término do experimento
não terão mais o seu tempo de falha obserxn.dol no ent.anão, é sabido que não falharam até
o final do ensaio. Portanto, os tempos de vida das unidades experimentais só serão obser-
vados se forem menores ou iguais ao tempo de execução do experimento; caso contrário.
consistem de observações censuradas .

A censura de tipo ll é típica de experimentou que terminam a partir do momento
em que um certo número de falhas é atingido. No exemplo anterior, suponha que o custo
dos componentes em teste é considerável, de modo que o pesquisador só se dispõe a perder r
component.es, após o que o ensaio é encerrado. Nesta situaçã.o, se o experimento tem início

cona n unidades experimentais, após a '-ésinla falha (r $ n) ocorrerão (n -- r) obter\n.ções
censura.das .

A censura aleatória ocorre quando a ca.da unidade experimental é associado un]

limit.e de obervaçã.o com tempo também) aleat.brio. a part.ir do qual a unidade não poderá. ter
seu t.empa de falha observado. Novamente no caso dos ll componentes colocados em teste
suponha que variações de volt.agem. que não sã.o controladas pelo pesquisador danificam
alguns dos componentes. in)pedindo a observação dos instantes de falha. Se estas variações
ocorrem en] t.einpos aleatórios. os liniit.es de observação de cada component.e serão da.dos
pelo tempo que demora para ocorrer a variação de volt.agem para aquele conaponent.e.
Configura-se ente.o un] esquema de censuras aleat.árias

As censuras de t.ipo l e aleatória são naais comuns na área médica, a.o passo que a
censura de tipo ll é frequentement.e mencionada en] experimentos na área de engenharia

Alguns aut.ares afim)am que o aparecimento da análise de sobrem,ivência ocorreu
conjuntamente com as tabelas de mortalidade a mais de un] séculos post.eriormente, sofreu
grandes avanços durante a segunda guerra mundial. quando a confiabilidade de equipar)en-
toa militares se tornou est.rat.épica. Tal fat.o originou o desenvol\.iment.o de procedimentos
paramétricos de estimaçã.o. À4ais recentenaente, a utilizaçâ.o en] ensaios médicos naotivou
a elaboração de alguns procedimentos não paramétricos. Ambos os enfoques têm sido
comparados por À4iller(1983), considerando a função de sobrevivência e amostras cen

saradas. Cox e Hinkley(1968) também comparana ambas abordagens, porém en] modelos
de regressão e sem levar em conta a possibilidade de censuras.

O objetivo deste trabalho é enfocar alguns mét.odes de estimação desenvolvidos
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em análise de sobrevivência, considerando-se na maior parte das vezes a ocorrência de
observações censuradas sob o esquema. de censuras aleatórias. No capítulo l sâo aborda-

dos aspectos da estimação da função de sobrem'ivência, considerando-se abordagens não-
paramétrica e para.métrica. Os dois métodos são comparados assint.eticamente em alguns
casos particulares e para pequenas amostras são obtidas indicações a respeito do comporta-
mento dos esticadores através de amostras simulada.s. No capítulo 2 são considerados pro-

cedimentos de estimação em modelos de regressão, também sob o enfoque não-paramétrico
e paramétrico, que são comparados através de simulações. Finalmente, no capítulo 3 é
estudada a estimação de modelos paramétricos sob o ponto de vista Bayesiano



Capítulo l

Estimação da Função de Sobrevivência
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1. Introdução

6

Suponha que T] , . . . , Tn sejam varia.vens aleatórias não negativas e independentes com dis-

tribuição comum .Fo(t) = PÍ7', 5; t}, representando tempos de 'ç'ida l suponha também
que cada 7'. "compete" cona .[Í, í = 1,. . . ,n, no sentido de que o tempo efetivamente
observado é:

tf = minlT., .Lf}. (1.1 )

A cada ti é associada a quantidade

Ó1 = /{7}$Li} (1.2)

Os termos -L] , . . . , Z« podem ser variáveis alem.t.ária.s não negativas ou constantes
e são denominados limites de observaçã.o, supostos independentes de T] , . . . , Tn . Portanto
utilizando os termos usuais en] análise de sobrevivência,

Ó. = 1 + T. $ .[{ +. t. = 7'. ::» ocorre uma morte

ói := 0 =+ 7i > .[. => tí = Zi :+ ocorre unia censura

Assim, morte e censura formam duas classes de eventos nlutuanlente exclusivos

Este capítulo t.ena como objetivo estudar a estinaaçãa da proporção de sobre-
vivent.es aléns de un] inst.ant.e especificado f: isto é. a estinlaçã.o da funçà.o de sobrevivência:
definida por

s(í) = i - .F'(t) = pÍr > t} (1.3)

Caso a forma da distribuição dos t.enapos de vida seja desconhecida. a classe

de distribuições admissí\:eis t.orça-se geral. ou seja. a classe de todas as distribuiç.ões
configurando-se ent.ão un] procediment.o de estio)açâo ri áo paraméírico

Por outro lado, se a forma da distribuição é conhecida, a estimação de S(í) consist.e

em selecionar da classe de distribuições admissíveis, aquela que naelhor se ajusta aos dados
at.ravés de algum procedimento pa.ra.métrico de estimação.
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2 Estimação Não Paramétrica

Além de ser uma alternativa natural para a estimação no caso da falta de informação a
respeito da forma da distribuição, os métodos não paramétricos íonlecem indicações de
possíveis modelos paramétricos.

Na ausência de censuras un] estinaador nã.o paramétrico de (1.3) é obtido a.través
da função de distribuição enapírica, sendo dado por

s(t) num. de tempos > f
(2.1)

Na presença de censuras (2.1) não poderá ser utiliza.do sendo necessária a obtenção
de estimadores mais gerais. l<aplan e À4eier (1958) estudam a estimação não paramétrica
cona observações incompletas discut.indo propriedades do estima.dor amor ra reduzida. ou

red&ced-vamp/c (R.S.), estinladores ataariai3, entre os quais o estámador da tábua de vida

padrâa ou sZandar /{/e estima e (S.D.), que sã.o aproximações para o estimados prodltZo
Zimiíe (P.L.), sendo este último o mais ut.ilizado atualn.ent.e

A fim de int.roduzir as notações que será.o utilizadas nas próximas acções, suponha
que o período de observação de 1? indivíduos seja 10: PI. e que est.e int.ervalo é particionado

segundo constant.es 0 = (o < e] < . . . < (1l < {lx:+t = T. Em cada enter'L'alo & = ({1;-]. {1jl

serão calculadas estimatix-a.s das prosa.bílllda.des c07id2lc on,a.{s de morte

«-'l"''.i"»'.-:l- ,p.m -Cga-h:!?. (2.2)

de t.al fauna que 1 -- Fo((j) = plp2 pj. onde p. = 1 -- g,. Para cada int.er\-alo /J podem
ser calculadas as estatísticas: A;lJ = >1,{:] ]'Íti>(}.1,Lí>ej}, A;21 :: )l,,:] /{t.>(j.i,Z,.e.rj},
.Z.)li = )1.fi::l /{tie/j,Lí>(j,ói=1}) .Z)2.f = }.r]=] /{(.e/j,LiC/j,6i=1} e í't'b = :./1=1 /{tiC/j,6í=ol-
Definenl-se então .Arj = .ArlJ+Jy2j, o número de indiç'íduos em r sco en] /J e -Z); = .Dij +.D2j,
o número de indivíduos não censurados que nã.o sobrevivem a /J.

Quando unia censura ocorre no instant.e (IJ, desloca-se seu instante uma quanti-
dade infinitesinlal para a direita, de modo que as quantidades a.cima ficam perfeitamente
definidas inclusive no caso em que T. = .[j, isto é, quando morte e censura ocorrem simul-
taneamente.

Utilizando a notação adorada serão definidos a seguir o estimados amostra reduzida

(R.S ), o estima.dor tá.bua de vida padrão (S.D.) e o estima.dor produto-limite (P.L.).
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2.1 Estimados da Amostra Reduzida(R.S.)
O estimador R.S. é o mais simples e int.uitivo, uma vez que utiliza apenas as obser\nções
não censuradas para estimar S(t). lst.o implica que todos os limites de observação devem
ser conhecidos. E definido por:

(2.3)

Supondo um esquema de censuras aleatórias independentes dos tempos de vida 71,
com função de distribuiçã.o acumulada dada por

H(t) = P{.Lf $ t}, (2.4)

tem-se para o primeiro enter\:alo .r] ,

.E(-On) - Z(>ll: .r{..c.r-,t.>e-,ó.-l}) = )1:plz, c .rl,.Lí > <ll}
{:: ] {:: ]

= «.F'((i )li - .#((1- )1
e

.E(.A':-) - .E(>, .r{..>Ü.t.>a}) = }. P{T, > eo,Zi > (- }
f :: ] {:: ]

= «ll - X({11 )l

n

Porá.ant.o. como -D]] e A']] sã.o somas de n 't'ariáveis de Bernoulli, segue pela Lei Forte dos
Grandes Números que:

PU- .51-S'.r'(<1: )11 - #((: )l
e

q.c
-lnl # (:)

de modo que

Çu- -fK'.p'K- ).

Ou seja, p; = 1 q; é um estimados consist.ente para S((] ). Est.es resultados podem ser
generalizados para os Duelos intervalos.

O inconveniente no estimador R.S. é o fato de que a informação contida em obser-
vações censuradas é desprezada, do que decorre a sua pouca utilização e o deser)volvimento
de estimadores mais refinados.
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2.2 Estimados Tábua de Vida Padrão (S.D.)
O método da tábua de vida padrão a.ssume que, em
permanecem em risco durante metade do intervalo.
índiuíduos em fisco no intervalo .rj como:

.E - .w. - ât4',.

O estimador S.D. pode ser definido a partir de (2.5),
: Dj

Portanto uma estimati'ç'a de S((li) será dada por

.gt = j({lt) = ll(l -
k

]J

média, indivíduos censurados em /j

Define-se então o número e/eZiuo de

(2.5)

(2.6)

sendo da.do por

ê}). (2.7)

Para estudar as proprieda.des assintóticas de (2.6) será utilizado o enfoque adorado
por Breslow e Crowley(1974). Inicialnaente note que

;.. Ih

:âlc r.0-jl . A':,-tttl, /'' .02, N

.A'J \.A',j/ ' .A'J ', \.A':, -!tã57
lst.o é. a expressão (2.6) pode ser escrita como unia conlbinaçã.o convexa envolvendo o
estinlador R.S. e o estilo-Lados S.D. rest.rito a.os indivíduos cona limites de obser\:ação en]
/J' Por (2,8) nota-se que nos intervalos onde nã.o há c.ensura o est.i].]lador S.D. é igual ao
est.amador R..S

(2.8)

Com o intuit.o de estudar a consist.êncía de (2.8). considere o intervalo /] . Pode-se
ente.o, supondo censura aleat.ó]ia cona distribuição dndu por (2.4), calcular a esperança de
.[)21 ) .Ar21 e T'T'rl :

E
t:: ] - f ::l

= n l F' (u)dH(u),
0

E
f :: ] { :: ]

= n.H((1] )

.E(.02- ) E

.E(.N:- ) E

]'Ír.' C.F- ,Z,.' e.r-,Ó..-] }) = pÍO < r. $ zf$ 1l}

]'Ít.>h,Z,.e/. }) = P{.[f $ <1- }
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E
f :: ] { :: l

- .F'(«)ld.H(u).
JO

.8(T'r: ) E]'tt.'c.r- ,ó.-o}) = PÍO < .[i < T, $ (] }

Logo,

llz. 'w 1:* F'Ç«)aU(«).

1: \\-F'Ç«)Àdn(u)

9z'"KO
e

W'] q.c
n (2.9)

Assim sendo, pari.indo de (2.8) restrito ao primeiro intervalo e lenabrando a con
sistência do estimador R.S., segue que

L}J

....J

Õ. 8:S' .F'((i )+

. .HI(: 1 -- + B'li - .F'(u)ld#(ul
l - lí .e: ÍI - FO(u)ld-H(u) X(u)

J:' F' ÇuldH(u)
{ .6' it - .r'(«)la.Hh)

Pol't.anto, 4] será consist.ente para /'o((1} ) se e soinent.e se

.z;'o((})= áo''Fo(u)d.H(u) .. o<e,<T.
.H(u ) -- { Ji'' ll -- .F"'( '' ) d#(u )

(2.10)

\ Para o caso em que .H(3) é absolutamente contínua, Breslou' e Crowley(1974)
resolvem (2.10) utilizando equações diferenciais: de modo que o est.amador S.D. será con
sustente em cada ponto (f se e somente se

F''(r) = 1 -
l

1 + c.H(«)

2

(2.11)

para algum c > 0.

Dada a forte restrição imposta por (2.11), o estimador S.D. geralmente será incon-
sistente. Crowley(1970) estudou o vício assintótico através de simulações, considerando
censuras distribuídas uniformemente en] 10, rl e distribuições de sobrevivência unifomie
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e exponencial. Em ambos os casos ele observa que à medida que é aumentado o número
de partições en] lO,Z'l ocorre uma diminuição no vício a.ssintótico, isto é, à medida que
diminue a. amplitude dos intervalos .rj o estimador S.D. tende a ser não viciado

Para obter a distribuição assintótica do estinlador S.D., considere o vedor âj
(Õ],Õ2,. . .,#jy. S.g- o teo«ma:

k - l,

Teorema 1. A distribuição assintótica do vetou normalizado n }(Õj -- q;) ó normal mu.l-
tivariada com vetou de médias O e matriz de covmiáncía diagona/, cl{/os e/eventos são
dadospor

.D
(«f - li«m'' 1«; - ün::il-.}:nl

oi)de g; = Í;ilr:ll-t;fil com n'f , n'Jw e a';' representando, respectivamente, probabiJI(jades de
morte, presença e censura no interx.alo lj.

).7, (2.12)

Prova:

Considerando os .j primeiros intervalos en] lo. rl, tem-se que dada uma obser\nção,
necessariament.e ela estará contida en] uma e apel)as uma das ca.t.egorias definidas pelos
element.os do vetar

NI, =(.o] , ll', . . . . . .oJ. í'íb. .A'j+] y

que t.enl distribuição nlu]tinomia] cujos parâmetros sã.o represent idos por

(2.13)

D
'z.j . 'zJ , z')+i J

Os elementos de (2.14) podem ser calculados a partir de expressões deriva.das de (2.9)

Das relações de convergência tiradas ant.eriormente, decorre que ê; converge quase cera.a-
mente para

N

n, .«I' (2.14)

v.7 .À' ].\\
n'.;' -- ãz";

Dada a. distribuição de Mj, temos pelo Teorenaa Limite Central multivariado ( Rao, 1973 )
que

J+

n{(MJ - «n,) -e-, .A'j(0, E), (2.15)

com
«'f(i -- «f) --«:' ,'f --vf' «'f

-«;''«'f' «;''(i -«r') -«':'«'f
E . l -«f"f '-,'á'«I'' «f(i - "f)

'«f «à.
- «r'' «N .
-«b«N.

"N:"f «B.«;'' '"à.«f ";..-(i - «à.-)
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Uma vez que qj é uma função contínua de elementos de (2.13), de (2.15) vem que ( Rao,
1973, 6a.2, ({{) )

n}(ãj - q;) -!!'' .Nj(0, E').(2.16)

Para obter a matriz E* considere inicialmente a expansão em série de Taylor de
#J -- q; ao redor do ponto n(a;, ny , n;'')

qj qi'
+

«!«, «;«. «g«l l :l ; :;l

""':'' *,«' ;';, 'ollâll-.l11
!!:::1l:;i2--'i;("j o,(«''),

+ O,(n'' )

(2.17)

onde

'; -«F,«/ - {«;' , {«.Í),
v; .A'J : .0, , i4b)

Z2 J

p; ' ("j'', «f, «;')

A part.ir da expressão (2.17) pode-se calcular o termo (À', /) de E*, para # < /:

Got,{n{(ÕI - q=),«{(êi -- q;)} =

z « (!Ê.:-êi!e-.2-- 1.!Ê.=-àil111.11-- Co« { cl: (vk - « pt ): cl(v. - ,'pi )}n, n

. («f - {«r)'2(«f - {«;'')''.l:a.«(«*,«.)''

Para calcular a covariância entre vl; e vi, utilizam-se as relações

.Nj = A'j-i - .Dj-] - TVJ-l + .Ni = .A't - >ll:(.0j + WJ) (2.18)

[ ]

>:(«F + «.r)
AJ

(2.19)



bapitwlo .Z; .&3ttmaçao da .Fbnçao de

a última. devida. à distribuição de Mt e Mz.

Portanto, usando (2.18) e propriedades da cov;

l-i

c'ou(.A't, A'l) = cot'{.Ni + >1:(.oJ + wj), .Nl}

r l
ya,(.NI) + >: {C'ou(.Oj, .NI)+ C'oo(WJ , .NI)}

n«'f'(l - «f) -

1 1
««/"ll - «;" - }:("; + ";'')}.

elaçã.o (2.19) vem que

Co«(.A:l:.A'.) ««í'(i - «f «f +«I'') = «rl''(l «f').

esma forma.

Coo(A't, .DI) - Cot'{.A'l+l + }.(.DJ -F T4'.7): -Dl}

/

C'ot,(A'l+l , -Di) + },{C'ot,( .0j. -01) + C;ot'( T{'j . .01)}
J-k

/ ]

-«,'à.. ,'f' - « }:(«'f,-in + ,'.I' rf ) + «,'f(] - "f' ) - "rf'"r

««f {l - «ã.- - >:("f + ";' )},

'n a.- s e

Sobrou uênc a

sendo

,riancla,l

Utilizando a r

Da n]

r

que de't,ido a (2.19) tot

13

l('í"i" + ";'«r)

/''v .../ À7 TI'7 \ .. /l
k l ' 1 k
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Logo,

'«'«-,«-, : -('T;d'
«lo(l - «'f )

«f«f
-«r'«f 'yÊí;')

l - «F
«f
«F

n («f',«f,«F')

: «(:1; ) -',.
Assim sendo

c'o«{«}(#' - q;),«}«, - g;)} B («F - !«kw)':(«;" - !";'')'''l r ' ~l pl''
n'i

Como plcZ - 0, os estimadores S.D. das probabilidades condicionais de morte sã.o
assintoticament.e não correia.clonados .

Para conlplet.ar a prova fala.a encontrar a variância assillt.ética de qj Utilizando o

mesmo esquema ant.erior

l/a,{n{( qj
q;)} 3 «1,,« le' .}çr.;'",

4

. cl, l '',lvj )'.f

A co'ç'ariância de ]Vj e .D; é calculada através da relaçã.o (2.18)

Cot,(.A'j, .Dj) = C'ot,(.A'j+l + .D, + i'Ç3, l)j)

= C'ou(AÇ+l , .Z)j ) + 'l''ar(.Dj ) + C'ou(H'} , .Dj)

- -««&- «r + ««j'(i «f)
«;")

«.«; «f

''';+] -- ";

NI.,; EJ-,("y + «.r) «[..: ::> : «f' EJ=: («y + «;'' ) «Ê;. «f «F
Portanto.

CoutNj.Dj) ««f(i «;)
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Analogamente,

C-(.Nj, TVJ) (1 - ";)
Assim, a variância de vj será dada pela. matriz

«;(1-«;) «j'(l -«.Í) «.r(i-«;)X
" l "f(1 - ";) "y(i - «f) -«;''«j'

«;'(1 --«;) --«f«; «;'(i --«;''),/

que pode ser escrita como

« [

l

f) -; *(t
0

"f
«J

0

0

«; )]
No cálculo da variância de n{(#j -- g;), o primeiro termo da soma acima envolve

p;cJ que é igual a zero. Consequent.emente, a variância será dada por

\''a,{n }(ê,
. / o o o

g;)} («j'-ii«;')''';l «f «y 0 lc,
' \ o «;' ,';

- '"; - i«; )'' {(-«r)'«; +(«:? ' + (lí''j):«';'}

- ,'Q-'LP*#-!;F*';«;,:©-!
Escrevendo convenientemente

I''«{«;«. - «p} : («; - li«;' )'' l«; - «;p;i}.;-iil
O que completa a. prova do teorema. n

Como consequência do teorema l segue a distribuição assintótica de (2.7)

Corolário 1. A distribuição msintótica d. n {(g -- S') é J30rmd multa.«Fiada co«. média
0 e matriz de covmiância cujos elementos são dados por

k

S;S; >: }''a,{«{(Õ.Í g;)}/(l - g;):, k < 1. (2.20)
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..«: S; (l - q;)
Prova:

Dado que os elementos de S são funções contínuas dos elementos de ã, utiliza-

se o método delta ( Rao, 1973). Assim sendo, desenvolve-se it -- S; = n}..(l -- Õ.f) --

fll:.(i -- g;) enl torno do ponto (q;, q;, . . . , q=)- O vetor de derivadas terá como elementos
a(jk - S;)/a(l - Õf) = HJ-i(i - Õj)/(l - ÕI),Í = 1,. . . , k.
Então,

k

ji; - S;l = ll(i g;)

k A' ::; .,r

llo - .D E ?-:Í + o,(«'D

- -'; E +:$ + ',(«'u.
f::] ' 'zi

Portant.o, para i' $ 1,

c.«{«}d. - SD,-+Ú sí» = c«' l-s;.: E 1lL:#, sí«; il 1l""' l

- ;:'; Ê $ ç"q:.át ::l:-"
.A expressão acima é igual a zero para f # .j. Port.auto. a.ssintoticanlente

co«{«}(j* - sl),«{(j. -s;)} = s;ls; )l "l"RÜ - g;)}}J (l - q;)'

conforme a expressão (2.20). D

Classicamente, a estinaaçã.o da variância de Õj é feita considerando-se que o número
de mortes no intervallo /J segue uma distribuiçã.o binomial onde o número de indivíduos

no início do intervalo é dado por A'; Portanto unia estinlati\a para a variância será. dada
por

Var(ê}) ZZ--il:fZ-. (2.21)
J
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Utilizando (2.20) e (2.21) decorre que

Va:(Sj) =

:';.,'$®#Ç« (2.22)

A expressão (2.22) é a aproximação clássica estabelecida por Greenwood(1926).

A medida que o número de intervalos cresce( e portanto as amplitudes diminuem)
as quantidades Õj e g; tendem a ser cada vez menores, de modo que os termos quadráticos
em (2.12) e (2.21) tornam-se desprezíveis. Isto implica. que (2.21) será um estimador

consistente de (2.12) quando suplÉj$t+l l(j-l -- (ljl ----, 0.

2.3 Estimados Produto-Limite(P.L.)

Proposto inicialmente por Bólnler(1912), o estimador produto-lin3ite te'\'e suas pro-
priedades estudadas inuit.os anos depois por I';aplan e hleier(1938) sendo por isso conhecido
tanabéna como estin-dador de l<aplan-h'leier.

O est.imador P.L. pode ser visto confio o caso limit.e dos estimadores at.uariaís

quando o número de paitições no int.ervalo lo. rl t.ende a infinito. Em particular, os es
tinaadores R.S. e S.D. podem ser encarados como aproxinLa.iões para o estinlador P.L.
Nest.e contexto utiliza-se a notaçã.o .9J; para represent.ar o estimados S.D. no intervalo .rt
calculado sob unia part.ição composta por /\' sub-intevalos ((o,«,e.,xl' . . . , ((«.x ,srx+:..l:
de modo que o estimador produto-limite pode ser definido como

.9(t) = ..lim .9r
/\' ---- + oc

f c l€1... : (.-.:.«). (2.23)

dado que supo<t<x' l(l..K -- (í+i,h. l n-!+": 0.

A notação acima é proposta por Breslow e Crou:lel'(1974) que at.ravés de argu-
mentos heurísticos deduzem a distribuição assintótica de S(t).

Ao ser tomado o limite em (2.23) torna-se necessário reaârmar a convenção a.dotada
anteriormente a íinl de evitar imprecisões na det.erminação de .Nt, .Di; e T'rl. Portanto
novamente será assumido que instantes de censura coincidentes cona (j são deslocados um

inânitésimo de tempo além de (j. Consequent.emente em caso de empate entre censura
e morte, assume-se que a última ocorre antes e censuras ocorrendo no instante (.f não
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contribuirão para TVj Assim sendo, quando .K -----} +oo, os intervalos que permaneciam
fixados na seção anterior terão agora comprimentos variáveis convergindo para valores
1 < 2< ... < rg} q <n.

Redeânindo .Nt = :1:j.l /{tj?,..) e .Dt = }1:Jn /{ j=«,Ój=1} segue agora que a

probabilidade condicional de morte em .ri sela estimada por

Supondo .D{ $ 1, A'j = « -.j+le

:-., - {l,' 't'
se ÓJ

se ój = 0

Portanto, a função de sobrevivência será est.amada por

.9(t) = ll (l -#íy
f:t;<í

- .:u, (v
- .:H, (: - à)''
- .:H.(/Ü) ''

(2.24)

Quando -D.f ? l para alguns instantes. (2.241 pode ser reescrita considerando-se que as .D.f
nlort.es que ocorrem no mesmo instant.e poden] ser separadas por un] reânanlento maior
na partiçã.o em 10: rl: de modo que a probabilidade condicional de sobrevivência será dada
poi

\] -- \ N, -- '2 N) -- D] Nj-- D]

x; * í;
Portanto, no caso de empates, (2.24) pode ser escrit.a como

j(t)- ll
.j:t.í < f

Ni - Di
J

(2.25)

O estimador P.L. tambén) pode ser vist.o como o estimador de naáxima verossi-

milhança para a função de sobrevivência se for considerado o enfoque dado por Kiefer e
\\rolíon,itz(1956). Para tanto, suponha que Ti , Ta, ' ' , TX representam instantes de morte

com dí mortes no instante Tí; para cada int.ervalo IT,,T,+l) ocorren] cl censuras em ins-
tantesZ:', .7 = 1,...,cí ei=0,...,.K cona Zo =0eTx.+i = +oo. Suponha também
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que S(T, -- 0) exclue as mortes que ocorrem no instante T. ao passo (lue S(T.) as inclui
Com a notação definida, a verossimilhança pode ser escrita como

co

.c z;')is(rl - o)- s(r )I''
C

x ll S(.L;')IS(T2
J

0) - S(T2)I'' x

S(.L;" ' ' )IS(Tx' 0) - S(TÀ-)]'"
cK

* ll s(.L;"

co ;(

11 s(.L;' ) leis(z.
.j=i f=l

0)
cí

s(r,)I'' ll s(.L;'). (2.26)

Como S(') é uma função monótona não crescente e T. $ .Z);' < T.+], segue que
S(T-) 2 S(Z;') 2 S(T+]) de modo que para n'aximizar (2.26) ambos os termos S(.L;' ) e
S(7} -- 0), devem asse:air o maior ''dor possível e S(T, ) o menor valor possível, ou seja,
S(.[;') = S(Z) = S(T.+i -- 0) - Pf. Portant.o, (2.26) fica

p.I'
ÀC

H p, - lll'.-: .p.I''p.'

Escrevendo en] t.ermos das probabilidades condicionais p,
píp[-]pi--2 . p] . Logo,

gi. t.enl-se que P,

p, y''(nn.- . . . p, )'

K

111(1 - p{)pf-i . . . p.)lú' (p-p,-]
f-]

llçd;pí' (pi-l . . .pl)(''+a')
f-]

qír'P;: xg!'P;'P(',+d2)x . . . *glxPtx'(Ph--.. .P)('"+a")'

, gÍKPlll:=:. (cj+dj )-d- P},=:,(cj+dj )-d,x

P )'''

gÍ:
>l:=: x ( 'j + új )

xPlr '

dx

Fazendo .A'i = }1:.l::(cj + df) vem

]'l q/'pí";-'' ::, i.g z
Í-]

+ (.Ní - di) logPI
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Derivando-se em relação a pi e igualando a. zero, segue que

. Ni-di
.NI

O produto dos x'dores pf fornece o estimados de máxima verossimilhança cuja
exp'essão coincide cona (2.25). Nota-se que Àrf = }1:.l:Í(cj + dj) é a. soma de todas as
perdas e mort.es excluindo-se aquelas dos intervalos anteriores a IZ., T,+]) ou seja, Arj
representa o conjunto dos indivíduos em risco e não censura.dos no instante T..

Para estudar algumas propriedades assintóticas podem ser utilizados os resultados

obtidos nas seções 2.1 e 2.2, contento que a troca dos limites para .K -"-} +(x e n --} +oo

possa ser efetuada. Neste caso o estimador P.L. é o limite do estimador R.S. quando
Ã --, +oo e uma vez que este é consistente, temos que i(t) será. um estima.dor consistente
para S(t).

Uma prova formal da consist.ência de i(t) é dada por Peterson(1977) considerando
censuras aleatórias com distribuição #( ) conforme o teorema:

Teorema 2 O esticador P.L. é fora.ement,e consist.ent.e para S(t)

Pi'ova: Seja S" definido por S"(f) = PÍmin(T.,.Li) > t} = jl -- -P'(t)jjl -- .H(t)l. Con-
sidere as /an,çóc$ de stí.b-sabres uéncia. definidas por

S:'.(f)=PÍmin(r:Z,)>f,ó, =ll=P{Ti >f;Ti <Z,.} =/ ll--.H(u)ldF'(u)
+oc

S7(t)=PÍmin(7-,.[-) > t,óí =0} =P{Zf >f;.[f < T.} =/ l]-.F'(u)ld#(u).

Decorre da' que S"'(f) = S:'.(t) + S3'(f)uma vez que .5, define duas classes de eventos
mutuamentes exclusivos. O passo seguinte é nlost.r.ar que S(t) = 1 Fo(t) pode ser escrito
como função de SI'.(t) e de Sê'(t). As funções Fo e .H não precisam ser contínuas, porém
supõe-se que nâo têm pont.os de descontinuidade em comum

Supondo que S(t) = 1 -- .P(t) é uma função mista (contínua e discreta ), para
intervalos onde .F' é contínua a /lnçâo de risco é definida pol À.p'(s) = --S'(s)/S(s)
e para os pontos de descontinuidade, Àf'(s) = (Fo(s+) -- .Fo(s'))/(l -- .F'(s--)) onde

/''(s') = lim,-,- F'(3) e F'(s+) = lim,-,+ F'(a). Conforme Cox(1972), a função de

risco acumulada pode ser definida como

e
'+00

f

!

N. ,. tt)

f

Àf''(')a' + }:
se.4,

Àdp (.)l, (2.27)
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onde c /ot indica. integração sobre os intervalos de pontos menores que t para os quais SÀf.
é contínua e .4t é o conjunto dos pontos de descontinuidade de /'o tais que s $ t.

Considerando o prinaeiro termo da soma en] (2.27),

. ]]*:' -.~.. - . ]] ]] :":L- . ]] J]HTRJo li - .H(')lll - .F'(.)l/o S(s) ' ./o l - .F'(.)

- . J: - dSI.Çs)
SB.Çs)-+ Sgçs)

/

Para o segundo termo da soma (2.27), é utilizada a suposição feita a respeito da
continuidade de Fo e .H. Portanto, como a soma é efetuada sob pontos de descontinuidade
de .F', .H(s') = -a(s+), segue que

-log;ll
sC.4,
E ÀdF'(.)j E

sC.4.

E
sC 4í

E
se.4.

:.. [BÇg]
.:lt ]'llllH}
:.:]:g:]P]H l

Como a relaçâ.o entre S(í) e .AFO(f) é dada por S(f.l c'J\J:'o(ti tem-se que

f

0 @!EqK*,E. :.:ini::i=: i::iil (2.28)

A expressão (2.28) é coi)decida como repre$enZaçáo de Peíerson e naostra que S(f)
pode ser represent.ada como funçã.o de S#.. S.-' e t, isto é,

s(t) (sg., s:';t)

Definindo as /uniões de swZ)-soZ,reuiuéncia empíricas

.e~.m-iE/{ »';'.f-]

e

;.m - :, E .r{..»';'.t=]
:0},
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Peterson(1977) prova que são esticadores de máxima verossimilhança de modo que o
estimador P.L., sendo também um estima.dor de máxima verossimilhança, pode ser escrito
como

S(f) (S,,., S.; t),

sendo que agora @ envolve apenas a. soma. sob os saltos de descontinuidade de .9.

Utilizando o teorema de Glivenko-Cantelli(Billingsley, 1968), segue que .9,.,.(t) !S SI'.(t)
e i.(t) IS Scm (t) -iformemente em t.

A função q'(G, J; t) é uma função contínua dos argumentos G(-) e J( ) quando a
métrica no espaço de descontinuidades é tal que se

s,... cll is«,.; (t)

e

s. Jll
então

@(.9«..;, j.; t) !5 ü'(c, J; í)

Fazendo G = S:'. e J S"í segue que

.9(t) = q'(.9«,.. .9.; f) -tS q.(s:'., s;' ; t) = s(f)

Porá.ant.o. o estimados P.L. é fortemente consist.ent.e n

Unia vez que o est.amador Produto-Limite pode ser vist.o como caso limite do
estimador S.D. cujas propriedades assint.éticas foram vistas na seçã.o ant.erior, podem ser
determinados alguns resulta.dos assint.éticos supondo válida a t.roca de limites entre À- e
ll. Inicialmente, considere o processo estocástico Z.(f) = n{(S(f) -- S(f)). Breslow e
Crowley(1974) através de argument.os heurísticos concluem que o processo Z.(t) converge
fracamente para um processo Gaussiano Z(t) cona média zero e covariância dada por

c«PM,ZM)-s s / [i-/'(-H]i-.p'(.)]' (2.29)

onde l -- .F(.) = li -- F( )lli -- .Ho(.)l, e f A . indica o n,mimo entre t e ..

O resultado acima pode ser fornaalizado enl alguns casos particulares. Supondo
que a função de distribuição dos tempos de vida é discreta, tem-se o seguinte teorema:



Capítulo l .E3íimaçáo da Função de Sobrevivência 23

Teorema 3. Se S(f) é uma função discreta asse«-indo va/ares nos instantes r. < r: <
< 'g, 'ntão o v.(o, nor«,aJü-do « + (S -- S) te,á dista;buiçâo msintót;ca no,m-J multi-

variada com vetou de médias O e matriz de covmiância cujos e.leJnentos serão dados por

kA/

'''':Ü,
o«de "; = 1 -- F(TJ -- 0); q.f = 1 -- pj =

/l :(X) F''(tJ -0)
] -- F'a( 4:=Õ}

Prova: Foi visto que ê.i = .D.Í/N,. A quantidade .DJ é o número de indivíduos que
morrem no instante rJ e não são censurados, ist.o é, .Dj rena uma distribuição binonüal
com probabilidade dada por r" ' Pltf = rl;óf = ll=Pl7', = rjlT. $ Zfl= 1.Fo(rJ) --
.F'(Tj -- 0)jjl -- .H(Tj -- 0)l. Analogamente, .A'i;, o número de indixdduos que estão em

risco em rk, t.em dist]ibuiçâo binomial cona probabilidade dada por r"'i = PÍfi ? j} =
jl -- -F'(Tj -- 0)jjl -- .a(rJ 0)l . Portanto, pela Lei Forte dos Grandes Números: .Dj/71 1=3

IF'(rj) -- -F'('} -- 0)lll -- H(Tj -- 0)l e .A'j/n l= li -- F'(Tj -- 0)lli -- -H(Tj -- 0)l. Assim,
ê, !=S l.F'(rJ) - FO(T, - 0)l/li -- .FO(7, -- 0)j = q,. A distribuição assint.ótica do vetou

17 } l â -- q) pode então ser obtida. a..exemplo do que foi kit.o na senão ant.erior. Expandindo

â -- q en] série de Taylor ao redor de (n'v.À . nn'Jí' ).

', ' " - : l-$, +1(;: : =:}) -- ','«-',

- nh: '-«r ';', l(;;) - «(:Ê)l * .,'«-',

Procedendo com os cálculos de fornaa análoga à seção ant.erior, temos que

Co-,{n{(Ó, - q,);n+(êl g/)} =

: '«'«','' '«;,-«,,(:v) '«,,«,,(:Ê )
- 0.

Portanto os estimadores #j , .j = i, , .K' são assint.eticamente não correlacionados
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Pma obter a. variância tem-se que

".,'«:''. - ,,,, : qF '«',«,, ''.,{(2)}(V
: T (-«f,«p«(;l:ll::l:l : ll ::l:l
-'«;,'' (-«f,«n 1(:7) '«;,«F,--(4 ;
-'«;,'' (-«f,'p (& &)(T
- '«,,'' '-«,'«;,' * '«,''«, » - #(8 - Ó

"f
";

- ,,l= - W
"j "j

Finalmente, conforme ç'isto na. prova do corolário l da seção ant.erior

c'-{«{(j' - s');"+(j' - s')} z s*s, )l- I'"{«{(Õ - gj)}
kAI kp. !

- '*'':B - '*;'L &
(l - qj )'

D

Outro caso de interesse é quando a.s distribuições FO(.) e .#(.) sã.o contínuas
Pma determinar a distribuição assint.ética do estinlador P.L. utiliza-se a /un,ção de r sco
a.cwmu/ada em,lírica: deânida por

A'(f) (2.30)

A função de risco acumula.da empírica é unia estimativa da função de risco acu-
mulada, que na notaçã.o utiliza.da na prova do teorema 2, pode ser escrita como

~«*. - .[*:' '«.'« - - J] U- .[-Jg&.
Definindo a função de subdistribuição para dados não censurados

Fx.(f) = Plmin(T,,.Li) $ t,óí = 1} = / ll -- .H(u)ld.F'(u),
f

0

(2.31)
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tem-se que dF'(t) = jl .a(t)I': dFx.(f), de modo que a expressão (2.31) fica

«'', - /' .: . ,n'': ''..,, - /' PÜ (2.32)

Seja a função de distribuição empírica F'(t) = ] }, .rlt.Ét} e a função de subdis-
tribuição empírica restrita aos da.dos não censurados, .FBc = ] >1, /{fiSf;ó.;l}. Então com

base em (2.32), a função de risco acumulado empírica pode ser escrita como

~'*'- j:eH
Pela Lei Forte dos Grandes Números segue que F'(t) e FÀ:.(t) convergem quase

certamente para F(í) e Fx.(t) respectivamente, de naodo que A'(t) l& A(f).

A fim de detern-minar a distribuição assintótica de A'(t), considere o desenvolvi-

mento en] série de Taylor

de modo que
l

l -- = e *Ê= (a)
*J3*Ü3 (Ú)1 1

1 - 1 ao ' (l-a:o)'

Substit.uindo F'(-) e .F(.) no lugar de T e io vens

e

-'~*'- lle$h- ll:#h* ll'';:'t'?;.{=.'«»
[ l . /''(«)-.F(«) .(.F'(u)-.F(«))'/' l

'. ll-.P(«) ' (l-.F(«)): ' (l-.F(«)): \.l-.F'(u)

* /' [-h * =PÀP (-h)] '.*. - «.' -

- "m -' / {;;\il;:P'pÀ'.(«) -- '3'l*.l- 'k.m

* .z' 'lhP (::b) '.*.'«' - ".'«»

dFÀ .(« )

l

l - .F.(«)) dFx'(")

(2.33)
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Utilizando o espaço de funções descontínuas .Plo, rl e uma métrica conveniente,
dada pela tipologia de Skorohod ( Billingsley, 1968 ), Breslo'n, & Crowley(1974) provam
que os dois ütinaos termos de (2.33) convergem para zero em probabilidade e que X' =
n}(.F' -- .F) e y' = n{(.Fli. Fx.) convergem fracamente para um processo gaussiano

bivaiiado (X,Y) com naédia zero e co\nriâncias dadas por

Co«{X(.),X(t)} .)li - .P(t)l,

c'o«{y(s), }''(t)}(.)li - Fx.(t)l,
Co«{l''(.), X(t)}(.)ll - .P(t)l,

C'o«{X(s), y(t)}(;) - .F(.)Fx.(t),
para s $ t. Consequent.enlente, segue que

'«;ügh'".'«,* ,,;JI - /' nEh'''«,n{(A'(t) A(t))
0

converge fracament.e para

''*, - /' a:h''.'«, * Jh * /' nHh-''«,.
O processo Z(t) é un] processo gaussiano. pois é uma combinaçã.o linear de processos
gaussianos. Sua média é zero e a covariáncia assintótica é dada por

Coz'lZ(s):Z(t)} =/(}--e(''))':(1 - F'(u))':d-P(ul
f

0

(l - .F(u)I''dFx.;(u).
0

(2.34)

A partir dos resultados acima« segue a dist.ribuição assint.ética do estimador P.L

Teorema 4. Supondo que T < oc safisíaz -F(T) < 1 e que .F'(-) e .H(.) são contúuas, ã

função aleatória n+ (S'(t) -- S(t)), para 0 < f < T converge fracamente pa''a um processo
gaussimo Z'(t) cona média 0 e covariáncia da(ia por

d.F' (« )

C'o«{Z"('),Z'(t)} - S(')S(t) 7o li «)llS(«)I' '

f

s <t

Prova:

Utilizando a relação S(t) = e'A('),

n!(i(t) -- S(t)) = n!(i(t) -- e'"(')+ e-A'O)

= n+(e'"'U - .-"m)+ n!(expllog i(t)} - e'"'m)
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Aplicando-se o método delta, a distribuição assintótica para o estimador P.L. pode
ser encontrada. Considere os seguintes desenvolvimentos em série de Taylor:

.'' = e-'' -- e-';(, -- ,o), ''m ,; entre . e .o

e

.'" -.''' '''h + '«;'e 'on, 3/;* e«tre y e yo

Faze«do * = -- log S(t), «o = A'(t) e Z/ A'(t), yo ) -m que

«!(i(t) - S(t)) e'"m(A'(t) - .A(t)) + e--=Í--n{(.A'(t) - .A(t)y

-A'mn}(- loglj(t)} - .'"'m).
(2.35)

onde A*(t) situa-se entre -- logos(t)} e A'(t); e A**(t) sit.ua-se entre A'(t) e A(t), segundo
a métrica de Skorohod.

Pode ser mostrado ( Breslow & Ci'ou-Lel', 1974) que os dois últimos termos de (2.35)
convergem) para zero em probabilidade, enquanto que o-primeiro termo converge fracamente
para Z'(f) = --S(t)Z(t). Logo, como F(T) < 1, Z'(f) é uln processo gaussiano com média
zero cuja covariância, para s 5; t: será dada por

C'.:,{z'('), z'(f)} =

3 S(s)S(t)C'ot,{Z(s):Z(t)} = S(s)S(t)/ li - .P(u)I''li

- sb)s(f)./ l: . .Hh)jll - .p'h)I' ' s(')sO)./' Ü-

S

0
- F'(u)I'' d.F'(u )

d.F' (u )

.H ( «)lls( « )l:

o que completa a prova do teorema n

Segue do teorema 4 que a \ ariância. do estin)ador P.L. pode ser aproximada por

t'«,{jM} ; ilsmt' / [: - l««)HS(«)]'

- ilsul' ./ ÕT}Ü;P'
(2.36)

Para calcular unia estimatí'ç'a da variância, substitui-se no denominador da integral

acima a expressão jl -- .F(u)jll -- F(u -- 0)l. Assim supondo que não hajam empates,
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dFx.(tf), 1 -- F(tf) e 1 -- F(tf -- 0) podem s« .stimados por ói/n, (n -- {)/n e(n -- { + l)/n
respectivamente. Portanto,

T'a,{S(t) } - [jml' ,ê.;, (« - a(« - { + n
No caso de empates, (2.36) torna-se

ya,{S(t)} :'''*':' ,E, ©dh, (2.37)

onde .D; e .N.J foram definidos no inicio desta seçã.o. Note que a expressão (2.37) coincide
com a fórmula de Greenxx,ood.

Utilizando o estinlador P.L. e a relação S(t) = expÍ--A(t)}, Peterson ( 1977 )
sugere est.amar a função de risco acumulada por

.~''':,E, :.:(:-;h) (2.3S)

Peterson(1977.} ainda coment.a que a expressão (2.381 c.onverge para a funçã.o de

risco acunaulada A(.)
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3 Estimação Paramétrica

Considere agora a situação en] que os tempos de vida correspondem a valores de uma
variável aleatória associada a uma distribuição de probabilidade conjunta P, indexada
pelo vetor de parâmetros 0 pertencente ao espaço paiamétrico e) C Rt. Isto é, P pertence
a uma c]asse P ta] que

7:' C0}. (3.1)

O problema de estimação da função de sobrevivência pode então ser colocado da
seguinte maneira:

l

11

E dada uma. função a valores reais g com domínio no espaço paramétríco O e cujo
valor em 0 precisa ser estimado.

Tem-se uma quantidade aleat.ária T = (T] , . . . , Tn ) ton]ando valores de acordo cona

unia distribuição .f)Ó que pertence a P'. Os valores que sã.o efetivamente observados
são ordenados e constituem a 't'ariáve] tí = min(T, , .[f) associados com indicadores

óf = /{r.$z,.) onde .Li. represent.a um limit.e de observaçã.o para o indivíduo { e óf
indica a ocorrência. ou não de censura, } = 1, . . . , l?..

iii. Através do método de máxima verossinailhança será obtido um valor para 0
Substituindo est.e valor na função de sobrem-ivência. obtemos o estima.dor de niá

cima verossinailhança SÕ(f) para SÕ(f )

Suponha que as variáveis aleatórias 71í e .Lf sào contínua.s com função de dis
tribuição FO( ) e #( ) respectivamente. As derivadas dest.as funções fornecem as densa
dades .fO(') e b.( ), que irã.o compor a verossimíhança

A densidade conjunta de (f.. -5,} denot.nda poi gÓ. (f. ): sela dada por

gó. (tf )
.fO (tf)l l
h(tf)li

- .H(fi)l
ró (t: )l

Deste modo, segue que a 'ç'erossimilhança é

.L(0) = lll.ÍO(ti)I'' ll - FO(ti)I'''' lh(tf)I'''' li - .H(tl)I''
n

l: (3.2)

Supondo que 71, é independente de Z-f, a distribuiçã.o de .Lf nã.o deverá não envolver

parâmetros de interesse. Consequentemente, costuma-se reescrever a verossin)ilhança con-
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liderando apenas o seu nlícleo, do que resulta

n

.L(0) l/0(tf)I'' li - FO(ti)I''''
n

= lll/o(ti)I'' lso(tf)I' '''
f-]

]l
(3.3)

Tomando-se o logaritmo da verossimilhança, seguem

log.L(0) l: IÓ log/0(t.) + (l - Ó:)logS0(t.)l ,

n

ll

(3.4)

e as equações normais w-., á - l,...,k

Na maior parte das vezes a maximização de .L(0) é feita através de métodos
it.erat.avos que fornecem result.ados aproximados para as equações nornaais. Un) dos mais
utilizados é o método de NQU t.on-R.aphson.

3.1. Método it.erativo de Neu,toi) phson

Se.ja U(01 un] vet.or coluna de dimensâ.o À cujos elenlent.os sâo dados por j21 õú e V(0)

unia n)atroz quadrada de dimensâ.o À' cujos elenlei)tos sâ.o dados poi e:Zl;gZl%!!!, {,.j -
1. . . .7?. Seja d' = (Oi'.. .. ,Oly un] 'ç'etor coluna de dimensão k cujos componentes são

valores próximos dos componentes de 0. Expandindo U(0) em série de Tal'lor en] torno
de 0' tem-se que

u(0) 3 U(0'l + v(0')(0 - d').(3.5)
Supondo V uma matriz não singular, pode-se escrever

0 o' + v-'(o')lu(ã) u(o')l . (3.6)

Se 0 estiver suficientemente próximo do estimador de máxima verossimilhança de
0, a expressão (3.6) pode ser escrita como

V-' (0')U(8'), (3.7)

que fornece a base do processo iterativo, isto é, dado un] valor inicial do obtem-se o valor
0 através de (3.7). A quantidade obtida é considerada o valor inicial da iteração seguinte
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O processo segue até satisfazer alguma regra de parada, como por exemplo ll. 0 -- 0o 11< c,
c > 0

Se .L(0) for uma função "bem comportada" no sentido que log.L(0) pode ser a-
proxima.da por uma expressão quadrático na. vizinhança de õ, a convergência. ocorrerá na
maior parte das vezes; contudo, em algunaas situações isto pode não ocorrer. Em tais casos

procedimentos alternativos podem ser utilizados conforme discute Chambers(1977). Uma
das modificacões mais comuns é a substituição da matriz V pelo inverso da esperança da
matriz de informação de Fisher que será vista adiante. Esta alteração leva ao chamado
método d0 3coring e sinapbfica o algoritmo em algumas situações.

3.2. Distribuição Assintótica

Para encontram a distribuiçã.o assintótica do est.inlador de máxima verossimilhança suponha

que o espaço paranlétrico é de dinaensâ.o l e que /o(t) satisfaz às condições de regularidade
( Rao, 1973, $5f), de naodo que 0 será fortemente consistente para 0 e

o) -2-, A'(o, .r''(o))

-d. I'(o) - É' { (ab%gay} é ' i«R«m«ã. d. F:;h': u"' p"''' '"m,l d«*« «;«:-
Lados é dada por Serfling(19S0). -A. distribuição a.ssintótica para o estimados Sdt) pode
e1lt. ã.o ser encontrada.

Teorema. 5. Se .fo(t) satisfaz às condições de regulaHdade, então a var;áve.í aleatória
n$(Sdf) -- SP(f)) terá d;str;buiçâo 'ssi«tót;ca nor«:a] co«, n:adia 0 e '«riáncia dada por

'''.'',{T}' : (3.8)

o«de .r(0) - J="' { e-Üa5;'00 } S.(«)h(")d" + J;"' { e.b%gW } .f.(")ll - .H(")I'í"

Prova: Da expressa-o (3.4),

W -É.,©: P*':-.,,alP -Ée:P
J lJ

O valor 0 que maximiza log.L(0) tem distribuiçã.o assintótica normal cona média 0 e
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-riância (n.r(0))'' onde

'ÕI.g.L;'(0)/(0)

'*w)' ...«,'« * /'(*P) ' ,..«,'"

- ./- { ..:$ M } '.(«)".«)'« + /' {e.y5õw } yb(«)[: - '''(«)]'«.

as«í) . ,..-.
Utilizando o desenvolvimento em série de Taylor, Sãt) - Sp(t) + a; lêo(0 -- 0) +
O,(n'') +' Sdt) - So(t) = egiP(Õ -- 0) + OP(n'' ). Portanto, p'lo método delta, segue

que n {(S/t) -- So(f)) terá distribuição assintótica normal com média 0 e variância dada
por

'-'.', (e P)'
n

go(u)d« +

O result.ado do teorema pode ser estendido para o caso en] que o espaço paranlé-

trico é de dimensão k, de modo que l?} (SZ(t) -- Sd(t)) t-erá dist.ribuição assintótica nornla]
com }:Êlç21..demédias O e variância dada poi

õs'l':(o)as. (3.9)

onde ÕS é un] vetou coluna de dimensão À- cujos elenlent.os correspondem às derivadas de
S(f) en] relaçâ.o a 0í, { = 1,. . . ,k e 1(01 é a matriz de informação de Fisher definida

apropriadas)ente para obsert'anões sujeita.s a censura, cujo elenlent.o (á, j) é dado por

E .f a i.g .Lf' W) ?li?e +liiei 'l
't ao. õo. J

Para X- = 2, analogament.e ao desenvolvimento utilizado na demostraçã.o do teo
rema 5, segue que

i(Ó) IAA'So(«)h(«) + BB'/o(«)(i - .H(«))j a«
0

.-.. «' - (2We, e=P) . -' - (e:P, =: f
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4 Estimação Não Paranlétrica x Estimação Parainétrica

Utilizando os resultados das seções anteriores pode-se comparar a eficiência do estimados
produto-limite com relação ao estimados de máxima verossimilhança.

Supõe-se que os tempos de vida e os tempos de censura correspondem a variáveis

aleat.árias contínuas com função de distribuição dadas por FO(t) e #(f), respectivamente.
Com os resultados assintóticos obtidos, pode ser calculada a eficiência assintótica do esti-
mador P.L. com relação ao estimador M.V

Uma vez que a distribuição destes estiniadores não é conhecida no caso de pequenas

amostras, o conaportamento da eficiência. nesta sit.uação é investigado através da razão de
estimativas dos erros quadra.rico médio obtidas a partir da simulação de 2000 amostras de
tamanhos varia.vens ( 7z = 10, 20, 30, 50 e 500 ), dadas por

:'&'hPWz-J 2000k-l

en] sit.nações onde a proporçã-o de sobrevivent.es (PS) é 0.50. 0,25 e 0.10 e a proporçã-o

de censurados (PC) é alt.a (0.50). naédia (0,25) e nula. A escolha destes 't,dores segue
o ]llesnlo padrão utilizado por N4iller(1983) para o caso assintótico. Duas situações são
consideradas: t.enlpos de. 't'ida distribuídos exponencialmente e segundo uma \\;eibull. Em

ambas as situa.Cães os t.enlpos de censura seguem uma distribuição exponencial

4.1. Tempos de Vida coiii Distribuição Exponencial

Considerando S#(f) = 1 -- Fo(f) = c'o' e l -- .Hlf 1 = c'P', cona 0 > 0 e H > 0, obtem-se
por (2.36) a variância assina.ót.ica do est.inca.dor P.L.: dadca por

v'-{.!W} a: [s W]' / F.ÜÜÕiÍjã.JF'« - ]-.-,''

.:.-''' ('''*''' - :) Ü.
/'J;='«

(4.1)

Para o estimador de máxima verossimilhalaça, segue que .r'i(0)
modo que da expressão (3.8),

0(0 + p), de

}''«{s/o} a :J'':m le:P} - :ot'w + ©.-'''. (4.2)
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Portanto a eficiência assintótica do estimador P.L. com relação ao estimador M.V

será dada por

'«',, - =HH - '' * «,',' (

=(1 +py(oty I'o+óo'-ll' (4.3)

onde p = Kl0

Da expressa.o (4.3) pode-se concluir que a eficiência assintót.ica aproxima-se de zero

para t ''' 0 e para t "' +oo. Aluna disso, quando (l + p)Ot = 1, 59 a função (4.3) atinge o

máximo de 0,6476, o maior valor possível. Nota-se também que a medida que a censura
torna-se mais pesada ( p --, +oo) diminui a eficiência assintótica.

A proporção de sobrevivent.es IPS) é da.da por P{T > f} = f-o': e a proporção de

censura (PC) por .P{Ti > .[i} = Í:Í;. Considerando estas expressões e os valores de PS e
PC mencionados anteriormente. é possível calcular estiniati'ç'as para os estimadores P.L. e
R4.\r. a partir das amostras simuladas, e os correspondent.es E.Q.X4. estimados. de modo
que no caso não a.ssintótico,

.E.f(f )
EQX4 (Sd f) )

EQx4(s(í))

onde EQX4(Sâ(t)) e EQX4(S(t)) sâo as estimativas dos erros quadrático naédio para os está
madores M.V. e P.L. respectivamente. Os resultados obtidos são a.presentados na. tabela l
Nesta. situação as estimativas N4.V. de S(t) podem ser obtidas sem a necessidade de pro-
cessos iterativos.
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TABELA 1 - Ehciência do e«iin+dor produto-limit

relação ao estiinador de máxima verossimilhanç

Tempos de vida exponenciais

4.2. Tempos de Vida com Distribuição \Veibull

Sendo Self) :: expÍ--(é?f)'} cona ó = (a: ú). a > 0. 0 >-0.eJ -- .H(t) = expÍ--#f} cona

p > 0, segue de (2.36) que, assint.eticamente,

}'.,{gm} z ilsonl' / [i - .HMHso(«)], 'í'

2--p{ 2wo'} ./ .o'«''' «pÍW' +d«}a«

- lí .*pl'2wo'}. ./'' ,''' «p{('' + p.)}a,,

(4.4)

onde p = Fl0.

Caso o parâmetro a seja conhecido, a variância assintótica do estimador À4.\r
segue de (3.8). Neste caso, .r''(0) = 1(o/0):(1 -- PC)I':, onde PC = P{T > ZÍ}

PC ll
PS

0,50 0,25 0,10

 
D.5720 0.4838 0.3120
0.6296 0,4662 0,2385
0,6170 0,4911 0,2414
0.6403 0.4591 0.1971
0.6435 0.5015 0.2022
D.6402 0.5112 0.2149

0,25 10
P - 0.33 20

30
50

500

0.5521 0.5555 0.3945
0,5803 0.5792 0,4173
0.5643 0,5987 0.4213
0.5618 0.5971 0.4270
0.5666 0.6368 0.4734
0.5601 0.6386 0.4608

 
0.4992 0.5890 0.5152
0.5181 0.6000 0.5302
0.5037 0.6326 0.5522
0.5133 0.6305 0.5506
0.4793 0.6163 0.5869
0,4791 0.6409 0,5895
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./. " pexpl'u' du é a proporção de indivíduos censurados. Portanto

v-Í%o} a i pa''l:«,{-2po'} . o.q
Logo a eficiência assintótica será dada por

(of)'' l

.B/À(t) - ?l .. PC)o/O0'=a-lexpia' +prldz'
Calculando-se as integrais envolvidas numericamente, podem ser obtidos valores para- (4.6)
nas situações propostas para PS e PC. Quando não existem observa/ções censuradas, a
expressão (4.6) fica igual à expressão da eficiência assintótica no caso exponencial

Para o caso em que as amostras sã.o de tamanho reduzido, são feitas simulações
e comparados os Crias quadrático médio, a. exemplo do modelo exponencial. Como a
é suposto conhecido, não é necessária a utiliza.ção de processo iterativo para se obter
a.s estimativas hl.v. de S(t). Os resulta.dos obtidos seguem na tabela ll com PS=
P{T > f} = expÍ--(ü)'} e o = 2.

(4.6)

500 0.5256
0,5219

0.620S
0,6305

0.5320
0,5166

0

P - o

TABELA ll - E$ciência do estimador produto-limite em

relação ao est.amador de máxima verossimilhança

Tempos de vida U'eibu]] a:;2, conhecido.

PC v?

PS
0.50 0.25 0.10

0.50 10 1 0.5245 0.4991 0.3988
p-1 20 l 0.5733 0.4sõõ 0.36õ9

30 i k5725 0.3102 0.3561
se l o.õ8s3 0.õ394 0.3647

500 0.5813 0.5633 0.3833
)c, 0,5673 0,5806 0,3978

0.25 10

P - 0.33 20
30

0.52S1 0.5407 0.4444
0.5494 0.5689 0.4698
0.5445 0.5947 0.4813
n 5369 n.6133 n.48T3

10 0.4992 0.5890 0.5152
20 0,5181 0.6000 0.5302
30 0.5037 0,6326 0.5522
50 0.5133 0.6305 0,5506

500 0.4793 0,6163 0,5869
  0,4791 0,6409 0.5895
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Se o parâmetro ci é descollhecido, a variância assintótica do estimados h4.V. será
dada por (3.9). Neste caso,

A' )' (log 0; 0'~')

B' +log0« - 0'«'1og(0«); ;(1 - 0'«')

Após alguns cálculos en't,olvendo integração por partes obtem-se a matriz de informação
de Fisher:

1(0)

onde á] = ./jj"'u''lexp{ í2 = .j;:''u''lexp{ }(l+ Ioga')du. e

á3 = .lll' u'-] exp{ }(l + logra')2du, com p = p/0. Como

as' -'''' «-l-''''} (;; :.:''o)

segue quc

t'"ÍSêln 3 :-w0''.«{-w0'} l& -k,.wopi, -.'i: i.g l

Logo a eâciência assintótica no caso ein que ambos os parâmet.ros o e 0 são desconhecidos

será. dada por

Z./.W - W0'' 1? - "»WO("' - '':: :.;W01 (4.7)

As integrais envolvidas em (4.7) podem ser calculadas nun)ericanlente, de modo
que as eâciências assintóticas podem ser encontradas. Para o caso de pequenas amostras,
estimativas da eficiência são obtidas através de simulações. Os resultados encontram-se na

tabela 111. As estinaativas R4.V. de S({) sâo agora obtidas através do processo iterativo de
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Newton-Raphson e na geração das amostras foi considerado o = 2

TABEL.4 111'-: E6.ciência do esticador produto-limite em

relação ao estimados de máxima x.erossimilhança

Tempos de vida \Veibull o=2. desconhecido

J/ 4.3. Comentários
.A eficiência do esticador P.L. é baixa. sobretudo quando a censura é pesada e a proporção

de sobreviventes é pequena ( x-dores altos para f ).

Assintoticaniente, quando o 'ç'dor de PS é alt.o ( tempos próximos da origem ), os
estima.dores têm uma precisa.o maior, de modo que ambos devem fornecer boas estin-Latinas

para S(t). No enfant.o, a medida que f aumenta de valor ocorre um a.créscin)o nas variâncias
assintóticas fazendo cona que qualquer perda na eficiência represente uma real diminuição
na precisa.o dos est.imadores.

/

Para pequenas amostras, quando a cei-usura é alta. ( PC = 0,50 ) os três modelos
considerados têm suas eficiências diminuídas a medida que t aunaenta ( e portanto diminue
a porcentagem de sobreviventes). Pma os outros valores de PC os modelos exponencial

PC n
PS

0,50 0,25 0,10

 
0,7662 0,6145 0,3689
0,7216 0,5981 0,4182
0,6627 0,5929 0,4416
0,6531 0,6264 0,4818
0,6199 0,6073 0,5393
0,6019 0,6219 0,5590

0,25 10
P - 0.33 20

3()
50

500

0,7298 0,6796 0,4460
0,6811 0,6719 0,5400
0,6893 0,6688 0,5543
0,6631 0,6699 0,5861
0,6456 0,6259 0,6286
0,6344 0.6335 0,6225

 
0,6808 0,7314 0,5365
0.6905 0.6814 0.5830
0.7084 0.6965 0.6069
0.6800 0.6742 0.6225
0.6738 0.6258 0.6392
0.6623 0.6443 0.6494
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e Weibull com o conhecido apresentam maiores eficiências para vallores intermediários
de t, que declinam quando o tempo aumenta., ao passo que no modelo Weibull cona a
desconhecido a eficiência sempre diminui conforme o tempo se afasta da origem. No caso
sem censura a mesma. tendência se verifica cona n]aior nitidez. No modelo M/eibull cona

a desconhecido a eficiência do estimados P.L. é sempre maior que nos outros modelos

devido à estimação de doía parâmetros que causa uin aumento no erro qua.drático médio
do estimador paramétrico de S(t). Ainda assim o estimador M.V. continua a ser mais
eficiente.

Na construção das tabelas anteriores está implicitamente suposto que o modelo
assumido para os dados é correio. Para grandes amostras a identificação do modelo é
razoavelmente frequente e o uso da. estimação paramétrica é indicado. No caso de pequenas
amostras aunlentan) os problemas na identifica.ção do modelo, de modo que a eficiência do
estimados P.L. en] relação ao estimados À4.V. deve sofrer un] a.créscimo, uma. vez que a
estimativa. de máxima verossimilhança será viciada tornando a estima.çã.o não paranlétrica

uma opção importante.



Capítulo 2

Estimação em Modelos de Regressão



Capítulo 2. Estimação em Modelos de Regre38ão 41

1. Introdução

Em situações práticas é muito comum que a cada unidade experimental, além de se obser-

var o tempo de morte ou falha, sejam observadas covariadas que são medidas em determi-
nadas circunstâncias ou assumem códigos relacionados a categorias às quais as unidades
podem sel classiâcadas. Enl ensaios n)édicos, por exemplo, podem ser observados os tem-
pos de vida de pacientes submetidos a. transplantes de coraçã.o, controlados pela. idade bem
como pela ocorrência ou não de rejeição ao orgão. Em tais situações, o desenvolvimento

de modelos que comportam covariadas se faz necessário, com extensão para a estimação
cona dados censurados.

Considere agora a situação em que as quantida.des observadas correspondem ao
terno (t{, óf, xf), { = 1, . . . , n. onde t{ = minlT, , .Lf} com T, representando o tempo de falha
e .LÍ o limite de observação do {-ésimo indivíduo; óf é o indicador de censura e também é
observado xf, o vetar de covariadas a.ssociado ao i-ésimo indivíduo. Supõe-se que 7:. e .Lf
são variáveis aleatórias independent.es, condicionalmente a xf

Este capít.ulo t.rata da estimação dos parâmetros associados às covariadas. Con-
sidera-se inicialnlent.e uma abordagem não paramétrica.: que procura generalizar nlétodcs

desenvol\-idos para modelos seno censura para o caso en] que exist.en] observações incona-
plet.as. En) seguida é desen't'olvida a estinaação paranlét.rica através do método de máxima
verossin[ilhança. c.on] censuras aleat.órias. tnaa comparaçã.o dos dois métodos de estimação

é apresent.a.da no final, utilizando-se result.ados t.eóricos no caso seno censura e numéricos
para amostras censura.das.
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2 Estimação Não Parainétrica

No caso em que é difícil identificar a distribuição de modelos probabilísticos para os dados,

alguns autores propõem estender o método de mínimos quadrados para o caso em que
existem dados censurados. Nesta linha, R4iller(1976) e Buckley e James(1979) generalizam
o modelo linear padrão. Cox(1972) desenvolve métodos para inferência baseados em mo-
delos de r sco proporcionais. Convém mencionar que apesar de não desenvolvidos aqui,
outros enfoques têm sido utilizados como por exemplo o modelo de Koul, Susarla e Van
Ryzin(1982) .

2.1. Esticadores de Miller

Suponha que os tempos de vida estão relacionados às covariadas segundo o modelo

T. = o'+ xiP +ef, (2.1)

onde o é um escalar representando o intercepto, P' = (P] ,P2, - - ,PP) é uin vedor de di

mensão l x p contendo os coeficient.es de regressão para as comriadas xf = (31i, z2í, . - . , apÍ)
e ci corresponde a uma varia.vel aleatória cuja distribuição F( ) não é especificada ma.s sabe

se que Elci} :: 0 e 'i/'arlcÍ} :: a2 < +(». Para } :: l,. . . ,n as varia.veia c. sã.o supost.as

independentes

No caso seno censuras, a estimação de P en] (2.1 ) pode ser feita através do método

de naínin[os quadrados: que consiste en] encontrar para o e /i ç'dores a e b' = (b] : . . . , Z)P)
de modo que a. expressão

>,(T. - a - xib):-]

.:aF(.)

assuma o menor valor possíve!. Isto é equivalent.e a minimizar l?'i :l:L. (TI -- a -- x. b)2
.l t--\11 9 l . l l.

7?--] )l.:ll;: ef que pode simbolicament.e ser escrito como

onde dF(e) correponde aos salt.os de F(c), a função de distribuição en)pírica, nos pontos
de descontinuidade

No caso com censura, À4iller(1976) propõe subst.it.uir .F( ) pelo estima.dor produt.o
limite da função de distribuição F''(.) = 1 -- S( ), calculado cona base nos valores e
tf -- a -- xib devidamente ordenados. Desta forma, a. integral anterior fica

2 .).e (2.2)
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Para valores alados de a e b (2.2) é a soma de quadrados ponderada

n

E
i-l

(tf - a - xfby.«i(b),

onde zoi(b) é igual a zero se tf é censurado e igual ao salto dado pelo estimados PL

nos pontos de descontinuidade, expr'sso po' dF''(ei) - {]]..,,<..(--Z=2--)}/(n -- j + l)

se t{ não é censurado com e(j) correspondendo ao .j-ésimo valor da. amostra ordenada
e(1) < . - . < e(n).

A obtenção dos estimadores consiste em se minimizar (2.2). Entretallto, procedi-
mentos baseados em desenvolvimentos em séries de potências não podem ser utilizados.
Analizando os pesos toi(-) veri6ca-se que não dependem de a pois qualquer que seja seu
valor a relação de ordem entre el , e2, . . . , c. será preservadas o mesmo nã.o ocorre cona b que

confonne muda de valor pode alterar a ordena.ção dos ef, i= 1, . . . , n.. Se esta alteraçã.o
envolver um ef calculado sobre um tempo censurado, toí(.) causará descontinuidades em
(2.2) quando esta é vista como funç.ã.o de b. Portanto, a obtençã.o dos valores a e b terá de
ser feita através de procedimentos denominados sÀrinÉing grid, que se baseiam na criação
de reticulados formados através,.çie.«partições nos intervalos de variaçã.o dos elementos de
b e a partir dos nós formadogrcalcular (2.2). O processo é repetido sobre partições con-l

um número cresc.ent.e de elgúaentos até n obt.ençã.o do mínimo. Note que o intercepto não
necessita ser considerado/besta fase se for cona:encionado que .FP'(c) = 1 para c > e(.)
quando e(«) é censurados\pois aí >:=;. tz f(b) = 1 e denotando o estimador de o por ã*
segue que

n

E
f-]

.'''-8 «,.(b)(t. - xíb).

Desta forma, assumindo uni valor para â': os coeficientes .8 serão estimados pelo
vetar b que minimiza

n

E
f-]

(tf - â* - x.b)'u,i(b). (2.3)

O procedimento descrito apresenta algumas des't'antagens. Dado que o ínâmo de
(2.3) pode ocorrer en] uma descontinuidade, nã.o pode ser feito uso de expansões para
estudos assintóticos. Além disso, Miller(1976) apresenta um exemplo em que as estima-
tivas de P nâo convergem para os verde.deiros valores populacionais quando n tende a
inânito. Outro agravante é que os procedimentos do tipo sÀr nking grid costumam se
tornar extremamente laboriosos em dimensões maiores que 2 ( mais que dois parâmetros
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no modelo). Estes problemas sugerena a. necessidade de se modificar o processo. Uma
alteração proposta consiste em se uti]izar un] estilllador inicial P , dado peão estimados de
mínimos qua.drados usual, calculado apenas sobre os dados não censurados, que pode ser
escrito como

AU .

P' = 1(x - X«-.yA(x - XI» .;)l ''(x - XI«,.;yat,

onde X' = (x; , . . . ,x:), X,.. é uma matriz de din]ensã0 7z x p cuja {-ésima coluna contén]

todos os elementos iguais a E{, a média da {-ésinla covariada calculada para os dados
não censurados, A é uma matriz diagonal cujo elemento ({,{) é igual a ó{, á = 1, . . . ,n e
+1
b -- \cl} . . . ) cnJ.

Uma vez obtido .8 , calculam-se os pesos u'i(P ) sobre os valores ef = ti -- xi,B',

á = 1, . . . ,n e ao invés de reclassificar um e(n) censurado como não censurado sugere-se
ut.ilizar os pesos normalizados

(2.4)

,ÀO

«;(êb -
E.;.. «;j(P' )

(2.5)

Cole estes no't'os pesos, o procedi.mento usual de mínimos quadrados é utilizado
de modo que o estimador de À4iller para P denotado por P , será dado por

-b{
P l(X -X'yW'(Po)(X -- iX')l(X - R'yW'(P)t. (2.6)

onde X e t são definidos da mesma fornaa que ein (2.4), X é unia matriz de dimensão
n x p cuja .j-ésima coluna contém todos os elenaentos iguais à média pondera.da Z.l =

},:;:, u:l'(.8')zfJ e W*(,8') é uma matriz diagonal Guio elemento (f,{) é dado por u';(P")
O passo seguint.e é utilizar #" como novo .8' no cálculo dos pesos (2.5) e assina dal início
ao processo iterativo

Miller(1976) comenta que en] allguns casos simulados P não convergiu, tomando
sempre uma mesma sequência de dois ou mais valores após certo nún-mero de iterações. Neste

caso, sugere-se tomar o valor médio destes 't'dores caso não sejam muito discrepantes. As
simulações também mostraram que a ut.ilização de u';(.) aumentam as possibilidades de
convergencia«

Unia vez obtido um valor para P , a estimativa pala o intercepta é dada. por

.-"- A4'

a''''
n

E
{-]

«,i(Jg)(tf -- xfP ). (2.7)
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Nesta expressão a ponderação é feita com os pesos não normalizados e sem se reclassificar
uma observação e(«) censurada como não censura.da. Desta. forma, tende a ser atenuada a
sub-estimação de a causada pelas censuras.

Resultados assintóticos para P sã.o estudados heuristicamente. Entretanto, para
assegurar a consistência assintótica, é feita a suposição crucial de que a distribuição das
censuras não varia. com x, o vetou de covariadas, de modo que

.#(t , x) (2.8)

Sob esta condição, o estimador P calculado sob as observações nâo censuradas é con

sustente. Para se ter uma idéia dos passos dados por Miller(1976) na determinação da
distribuição assintótica, considere o caso p = 1. Então, de (2.6)

n

P" L: u,;(,â')(«i - E* )ti

EZ:, «,i'(ã')(*. - r*y '
E

que simbólicament.e pode ser escrita como

p'-lB
[h'

T* )d-F' '(t )

3'* )2 dF' '(f )

Lembrando que f a + aa + c, segue que

«}(P"' P) .} :rly
fo'-

- 7' )dF''(.)
3'' y a.r' '( . )

(2.9)

Supondo que p"' converge en] probabilidade pala # e assumindo que a suposição

(2.8) vale, segue pela lei fra.ca dos grandes números que lha«-+- ?* = lim.-+- ;z = 77, e

assim

hm /(. F)'a.F''(.)n : (2.10)

onde 77 e l-2 são constantes.

Caso o verdadeiro valor de # seja utilizado no cálculo dos pesos segue do teorema
4 do capítulo l que a. quantidade n} {.F''( ) -- F( )} converge fracamente para un] processo

gaussiano de média zero. Desta forma, F''(t) tem distribuição assintótica normal para
í fixado. Encarando-se o numerador de (2.9) como unia. combinação linear de variáveis
normais, e]e deverá convergir para uma distribuição normal com média zero. Para obter
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a variância assintótica, após trabalhosos cálculos envolvendo esperança condicional e ex-
pansões, verifica-se que

hm «E{ / .(« -r)a.P''(.)}: / .' li« «.EÍd.F''(e)}:,n---+"' './ ' ' ' '' ./ n--,+«,

e que

..Elik "'E{'íF''Ml: - i'!fiam ,
de modo que a variância assintótica de #"' será da.da por

"«ú« ~ - à I' gh.

(2.11)

(2.12)

Para estimar (2.12), inspirando-se em (2.10), (2.1) e (2.11) são feitas as aproxi-
mações ,'' B E=::. «,1'(P")(,i - 3'y, e? 3(íf -- â" - p"',f) e d.P''(.i)/{n(l - -H(ef))} B

{u,I'(ã')}'. Portanto,

m {p« } - nC:'p"'?l;lll,. TI'=:"'i' ,L' J EZ:, u,:(P")('i E'): '
(2.13)

e para o ca.se de p coxariadas

Ü=' {-"} >1:{«:(ã'')}:(t' - õ:" - x.ê"' )' lw - X'*yw'(ê)(x - X*)j '
n

lt

(2.14)

Todo o desenvolvinlent.o assint.ético se baseia na suposição (2.8). Est.a é a principal
desvantagem do n[étodo, uma vez que em situações práticas este padrão de censuras nen]
sempre é observado.

2.2. Est.amadores de Buckley--Jades
Unia abordagem diferente para estender a teoria de naodelos lineares padrão pma amostras

censuradas foi desenvolvida por Bucklel' e Jantes(1979) utilizando uma metodologia aná-
loga à utilizada por Schmee e Hahn(1979) para a dist.ribuição normal. Ao contrário dos
estima.dores de Miller, que são obtidos através de lalodifica.ções no método de mínimos
quadrados, é sugerido nlodifical as equa.ções normais e então obter os estinladores de a
e P. Apesar de pouco ser conhecido para o caso assint.ót.ico, esta abordagens parece não
exigir a condição (2.8).

No caso em que não existem censuras, o método de mínimos quadrados aplicado
ao modelo (2.1) gera as equações normais

I't-na - i'XP =0
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e

XPJ'jx (2.15)

onde X é uma matriz n x p cujos elementos da i-ésinla coluna. são todos iguais à média
da {-ésima covariada para as n observações, l é um vedor coluna. de dimensão n e IP é un]
vedor coluna de dimensão p, ambos com todos os elementos iguais a 1, t' = (f] , . . . ,t«),

P' =(P],...,#,) e X' =(x:,...,xl,). Para p = 1, as equações nor-Dais âc'm

P*l) = o

e

E
{-]

(tÍ -- ZÍ/3)(#Í -- Z) = 0

Para utilizar o método de n-únicos quadrados em amostras censuradas, Buckley e
James(1979) observam que .E(tf) # o + xiP e propõem utilizar no lugar de tf as variáveis
ps eu d. o- aleatória.s

tl; = T,Óf + E(T. l T. > .Li)(l Ói) { = 1. . . . , 7?. (2.16)

Pma estas 't-ariáveis segue que

.E(t;) = .E(T,Ói) + E{.E(T. l T, > .Lf)(1 - '5f)}

= -E l.r(r..rlzSL.}lr.)l + .E lr {.E(T-lri > .LÍ) .rln>t. } l .t.}l
oc foc

u.E(/{«Ét.})d.F(u) + / .r(r.lr, > s).E(]lr;>.})d.H(s)0 JO

oo POc
« d/'( «)d.a (' )

9C rOC r)C
«ll - -H(«)la.p(«) + / / «a

0 JO
P{TI $ «;Z > .}

P{Ti > '}
oc-

0

«ll - -H(«)la.p(«) +
0 JO ../.s

«ll - .H(u)ld.F(«) + / .#(u)d/'(«)
n

F(s)l d-H( s l

0

= a +xlP.

Supondo p = 1, o uso de t: na equação (2.15) faz com que .E{)l:(tl' --/izi)(zi--F)} =
}l:{(a + /3ai -- P=i)(zf -- =)} = 0. Portanto un] procedimento para obter estimativas para /i

é encontrar um valor b tal que }:(tl' -- aib)(af -- E) atinja o «mimo, ou no caso p-variado,
encontrar um vedor b que minimiza it -- Xbj'jX -- Xllp.
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Para óí = O, t: é desconhecido e precisa ser estimado. Considerando €1 = ZI.
xiP, vem que

.E{T. IT.>Z,i} +xiP+'fla+x.P+.f>.Li}
= o + xiP + .Fiel 1 cf > Zi -- a -- xiP}.

Mas,

'*« ;' "' - « - *.,, - /' . ' I''li::'l:':'.f:':':;wl
- .Á-.-*., . ' l,... :fl'.?;! *.,,l - .Á:..*.,'

d.F(.)
1 -- F(.Lf -- a xiP)

Portanto,

.E{T. l T, > .L.} + *,P + i--Ç}Í;ll!- a - x.#)

Um estinlador para a expressão acima é obtido substituindo-se as quantidades
desconhecidas por est.amadores. Uma vez que F(.) é desconhecida., ut.iliza-se o estimador
produt.o limite, de modo que

Ê{Z l T, > .Lí} = â + xf.8 + .

Escrevendo en] termos de somatório.. no lugar de dF''(.) são utilizados os pesos w,( )
deânidos na seção anterior . Aoaora estes pesos são calculados reclassificando-se a maior
obser\n.çãó como nâo censurada quando for censurada. Como a não altera a ordem das
obserxnções. fazendo r. = f, -- x-J8 segue

.Ê{T. lr.:».t.}-a+*,ã+ E"'' G â-**.0«kW

-x,i + >1. ,*«*.(ã),
k; rk > rí

onde t,kí(.8) = z',i(P)/(l -- .F''(r{)). Desta forma, pode-se escrever ê(P) = T.óíJ:
.E(T. T, > Zí)(l -- óí), e o estimador de Buckley-Jan)es paro P, denotado por P
será dado por

l(x - xy (x - x')I'' (x - xy ?'(ãJ,
onde?o =(ê(-),. .. ,q(.)y e P. é umaestimati''a inicialparaP. Buckley e James(1979)
sugerem tomar como valor inicial aquele atribuído ao estimador de mínimos quadrados

(2.17)
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considerando todos os dados colho não-censurados. Desta forma, a cada iteração utiliza-se
o x,dor de .8'' obtido na iteração anterior no lugar de Po na. expressão (2.17) até a obtenção
da convergência.

Uma vez obtido .8 , a estimativa de cl será. dada por

"'"BJa' ll;) :' I'''i", - *i"'l
que devido às censuras será. um estinaa.dor viciado para a.

Através de amostras simuladas, Buckle} e Ja.mes(1979) observam que, a exemplo
dos estimadores de X4iller, os valores obtidos no processo iterativo podem permanecer
sempre sobre uma mesma sequência de números, não ocorrendo a convergência. No entanto,
em todas as situações onde isto ocorreu, a dispersa-o dos valores observados foi menor do
que aquela observada. para os estimadores de h4iller. Em tais casos também é sugerido
toldar-se a média dos valores como estimativa.

As proprieda.des assintóticas de P são de difícil obtenção devido a possibilidade
de não unicidade na soluç.ã.o de (2.17). Ent.retant.o, baseando-se em simulações, conjectura-

se que os estiinadores de Bucklel' games devem ser consistentes e assintoticament.e obede-
cem à distribuição normal.

Algum trabalho foi feito, heuristicanient.e. para veriâcação de algumas proprieda-
des. De naodo a sin]plificar a notação: considere o caso en] que p = 1. Então de (2.1T)

segue que

R.J

P,' E:;::(,'Í - r)IÍiÓ. + Ê{Ti l Tt > .Lf}(l - Ó,)l
ç"'\ 7'1 / -- \ .0El:.(". -- r):

E::..,, {* '. -.(ã''-. -- E*:..,. .,*:.'«',,.) ':
E:Z:,(rf r)'

(2.18)

Não se sabe sob que condições Z(r.IZ > .[1) estima consistent.emente .E(T.ITt > .[f)

Supondo que isto ocorra e escrevendo r(ZIZ\ > Eí) = .E(T, lr. > Z,) + uf, tem-se que

- # ... .E { E=Éj li:;)«.o ; ÓJ 1 . p.:n

.E {ã,,} . E;:. (.. - q.E h& + .EF. IT/ :'' I,JO - 'J} + .E EL:.(-: f)«.(l - ó.)
E:;.(,. - ry

Portanto, p'' será não viciado para /3 se o segundo termo en] (2.19) puder ser desprezado
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Trabalhando a. expressão (2.18) convenientemente, pode-se escrever que

E=.. t. {(,. -nó. + E::,'.«« "ti117flllTii ?llt fiel
E=::. {('' - =): - ('' - 1)('' - ã'(ã''))(i - ó')}

(2.20)

com if( ) = >1:t:,.>,. ukf(')zk. Para se obter uma estimativa para a *'ariância de #''
utiliza-se a relação yarl?''l=Elya,(p''ló)}+ VarIE(p''ló)} onde õ' =(ói,... ,ó«).
Assumindo que o estinlador é não viciado, o segundo termo da soda é zero e se a variação
dos pesos okf( ) puder ser desprezada, segue de (2.20) que

(2.21)
n

ú;(p'') - >: 1'«{t.}
{-]

(zf - :)Óf + Ex::.<,. «ít(p'')(af -- 1)(1 - ói)
Eil..{(zt -- ry --(3k -- =)(nk -- ãk(p''))(l -- óí)

2

Buckley e James(1979) verificam que nas amostras simuladas, (2.21) se comporta

de maneira muito instável e. propõem, seno justificativa matemát.ica, estimar a variância
por

';';"',-'-.,""-''
or.de 'i7;;lti} = Ei;:ó...(7't -- F«,.)'/(71«. -- 2). cona =«;c = )1:=:. ófa'f/ll«,.
z.,f:;. (5írl/7?AC e 7?õc representa o nomeio de observações não censuradas

2.3. N4étodo de Cox

.A, t.eoria desenvolvida por Cox(1972) assume para os dados un] modelo de ri8ca$ propor
Gloria.{s onde a funçã.o de risco, dada por À(f: x), pode ser escrit.a como

Ào(f) exp{ xP} (2.22)

onde Ào(t) é uma função desconhecida que corresponde à função de risco de un] in
divíduo para o qual x = O. Baseando-se no fato de que À(t;x) = /(t; x)/(l -- F(t;x)) =

limar..o+ PÍf < T $ t + atlZ' ? t}/At segue que

Plt < T $ f + atlZ' 2 t} = ,X(t;x)Z\t. (2.23)

Assumindo para Ào(t) uma função arbitrária, Cox(1972) comenta que possivel-
ment.e esta função pçl!+ç4:ssu]llit g valor zero.en] intervalos onde não ocorrem mortes.
Desta forma convém considerar apenas a situação sobre o conjiiiiilo dos instantes"ém que
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ocorrem falhas, ou seja, é conveniente trabalhar com distribuições condicionais. Considere
a situação em que não ocorrem empates, isto é, serão observados n instantes tl,. . . ,t.
que são ordenados e representados por t(1) < . ' ' < t(n)/acompanhados dos respectivos
indicadores de censura ó(i) e covariadas x(Í), i- l, . . . ,n.

Seja o conjunto de indivíduos em risco ( isto é, vivos e não censurados ) no instante
t, representado por Wt - {.j : tj ? t}. Considerando-se a.penas os indivíduos en] risco,

então, para cada tempo t(f) não censurado

Pn{ uma morte em (tU;tU +At)} 3 >, À(tU;xj)At=
jC&t,..

Ào(t(f)) explxJP}At
( Í )

Portando, a probabilidade de ocorrer a morte do indivíduo (à) no instante t(i) dado que
un] indivíduo de Wt(í) morre é dada por

)t(t( o((f)) . Ào(t(f))explx(í)P} {x.;.81 r9pal

>-'jCP.o, À(í(O;x(j)) cp..., Ào(t(O)explx(j)P} E-..jCW.., expÍ;O)P} '-:/

Cada instante de falha contribui como un] fat.or para a chamada uerossimiZÀa.nça condi-
ciona/dada por

r

rT expÍx(i)P}
.i l , }'jcW'''. expÍxj'8}

Tratando (2.25 1 como uma verossimilhança usual. os esticadores de Cox para P. denot.idos
por P são obtidos pelo método de nláxinla verossimilliança a partir da maximização do
logaritn)o da verossimilhança: dado por

(2.25)

1,(P)- >1, xU.8- >, ioga }
[:Ó(')=] j:Ó(j)=1 l.JCP:(

explxUP}

As equações nornaais serão dadas por

T-. (2.26)

e t,ênl que ser resolvidas iterativamente. Tra.balhando-se com o método de Newton

Raphson ( seção 3.1 - capítulo 1) segue a equação

..-...c ..-...0 . .-.0 .--0P' - v''(P')u(P'), (2.27)
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onde P" é uma estimativa inicial, U(,8") é un] vetou coluna de dimensão p cujos elementos

são dados pelas derivadas (2.26) calculadas en] P" e V(Po) é uma matriz quadrada de
dimensão p com elementos dados por

a'-L(P) . . .
aã;âi;, {,j -'l,...,p,

-0
calculados em P = P . No caso em que p = 1,

(2.28)

u(#b - >: - ?* «, '', ':''''«"''
f:Ó(i)'l }l'jeHt(.) expla(j)#ol}

( i)
í:ó(i)=l

e

>-'je#i(.) z(j) expÍ?(.f)#O}

>-jeH'(i) expl3(j)#O }. {}'' ( @' ) }-'JCW.(.) a;(j) explz(.f)/Jo }

>l-'JCP'(í expl3(.f)#o} '}
Das relações S(f;x) = 1 F(t:x)=exp{.G À(u;x)du}. .f(t:x) = À(t;x)S(t;x) e da

expressão (3.3) do capítulo 1, segue que a verossimiUlança complet.n pode ser escrita como

.L(P, Ào(.))

IÀ(í(f);x(f))exp 1--/ À(uix(j))aulló( jexpj'

k.u I'T';.p'':p {''*'',p ./''-' *.w'«ll

* l«p {:'"'.,p ./'''' *.(«)'«ll ''

lá$1""ÜF',,; , .-'l""

-- Ó'.'

À( u; xo))du

J }

expl e*m'8

't(f)

'0 *.w-«}l

Portanto, a verossímilhança condicional dada por (2.25) é parte da. verossimilhança
completa e é tratada por Cox(1975) da seguinte fornaa: Defina a variável aleatória Sf
especificando o particular indivíduo que falha en] t(Í) e a variável aleatória Ci denotando a
censura no intervalo it(i-l)t t(f)) mais a infornlaçã.o de que a primeira falha. nesse enter'ç'alo
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ocorre no instante t(i). Entã.o, simbólicamente, a verossimilhança completa pode ser escrita
como

J CI,SI,...,Cn.Sn

'/S.IC. .S-....,C.-- .S.- : .C. x

H
Í-] {-]

H/s. IS(í - i),c(i) x /.;.

fc... X Xsl c' S n

3(i) .C(Í) }

* fc,\c.,s. * fs. \c. * fc.

(2.29)

onde S(Í) = (SI,. ..,Sf) e C(i) = (CI,. . . ,C'i). Desta forma, resta. notar que o prinaeiro

produtório em (2.29), denominado por Cox(1975) de uero$$im ZÀança parcial, corresponde
à verossimilhança condicional dada em (2.25). Escrevendo a verossimilhança completa
de maneira conveniente, Efron(1977) interpreta. os componentes desprezados em (2.29) e
um estudo detalhado sobre a perda de informação decorrente da utilização de parte da
verossimilhança e en] particular da verossimilhança parcial, pode ser encontrado em Ma-

riot.to(1983). As propriedades assintóticas poderia então ser determinadas heuristicamente
iniciando-se cona o desenvolvimento de U(P) em série de Taylor que fornece a igualdade

«{ (ã' - p') n} v' ' (P* )u(P'): (2.30)

onde Po é o 'vertia.deito valor" de P e. P* est.á entre J8' e Po. Portant.o, a distribuição
assintótica de U(/il fornece infornlaçã.o a respeito da distribuição de P

Considere que t.odo o histórico de censuras e falhas anteriores a um instant.e t(.)
dada por S(i) e C(f) é represent.ado pela \;aria.vel aleatória .Hf. Entã.o,

r

pis. l #.} (2.31 )

O produto llf:Ó.:: P{Síl.Hf} corresponde à verossimilhança parcial e a derivada do loga-
ritmo desta verossimilhança com relaçã.o a #{ corresponde ao {-ésimo element.o do vetar

U(.8). Defina UÍ = Uf(Po) como sendo o vet.or cujo k-ésinao elemento corresponde à
derivada do logaritmo de (2.31) com relação a Pt. Segue que U(Po) = }1,f:ó(f)=1 Ui.

Supondo que (2.31) satisfaz as condições de regularidade usuais (Rao, 1973, SÕ)
segue que

Eçu: \ n:X - l '\n:)a: - l
. a.rp('lx')a' . ..

lapas \n, ) d.

(2.32)
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Portanto, .E{Ui} = .E{.E(Uil.Hí)} = O de modo que .E{U(P')} = O. Da mesma forma,
yarlUf .#f} será. representada. pela matriz quadrada de dimensão p cujo elemento (i,j)
será dado por

E

Através da relação yarlUi} = Elyar(UÍI.HÍ)} + Vara.E(Uij-#l)} segue por (2.32) que o

segundo termo é zero e o primeiro corresponde à matriz de dimensão p x p cujo elemento

(ã,.j) é dado por

-©gg"«.

,{,(-e* 8P «)}-'Í-©: 8F},
isto é, corresponde à matriz de informação de Fisher para SÍ, decotada por IÍ(Po). Deve
ser nota.do que Uf e U.f são não correlacionados pois supondo í < .j vens que

E{UIUJ'} .E{E(Uí l .#f)U;} (2.33)

Portant.c,, i,'íz7'ÍU(Po)} = >1,i:ó.f)-. If(Po). Assumindo-se que as quantidades U. são inde-
pendent.es para i- 1, . . . , Ã- e que os valores de if(Po ) não são niuit.o diferentes: U(P) deverá
ter distribuição a.ssint.ót.ic.a normal com média O e 't'ariância )l:f:ó,.... If(P') e n':V(P')
deverá convergir en] probabilidade para z? ':i.-(P" ).

Através de (2.30) conclui-se que ll {(.8 -- Po) terá distribuição assintótica normal
com vetor de naédias O e inat.riz de variância dada por XT'] (Po).

A consist.ência de P' ben) como os resu]ta.dos ant.eriores foram provados formal
nlent.e por Tsiats( 1981) inspirando-se nos desenvolviment.os feitos por Breslow e CroN\:

lel'(1974) para o estimador P.L.
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3. Estimação Paranlétrica

Em muitas situa,ções é possível encontrar através dos dados obser\idos leis probabilísticas
que permitem a modelagem paramétrica, proporcionando um estudo mais estruturado
para o problema em questão. A procura por esses modelos normalmente se baseia. em uma

abordagem inicial não paramétrica que fornece evidências de possíveis modelos para os
dados ( veja, por exemplo, Lawless, 1982, g6.2 ).

A pesquisa dos modelos paramétricos deve levar em conta que a característica
de interesse é representada por uma variável aleatória não negativa. Esta restrição tem
influência direta sobre a escolha da maneira pela qual se relacionam as variáveis indepen-
dentes com as dependentes. Dois tipos de abordagens têm sido utilizados para. tratar do
problema. A primeira é a utilização do modelo de risco.s proporciona.is já mencionado na
seção anterior. A segunda é a utilização de transformações, em particular a logarítmica
dos tenapos de vida, que fornece modelos de locação escala.

Suponha que x.f corresponda a um vetor l x p contendo os valores de p variáveis
independentes para o .7-ésimo indivíduo. Os modelos de riscos proporcionais corresponderia
a uma classe de naodelos com a propriedade de que diferentes indivíduos tên] funções de
risco que são proporcionais entre si, ist.o é. para dois indivíduos com velares x] e x2, a
razã.o À(t; x] )/À(t: x2 ) não varia com f. Conforme visto na seçã.o anterior, isto implica que

À(f: x) = Ào(f)g(x)

onde nornialn)ente g(x) = expÍxP}, porém outras funções podem ser utilizadas.

+Suponha que os tempos de vida represent.a.dos peia variável aleatória T sã.o trans-
formados em }' = log T. A classe dos modelos de loco.çã.o--escala corresponde àquela para

qual, dado x, a variável }' tem distribuição cona un] parânlet.ro de locaçã.o p(x) que int.ro-
duz as covariadas no modelo e un] parâmetro de escala a > 0, constante. Est.as quantidades
se relacionam através da expressão

}' (x) + a., (3.1)

onde c tem unia distribuição conhecida, independente de x e normalmente p(x) = xP.

Nos modelos de locação--escala. as variáveis independentes atuam linearmente sobre

y e portanto multiplicativamente sobre 7' ao passo que nos modelos de riscos proporcionais
x atua multiplicativamente sobre a função de risco para T
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3.1. Estínlação de Máxima Verossinlilhança

Entre os modelos mais utilizados, os únicos que pertencem às duas classes ( de riscos pro-
porcionais e de locação-escala. ) sâo os modelos exponencial e \Veíbull. Os outros modelos
normalmente pertencem à classe de modelos de !ocação escala« A fim de considerar a.

estimação nestes modelos, sejam n variáveis aleatórias f] , . . . , t. correspondendo a tenapos
de falha (T,) ou insta.ntes de censura (.Li) para o i-ésimo indivíduo, para qual tambéna é
observado indicador de censura óÍ e o vetar de covariadas xi de dimensão l x p. Considere

a transformação }', = log tÍ e assuma o modelo (3.1) na sua forma linear com intercepto,

K = Q + xiP + aci,

onde cl é um parâmetro de locação, J8 é um vetor de dimensão l x p contendo os coeficientes
de regressão e a é um parâmetro de escala.

Suponha que ef tenha funçã.o de sobrevivência conhecida, dada por G(.) e densi-
dade g( ). Para óÍ = 1,

S(t;xi) = P{T. > f} = Pil; > logt}

=p{.. > i'g '-'-"iP} -c(u- a'
e

''*;*:,-: (-=ua
Seguindo a expressa.o (3.3) do capítulo 1, a \;erossiuiilhançn pode ser escrita como

.[(Ó,a) ÜÍ; (-=w
ll'# l :-.bJ} ' {c'u.

}'' {'(» =")} ' '''
(3.2)

onde 0' =(a,P') é um .,etor(p+ 1) x le ,í =(gf -- . -- xiP)/a
.--..A/ v ,-- À/ \

Os esticadores de naáxima verossimilhança, denota.dos por 0 - (â:"''', .8 ye
8j'f\' , são obtidos através das equações normais. Segue que

n

- >1, ".j'«;,
{-1

yP--$ * ': - '., (ge@..
.j = 1,...,p + l, (3.3)



Capítulo e: E3timüção em Modelos de Regte38ão 57

e'ÜT' - - ÍI l(; * "=':) ' * ":"; ':
- .- J->1:(-i +'.a.),

n

]t

(3.4)

onde ai = -- dlog g(zi) i5Í

ao intercepto).

A resolução das equações normais tem de ser feita iterativamente. Novamente o
método de Newton-Raphson pode ser utilizado. O vetor U(P, a) terá dimensão (p + 2) x
l com elementos dados por (3.3) e (3.4) e a matriz V(.8, a), de dimensão (p + 2) x (p + 2),

correspondente à matriz de informação obsermda, terá como elementos

4195:(!J(l -- óÍ) e define-se zli = 1, i= 1, , n (correspondente

e3$P - 3$'.:-.."., ',* - :,...,,*:, (3.5)

'j.;..4.+!>:b,«.-ó0, .j - i,...,p+i,
' z;:] {::]

(3.6)

l3.7)

e

onde

e:!e5:F:B - ! EP?.4: + ó, ) +f-]

A.partir das expressões (3.3) (3.7) e de valores iniciais 0 = (0],
(âo,/il,...,#po) e ao: utilizando a expressão (3.6) do capítulo l tem início o processo
iterativo que deve fornecer as estinlat.iras de nláxinla verossimilhança

Devido a complexidade da verossimilhança. a distribuição exat.a dos estimadores
0 e a não é conhecida e as inferência.s desen\-olx:idas baseiam-se en] resultados assintóticos

Assim sendo, denotando-se a matriz de infoil:nação de Fisher como 1(0, a) e assumindo
válidas as condições de regulmidade (Rao, 1973, lisa), segue que os estimadores de máxima
verossimilhança tem distribuição assintótica normal multivariada com média (0, a) e va-
riância 1(0, a)'] . Uma discussã.o destes resu]t.idos é dada por ]'ialbfieisch e Prentice(1980),
que obtêm a distribuiçã.o assina(ética de U(õ, o-) e a partir daí derivam a distribuição dos
estimadores de máxima verossimilhança. Dada as complicações comumente encontradas
iíõ cálculo de 1(0, a) é comum utilizar-se em seu lugar a matriz de informação observada
V(0,a) cujo valor esperado corresponde à informação de Fisher. Portanto, assegurada a

.,-.À/ 'l,/ . . . . . . . . .--Àf ll'

convergência de (0 ,a""), a matriz 1(0,a) pode ser substituída por V(0" ,a"'") sem
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afetar as distribuições assintóticas. Outras abordagens têm sido utilizadas para se construir

testes de hipóteses, utilizando por exemplo a est.atística da razão de verossimilhança ( Cox,
lyh'/ l

4 Estimação Não Paramétrica x Estimação Paramétrica

Os métodos de estimação abordados nas seções anteriores podem ser comparados atra-
vés da eficiência dos estimadores. Para o caso sem censuras é possível obter expressões
analíticas para- a eficiência assintótica. Quando a amostra contém informações incompletas
ou tem poucas observações, algumas indicações sobre o comportamento da eficiência são
obtidas por simulações.

De modo a facilitar a notação e o cálculo das integrais envolvidas considere o caso
en] que p = 1 e o = 1 é suposto conhecido. Então de (3.1),

}i = a + /iai + ci, Í = 1,...,n (4.1)

onde cl e # são parâmetros desconhecidos. Suponha também que l,'arlci} < +oo.

Em geral o parâmetro o não é de int.eresse principal, portanto será considerada
apenas a conlparaçã.o dos estima.dores de /i. Para o ca.se sem censuras, alguns resultados
assintóticos sã.o obt.idos para o estinlador de mínin)os quadrados com relação ao estimador

de máxima 't'erossimil;llança. Cona H presença de censuras, a comparação será feita entre os
estilnadores de Cox, nláxinla verossiniilhança e a extei-tsã.o do método de mínimos quadra-
dos dada por Bucklel' e Jantes, que fornece un] estimados mais estável que a abordagem
dada por h'killer.

4.1 . Amostras Sem Censuras

A eficiência assint.ótica do estimados de mínimos quadrados com relação ao estimador de

máxima verossimilhança foi considerada por Cox e Hinkley(1968).

Segue como um resultado clássico da teoria de regressão linear, que o estimados

de mínimos quadrados pata #, dado por

a ill
f''

Zuf-l''{

é não viciado com distribuição assintótica normal cuja variância é dada por

"«{'} - "'m , (4.2)



Capítulo g. Estima.ção em Modelos àe Regressão 59

contento que l/arlci} < +(x)

Por outro lado, se ef tens distribuição conhecida cona densidade dada por /(.)
para i' l,. . . ,n, segue dos resultados da seção 3 que se /(.) satisfaz as condições de

regularidade, o estimados de máxima verossimilhança para #, denotado por pm'' tem
distribuição assintótica. norn]al. Para obter a variância assíntótica, assuma seno perda de
generalidade que )ll: ]çf = 0. O logaritmo da verossimilhança. será dado por

log .L(a, P)

n

/('f

n

= >ll: log /(yí
::1

Derivando esta expressão com relação a o e a P segue que

a' log -L('', /3)

Logo,

'l-©3 P} -$ , ;i-a#'} - ..
Analogamente

'l-©: 3"1-$;Í-©#'l-,.-'.
e

onde

,{-©' p'J-$,;;Í-ü=F}
Á. Ç(-a#')''.,'.,.

Portanto, a matriz de informação esperada para a e /7 será expressa por

n. 0

o ..a. E:;:. ,'?

de forma que a variância assintótica para p"''' será dada poi

I''«{ ,8" '' }
2 \--l

(..4. Z
=]

(4.3)
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Segue de (4.2) e (4.3) que a eficiência assintótica. do estimador de mínimos quadra

dos com relação ao estimador de máxima verossimilhança será

T'a,{P" " }
I'' «{ã}

{.A. E:::. -?)}''
v-{.}(EL:: ,?)-'

l
..4. }'' -{ . } (4.4)

Poi exemplo, considere o caso em que c teill distribuição log gama, isto é,

.f(")- jeÕ"Plk"''"}, -m<u <+w. (4.5)

onde I'(k) = .r' ak'le''d= é a função gama. Para este modelo, a função geradora de
znouentos é M(0) = E(e'') = 1'(k+0)/1'(k). Derimndo esta função em relação a 0 pode-se
mostrar que

}'«,{.} - !:Bl?l:1lD - @'(1). (4.õ)un

A função q''(k) é a função di--gania, para dual q''(1) = n2/6 e g''(k + 1) = q''(k) -- l/k:,
k > 0 ( Abramowitz e Stegun, 1965, Cap. 6). Aplicando o logaritmo a (4.5) e derivando,
segue que

+oo l f+oc l

A. /- e'i(k) expÍÀ-u -- e"jdu = ./.. i;j:Zlexp{(x-+l)u -- e"ld?/
I'( Ã' + l) ,

uma vez que I'(k + 1) = kl'(k). Portanto pala o modelo log-gama, segue que

l
x' q' '( À' )

(4.7)

Para 'ç'erificar o comportament.o da eficiência assint.ética, Cox e Hinklel'(1968)
calculam (4.7) para diversos valores de k, conforme a tabela a seguir.

k

.E.h
0.5 1.0 1.5 2 2.5 3 4 5 10

0.405 0.608 0.713 0.775 0.816 0.844 0.881 0.904 0.951

TABELA IV - Eficiência assint.ética do est.amador de mínimos quadrados

em relação ao estimador de máxima verossiinilhança.

N4odelo com erro }og gama.
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Pela tabela IV verifica-se que a perda de eâciência decresce a medida que k au-
ment.a de valor. Nota-se que para I' 2 5, a distribuição log gama é bastante próxima da
distribuição normal ( Bartlett e l<endal11, 1946 ).

4.2. Amostras Censuradas

Nesta seção são comparados os estimadores de máxima verossinailhailça, Buckley-James
e Cox. Supõem-se que os tempos de censura correspondem a variáveis aleatórias .L{ com

distribuição -H( ) independentes dos instantes de falha T, .

A exemplo do capítulo 1, são obtidas indicações sobre o comportamento da eficiên-
cia dos estimadores, calculada em 2000 amostras simuladas sob diversas condições: cona
censura acentuada ( 50% ), média ( 25% ) e sem censura e, em amostras de tamanhos
n. = 10, 20, 30, 50 e 100. Em cada situação foi obtida uma estimativa do erro quadrático
médio, dada por

2zooo (ã. - #):
z.-' 2000

pala cada un] dos três esticadores. A razão dest.as quantidades forneceu estimativas da.s
ehciencias

]l

Foram considerados tempos de vida com dist.ribuiçã.o exponencial (modelo de riscos

proporcionais) e con) distribuiçã.o ganga (modelo de locaçã.o escala,). Em ambos os casos
assunaiu-se censura exponencial. independente dos tempos de falha. Para cada amostra os
x:dores af foram obtidos de unia distribuiçâ.o uniforme, independente de 7'. e .Lí.

4.2.1. Tempos de Vida com Distribuição Exponencial

Suponha que a 'ç'aríável aleat.ária 7} seja distribuída exponenciallllente de tal forma que
E(Ti l af) = 1'expl--aiÕ}. lst.o é, a funçã.o densidade de probabilida.de para T- dado 3f é

/(t l af) = 0, exp{ --0it} ,t > o (4.8)

com Of = expl--a -- PzÍ}, a = lo97. A densidade (4.8) pertence à classe dos modelos

de riscos proporcionais. Considerando l -- .H(f) = expl--pft}, segue que a proporção de
censura é dada por p = P{T, > .Li} = p{/(0. + pf). Desta forma, unia vez fixados a e #,

os valores para L{ são gerados da distribuiçã.o exponencial com

pí = Í'Z-- expl'' ' P'i}.

São então definidos os valores observados ti = minlT,,.Lf} e os estimadores de Cox e
Buckley James são calculados com base nos ternos(ti,/f,óÍ), i= 1,. . . ,n.
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Para os estimadores de máxima verossimilhança é utilizada a abordagem da se
ção 3, isto é, apesar de (4.8) corresponder à densidade de um modelo de riscos propor
cionais, através da transformação y;* = log 7:. segue que

g(y: l z{) = exp {(3/I' 0' P,f) -- exp(yl' « - P«.)}, (4.9)

que equivale a um mode]o de locação-escala y;* = o + ##f + zf onde zf tem distribuição
valor extremo padrão com densidade por g(zl) = explzf -- e'' }, --oo < z{ < +oo.

Assim sendo, deânindo H = log tÍ, utiliza-se o método de máxima verossimilhança
aplicado à verossimilhança (3.2) com g(yí l ai) dado por (4.9)

Uma vez obtidas as estimativas de máxima verossimilhança, de Cox e de Buckley
Jaines para as 2000 amostras, foram calculadas as estimativas das eficiências dadas por

- gglgW=n, z/: - zo'A4'rp"'l . Él; - 1lg!!iÇ.Ça, «.iQ
.EQ.A/(Ó'')' '' .Ec?À4'(P') '' zc?.A4'(P')

onde Z.fl e E.f2 correspondem às estimativas da eficiências dos estimadores de Buckley
Jantes e de Cox com relaçã.o ao estiinador de máxima verossimilhança, enquanto E/a é a
estimativa. da eficiência do estimador de Cox com relaçã.o ao estimados de Buckley-Jantes.

TABELA V - Eficiência dos estimadores de Cox

Buckley-James e de máxima verossimilhança

Tempos de vida Exponenciais.

  Eficiência Estimada

E;f. Fila Efx
0.50 1.1(}49 0.4714 0.4266

0.6643 0.8257 1.2429
0.5666 0.8306 1.4658
0.580] 0.9055 1.5611
0.5817 0.9539 1.639S

0.23 0.6899 0.5872 0.851]
0.5598 0.7937 1.3052
0.5977 0.8037 1.3447
0,5916 0,8903 1,5047
0,6432 0,9431 1,4664

0 0,7465 0,6014 0,8056
0,6605 0,7812 1,1826
0,6655 0,8073 1,2131
0,6100 0,8799 1,4424
0,6581 0,9263 1,4076
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E importante ressaltar que no caso em que a amostra não contém censuras, o
estimador de Buckley James é obtido em uma única iteração, uma vez que corresponde
ao estimador de mínimos quadrados. Os resultados obtidos estão na tabela V

4.2.2. Teillpos de Vida comi Distribuição Gama
Com a. Ênalidade de estudar o comportamento dos esticadores em um modelo que não seja
de riscos proporcionais, considere que os tempos de vida Ti seguem a distribuição gama
com densidade

.f(tlzi)= "1 tt''e'e.', k>0, 0i>0, t>0. (4.11)

As covariadas se relacionam com os instantes de falha através de 0í = expl--a --

Paio. Para efeitos de sin]ulação será. considerado o caso en] que k = 2, que fornece um
modelo conhecido como guio Àií e que pode ser interpretado como a distribuiçã.o do instante
de ocorrência do segundo evento en] un] processo de Poisson. Se os instantes de censura
seguem um distribuição exponencial, a questão que se coloca é qual deve ser o valor de p
de ta! fornaa que para. o e P dados, a proporção de censurados seja igual a p.

Não é difícil veri$car que para X' - 2 a função de sobrevivência para (4.11) é dada

S(f l ri) = Offc'e.' + c-o-' .(4.12)
por

Desta fornaa, se .[{ representa o tempo de censura para o {-ésimo indivíduo, segue que

+00

pÍz>zi} =.ElpÍr>z. l.Líll=/ P{Ti >«}Pi
0

+ oc. f+ oç

QiF uc'(o''tpi\udu + l H.c {8i-+p,)udu
0 JO

8iFi . P-i
(Of + Piy ' Of + Pi

P pf"du

Trabalhando esta expressão chega-se à equação (l -- p)p? + 20í(l p)pf -- 0?p = 0, cuja

raiz positiva é dada por

«. - '. (ak - :)

lQ Z l (4.13)

Os instantes de censura são então gerados considerando-se (4.13) e os ternos (tf,#i, óí)
podem ser obtidos, sobre os quais são calculados os estimadores de Cox e Buckley James.
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Para obter as estimativas de máxima verossimihança, considere novamente a

variáve! transforma.da X' = logTi. Segue de (4.11) que a densida.de de K' é dada por

g(yl'lrí)-i;ilM"plk(y;--a--P3i)-exply:'" },(4-14)

que é equivalente ao modelo de locação-escala }} = a + Paí + zf, onde zf tem distribuição
log-gama com densidade g(zi) = explkzi -- e:;}/I'(A'), --oo < zi < +oo. Desta forma,
deÊne-se a variável aleatória X = logti e com g(yí l z{) dado por (4.14) na expressão (3.2)
calculam-se as estimativas de máxima. verossimilhança. Uma. vez calculadas estes valores

para as 2000 amostras, as estimativas das eâciências podem ser obtidas. Os resultados
estão na tabela VI, com a mesma notação deânida em (4.10).

TABELA VI - Eficiência dos estimadores de Cox,

Buckley--James e de máxima verossimilhança

Tempos de vida com distribuição gama k=2, conhecido

4.3. Comentários

De um modo geral, os estimadores não paramétricos são menos eficientes quando vistos
em relação ao esticador de máxima verossimilhança, o que é esperado. Para o estimador

  Eficiência Estimada

0,50 1.2218 0,1163 0,0952
0.8803 0.2606 0,2960
0.7791 0,4416 0,5668
0.8120 0.4969 0,6120
0.9143 0.4722 0.5160

0,25 0.8923 0.2152 0.2412
0.7722 0.3775 0.4888
0.7T20 0,3959 0,5129
0.7996 0.4307 0:5386
0.8388 0.3845 0.4583

0 0.8888 0.2421 0.2724
0.8157 0.3330 0.4082
0.7812 0.3458 0.4426
0.7751 0.3679 0.4747
0,7574 0,3163 0,4176
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de Buckley--Jades, seu melhor desempenho ocorre para amostras pequenas e diminue
conforme 1? aumenta. O inverso se dá para. o estiinador de Cox, que tem sua eficiência
melhorada quando n aumenta, talvez pelo fato de .considerar parte da verossimilhança em
seu desenvolvimento.

Para tempos de x'ida distribuídos exponencialmente ( Tabela V ), as estimativas da

eâciêncía do estimador de Bucklel' James com relaçã.o ao estinlador de máxima verossimi-
Ihança indicam que conforme aumenta o tamanho da amostra, melhor é o comportamento
do estimador paramétrico. Para amostras pequenas ( n=10, 20 ), a medida. que aumenta
a proporção de obserw,ções censuradas, ocorre um acréscimo na eficiência do estimados de

Buckley Jades, ao passo que para amostras maiores se dá o inverso, isto é, as estimativas
da eficiência têm seu valor diminuído. Nota-se também que para amostras de tamanho
10 fortenlent.e censuradas ( p = 0,50 ) o estimados não para.métrico mostra-se um pouco
mais eÊciente que o estimados de máxima verossimilhança, única situação onde isto ocorre
Com relação a.o esticador de Cox, not.a-se que sempre é menos eficiente que o esticador
de naáxima verossimilhança, naelhorando a medida que a amostra. aumenta de tamanho.
Compara-do ao estimados de Buckley-Jan)es, o estinlador de Cox naostra-se bem superior
quando a amostra é maior que 10, independente da proporção de censuras considerada.

Para tempos de vida cona distribuição gama. hou'ç'e um acréscimo nos valores das
estimativas das eficiências do estimador de Bucklel--Jantes quando comparado ao estimados
de máxima verossinlilhança. Tais eficiência.s se coinport.am de maneira semelhante ao caso
anterior: aumentando de valor a naedida que o tamanho de amostra diminue. Nota-se que
houve uma queda significativa na eficiência do estinlador de Cox, o que era esperado unia
vez que este modelo não pertence à classe dos modelos de riscos proporcionais.

Na presença de censura. em ambos os modelos o estinlador de Buckley Jaines
sempre custou mais a convergir que os outros dois estinladores: sendo este fat.o acentuado
a medida que o tamanho da ai.post.ra aumentava. Tainbén} é importante ressaltar que este
foi o estimados que mais vezes não convergiu. Considerando estes dois favores, o estimador
de máxima verossimilhança sempre apresentou melhor desempenho.

Para amostras não censuradas nota-se que os resultados numéricos obtidos na
simulação para. tamanhos de amostra grandes se aproximam daqueles veriâcados teorica-
mente ( tabela IV ), tanto para o modelo exponencial (k=1) quanto para o modelo gania

Novamente é importante ressaltar que, a exemplo dos resultados obtidos no ca-
pítulo 1, foi utilizado o modelo carreto para a estimaçã.o paramétrica, o que nem sempre

(k 2)
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ocorre na prática, particularmente para amostras de tamanho reduzido. Quando o modelo
é íncorretamente especificado, seguramente deve haver um acréscimo na eficiência das esti-
mativas não paramétricas, que assim podem ser consideradas uma importante ferramenta
na fase inicial da estimação.



Capítulo 3

Estimação Bayesiana em Modelos de Sobrevivência
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1. Introdução

Nos capítulos anteriores foi apresentada uma abordagem clássica para alguns aspectos da
estimação em modelos de análise de sobrevivência. Alternativamente, este capítulo trata de

algumas questões relacionadas a modelos de sobrevivência, sob o ponto de vista Bayesiano.

Com o intuito de introduzir a notação que será utiliza.da, considere que y =
(y] , . . . ,g.) é um vetar representando 71 Observações associadas a unia distribuição de

probabilidades indexada por p parâmetros representados pelo vedor 0' = (01 , . . . , OP) C QP

Supõe-se que 0 tem uma densidade 11(0) denominada densidade a pHori, que representa
todo o conhecimento subjetivo do pesquisador sobre o fenómeno em estudo. Uma. vez que
os dados y são observados, a. maneira natural de se combinar o conhecimento inicial com
a informação dos dados é através da distribuição condicional de 0 dado y, que através do
teorema de Bares pode ser escrita confio

n(olx) y)n(o), (1.1 )

que é denominada densidade a. posteriori de 0 onde r(Oly) é a função de verossimilhança
de 0 dado o vetou y e c-] = j'C(Oly)11(0)dO é a constant.e normaliza.dou. Nota-se que
a função de verossimilhanç.a C(Oly) repiesent.a a informação a respeito de 0 contido nos
dados

Unl ponto importante é a deterá-Linaçào da distribuição H priori. Assumindo que
pouco se sabe a respeito de 0, a escolha mais natural é a de uma priori laca.Zmcnte unt/orbe:
isto é, aquela que nã.o muda muito sob a região na qual a verossimilhança concentra massa
e nâ.o se alt.era significat.ivament.e fora desse int.ervalo ( verossimilhança dominante ).

Nas senões seguint.es será considerada a utilização de (1.1) em algumas situações
no c.ontext.o de análise de sobrevivência. Confio nornlalmeiite as int.egrais en't'Dividas no

processo têm resolução analítica muit.o di$cil, na seçã.o 2 é descrito o método de Laplace,
que possibilita a obtenção de aproxin)ações acuradm para tais integrais. Posteriormente
sã.o discutidos a utilizaçã.o de uni supermodelo para dados referentes a tempos de 'L'ida, a

questã.o da transformação dos da.dos para uma distribuição de valor extremo e o uso de
densidades preditivas em análise de sobrevivência.
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2 Método de Aproximação de Laplace

Algumas situações iequereila o cálculo de integra«is que não podena ser calculadas analiti-
camente. Pode ser o caso, por exemplo, da naédia. a post.eriori. Suponha uma função g(0)
a valores reais. A média a. posteriori para esta função será da.da por

Zlp(o)Ir} ,pW)nWly)ao
g(o) ,c (oly)n(e)ao

áo.o, ,C(Oly)n(0)aO
(2.1)

Tíerney e Kadane(1986) propõem uma aproximação para. (2.1) no caso em que Pá(Ojy) é
unimodal, baseada no método de La.place, onde

«hd)do a(2«y/'l«n(õ)l '/' expl-"h(Õ)},

onde Õ é o vetar que nLaximiza --/z(0), H(Õ) é a laaatriz Hessiana de /z calculada em Õ, cujos
elementos sã.o dados por

a' /] (o)
aOfaOj l0=0

i,j = 1,...,p

e in(.)l representa o determinante da matriz H('). Escrevendo (2.1) adequadamente: segue
que para g(.) positis'a.,

''.'',i», - h=lH=1;1:Í:E:l:$y
. l ln*(ó)l l g( ó),c(olv)n(o)

l lm(o)l J r(oly)n(o)
) (2.2)

..de Õ é o vetor que maximiza --b'(0) = 1oglg(0)C(8jy)ll(d)}, Õ maximiza --h(0)
loglr(Ojy)11(0) } e H*(.) e H(.) são matrizes de dimensão p x p cujos elementos (á, .j),{,.j
1, . . . , n. são dados respecti'ç'amente por

a'h'(o)
aofao.f lo.o

a' h(O)
o oj10=0

e

Se o vedor de parâmetros puder ser escrito colho 0 = (0] , 02 ) e se o interesse reside
apenas sobre os parâmetros en] õ] C C)ç sendo 02 € G)p'Ç parâmetros ntlisance, podem



Capítulo S. E3timüçâo Büyesiüna em Modelos de Sobrevivência 70

ser utilizados os mesmos passos dados anteriormente, de modo que a densidade marginal
a posteriori para 81 pode ser escrita como

nlo. ly} = Zo..,.. n(oly) o, a ZÓc.,., c(olx)n(o)ao,

li.K {c(olv)n(o)}l ao:
JOç:çàp- .

= {lHó.(Õ,)ll'''' .C(d-,Õ,ly)n(0-,Õ,), (2.3)

onde Õ2 é o vedor que maximiza --hÓ.(02) = logo.C(0i,02jy)ll(di,02)}, esta considerada
como uma função de 02 para 01 fixo e HO. (02) é uma matriz de dimensão q x q cujo
elemento (i,.j) é dado por

a'ho.(o:)
a0{2a0,2 lO,=0,

As aproxima.ções en] geral sã.o nluit.o boas e uin estudo da precisa.o pode ser visto
em Tierney e Kadane(1986).

3. b'!odeio Log-Linear com Erro Gama Generalizado

A idéia básica desta seç.ão é a.presentar a ut.ilização de una supe7modeZo, desen\;olvida
poi Achcar e Bolfarine(1986) para estudar os t.enlpos de sobrem'it'ência. Ent.ende-se por
supennodelo ao modelo que generaliza diversa.s densidades particulares. E considerado
o caso en] os tempos de vida, representados pela variável aleatória T não negativa., têm
distribuição gama generalizada, cuja funçã.o densidade de probabilidades é dada por

e.àliàÍI'í-- exp { 'nn' }
Nota-se que /(t) generaliza algumas distribuições, a saber,

i. a distribuição exponencial, se 0 = X- = ll

ii. a distribuição de \\reibull com parâmetros 0 e À, se k = ll

iii. a distribuiçã.o gama com parâmetros À e 1, se 0 = 1 e

iv. a distribuição log-normal, se k --, +oo

Analogamente ao capítulo anterior, suponha que aos tempos de vida é aplicada a
transformação logarítmica, de modo que

.f(f) = À > 0. f7 > 0 e X- > 0. (3.1 )

y =logT = p+aTV.



CüPÍthto 3. Estimaçã.o BaUesiana em Modelos de Sobrevivência 71

onde p = -- log À, cr 1/0 e W tem densidade dada. por

.f('-) - ifÜ -p {1" ' '"} , (3.2)

A f:im de se incluir uma variável independente, o modelo pode sercom --oo < w < +oo

escrito como
}' = o + /3X + aT'V, (3.3)

onde cr é um parâmetro de locação, P é o coeficiente associado à covariada X e a é um
parâmetro de escala«

Dos parâmetros envolvidos em (3.2) e (3.3), a e k determinam uma particular
distribuição para T que posteriormente pode ser utilizada para fornecer informações a
respeito de a e /3. Desta fauna, a estratégia a ser adorada é encontrar a densida.de

conjunta a posteriori para X' e a, através da qual é selecionado um modelo adequado.
Uma vez obtido o inode]o, é possíve] obter a densidade marginal a posteriori para a e #
utilizando, se necessário, o método de Laplace. Para. tanto, suponha que uma amostra
aleat.ária. de tan]anho n representada pelas variáveis aleatória.s T] , T2 , ' ' ' , Tn é observada.

Assumindo-se válido o modelo (3.1) e aplicitndo-se a transformação logarítmica em Ti,
à :: l, . . . :n, a funç.âo de verossimihança para a, #. a e X' é dada por

n . / . \ ll Í n n l

} . (3.4)*E«. E'"''
l -: ] ? -: l

expC{.,P,a,kly} ;.f(«'D aF( X )]

onde tof Çyi a -- l3Ti)la. i l

3.1. Dist.ribuição a Posteriori para o} /3, a e À

Segue de ( 1.1) que a distribuição a posteriori para os para.metros será dada por

n(a ,#, a, X'ly ) cr(a , #, a, x'ly)n( a ,P, a, k) (3.5)

Como normalmente não é razoável assumir independência entre os parâmetros, Achcar e

Bolfarine(1986), partindo da expressão ll(o, P, a, k) = ll(o, P, alk)llo(k), sugerem utilizar
a priori de JefTreys , dada por

n(a,#,'lk) « ll*(.,p,')l{,

onde lk(Q, P, a) é a matriz de informaçã.o de Fisher considerando k fixo, cujos elementos
sa.o
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'{
«{

;{
'{
'{

qy} -«

a'logo'l

Ç#}
v} - ;{.-'
q }-,{.-'

E«.."'*E."' nk na''(l + kq'(k)),

n

- «-: >1, «:(i + kq'(k))
i-]

,{-v} - «l.-' l$«;.«'
n.'''ll+ Ã'q''(À' + 1) + À'( 'P([ + 1))'}

e

onde ©(k), já mencionada no capítulo 2, é a funçã.o di-gania e q''(X')é a função tri-gama.
Os resultados anteriores são obt.idos utilizando-se a funçã.o gera.dará de momentos para T4

e a igualdade q'(k + 1) = q'(À') + t: ( Abranlosvitz e Stegun, 1965). A matriz de informação
de Fisher pode então ser escrita como

k\

l?k À'>ll:;' . :r, I' nrl + X-q'(k)l
À' E=::. «, tÉLI ? I's'-f'- :fP*:(i+ lq'(x'))

.n(l+X'q'(k)) EL-'i(l+X'q'(k)) "ll+kq''(k+l)+k(q'(k+l))'}
a 2

cujo determinant.e, aplicando-se a aproximação 9'(X' + 1) = 1 , é -dado por

1*(.,#,a)l
n

k 21+ k+l
[« IE,',.I'l

Encarando-se o parâmetro k de forma semelhante à. utilizada por Box e Tido(1973)
para- a variância do modelo normal, segue que ao se tomar uma densidade a priori local-
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mente uniforme para log k tem-se l.lo(k) c( l/k. Portanto,

n(', p,',t) - n(', p, 'lk)n.(k) '': ll'(a,P,a)l} {

e de (3.5) pode ser obtida a densidade a posteriori, dada por

cli + ih expÍk EL- "i}
a"+;ll'(k)}' expllj:f-] e"' } '

c((k)'':P { { E:L: /: - -P - g EL- ' } '« -~
, l.ó.o,l

onde {(k) = (1 + l;t-y/', k > 0, a > 0, o € .R, /i C .m e c é a constante normalizado'a.

A fim de se obter a densidade marginal a posteriori para o e k, inicialmente

integra-se (3.6) en] relaçã.o a z utilizando-se a transformação z = e'' , de modo que

n(a, P, kly)

exp'l --z'/'
«"+;ll'(X')}" Jo ' l

n(a,p,',kly)

Desde que ./;'" #p-lC-a''d=
2nc'tkt-1/2 : segue que

(l/q)a'P/ÇI'(p/q) e considerando a aproximação I'(k) 3

n(a. íi. tly) « ,

~ ' '' ' .--'-' {E=:.-pt':i'll'"
onde k > 0. a > 0 e --oc < # < +.x.. Int.Criando (3.7) en] relação a #, segue que a

distribuição marginal a posteriori para a e k é dada por

(3.7)
n+20'

C((k)k("+1)/2nn1--1/2exp {; )l,{-] y } /+" exp {'!g
."'''' J-- {EL.-p{

n(', tly)

Fazendo D = c'P, segue que

c(l(fl /'F' ',t/'E::.,.- '.
Cn+2 Jo {)l,f:;, eyi/aO'i/a }"k

n(',kly)
0

+00
e ' " h ' - '( -) du ,C (3.8)
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onde --hk..(«) = (1/n){loge(k) + (n -- 1)/21ogk + (nk -- 1/2)1og« + (k/a) E=:] yi --

( n + 2)1og« +((k/a)EL, ': - l)log., - «kloglEL. e''/'',''/'l}.
A integral em (3.8) pode ser aproximada através do método de Laplace. Para

tanto, consideram-se as derivadas

l nt )ll:r:. z.ey'/'u'./a-] l

u a )ll::;. e3"/'u'./. (3.9)

e

d'ht.,(« l 71.X.

P' ' (E=:. .''/'«,./.):

l$.*«;1 - 1$?.;«; '] }X :) .y-«T
.2

l
(3.10)

A densidade marginal a posteriori será da.da pol

.Z} { ((k)À-('-i)/27? "A--- ]/2ek/' )l.,.:. ViÕk/a )l,... .i- :

gn+2 {:'n l e /at,ri/alma'
n(',kly) a (3.11)

onde .H cy$-u) ': 1..., . ' é .b-'' :;-:-'.-« p © : "".
3.2. Clonlparação de Dois Tratamentos
As expressões deselavolvidas allt.eriornlente podena ser con\:enient,emente escritas quando
se está interessado en] conlparal dois tratament.os. Para t.cinto, suponha que os instantes

T[[,T12, . . . ,T].: representai]a t.einpos de sobrevit'ência de n.] indivíduos submetidos ao

tratanlent.o l e T2J . T22, . . , 72nZ correspondam a tempos de sobrevivência de n2 indivíduos
submetidos ao trat.amento 2. Associe a cada inda\:íduo a covariada z. t.al que

Í 0. se o {-ésimo indivíduo recebe tratamento ll

?i ' 'i 1, se o í-ésin)o indivíduo recebe tratamento 2.

Suponha também que os dois grupos sâo independent.es. Assumindo válido o modelo log-
linear dado em (3.3), segue que 6 é obtido igualando-se a expressão (3.9) a zero. Portanto,
fazendo }qj = logo'.j, .j = 1, . . . , nf, á = 1,2 verti que

!u.
F T l::iin7í l ,,'/'õ /

. ,./, (k«: - ') E= ZR''
(k«: + .') EZ: d/'

(3.12)
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De (3.10) vem que

'(«2k - a)(n- k - ay

de modo que a densidade marginal a posteriori para a e k será dada por

#-

n(k, .' lx) & , (3.13)

onde n :: ni + n2, X' > 0 e o > 0 e c( significa apraz n7zadamente proporcional.

A expressão (3.13) fornece informações sobre k e a. Dados estes valores, especifica-
se um mode]o para os da.dos através do qual podem ser feitas inferências a. respeito de a
e /i. Portanto, escrevendo (3.4) en] funçã.o dest.es parâmetros, vem que

r(., m ''' -p I' '= ' '; E'. - .'/' E .',.-,..,''l
AssurÜndo uma distribuição localmente uniforme para a e /i segue que ll(a,P) oc cona
t.ant.e. Consequent.eillente

0'

a'

ÇÊ«.f-]

«2#À'
C

a

$.','-''''''}
''' lgi''' * '-~' $ '''1 1

ll(o,/3ly) :* exp

= exp (3.14)

Desta fauna a densidade naarginal a posteriori para # será dada por

nwlü-.[+'n( lüa.

«.' J::'*- nko'
e

a

ni n2 \ 'l

E d/' -- .-"' E 'J/' 1 1 '.
f::l i::l / J

Fazendo z = C''/a e utlizando novamente o fato de que ./7'" =P-le
segue que

-''dz }.-fl'({),

n(ply)«
{E=. d/' + '-'/' E=. d/' }

C--nlkBla
nk (3.15)

onde --oo < # < +oo
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A estimativa Bayesiana para P será o valor que maximiza (3.15)
a posteriori), dada por

( isto é, a moda

, - . :.; { =!i$ } .
De modo análogo, é encontrada a densidade marginal a posteriori

(3.16)

para-cr, de modo

que

}n(aly)«

cuja moda a posteriori pode ser escrita como

; - . :.. { :F } .

(3.17)

(3.18)

3.3. Exemplo
Considere os tempos de sobrevivência para dois grupos (tratamento l e tratamento 2)
dados em Lee(1980. pág.294)

TABELA \rll - Tempos de Sobrevivência de pacientes

Submetidos a Dois Trat amentos

Para os dados da tabela, segue que 71.l = 71.2 = 40 e }:l:i y{ = )1,n). logTlf +

:ll:=. logT2Í = 341,40. Da expressa.o (3.13), a densidade marginal a posteriori para À' e a
é dada por

/ãi3'T(40k+ ay't '/'(40Ã- -- ay't''/2e;'',''t/.

'í-n*"''--'''«'-(E:::. 'T/')"*(E?!. d/')"* '
n(l, 'lr) & (3.19)

Tratamento l 5.0 10.0 17.0 32.0 32.0 33:0 34,0 36.0
43.0 44.0 44.0 48.0 48.0 61.0 64:0 65.0
65.0 66.0 67.0 68.0 82.0 85.0 90:0 92.0
92.0 102.0 103.0 106.0 107.0 114.0 114,0 116,0

117.0 124.0 139.0 142.0 143,0 151.0 158,0 193,0

Tratamento 2 20.9 32.2 33.2 39,4 40:0 46,8 54,3 57,3
58.0 59.T 61.1 61.4 66.0 66.3 67,4 68,3
69.9 72.4 73.0 73.2 88.7 89,3 91,6 93.]
94.2 97.7 101.6 101.9 107.6 108.0 109,7 110.8

114.1 117.5 119.2 120.3 133.0 133.8 163,3 165,1
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FIGURA l Colltornos para a Densidade a Posteriori de a e k

Alguns contornos de (3.19) esta.o na figura 1, de onde se conclui que k = 1,0
e a = 0,4. Assumindo estes valores, as estimativas para # e o são dadas por (3.16) e

(3.18) respectivamente, de modo que â = 4,578 e P = --0,034 . A densidade marginal a

posteriori para # será da.da por

rl(alr) oc {3-ü36745 + 3435657c''''PJ--

que está represent.adia na figura 2 a seguir.

(3.20)

FIGURA 2 - Densidade N4arginal a Posteriori para P

Através do gráfico de (3.20) retratado na figura 2, nota-se imediatamente que o
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intervalo HPD'P para P deverá conter o valor zero. Portanto, conclui-se que ambos os
tratamentos têm o mesmo efeito sobre o tempo de sobrevivência dos pacientes.

4. '1Yansformação para a Distribuição de Valor Extremo

Achcar, Bolfarine e Pericchi(1987) utilizam a família de transformação potência desen
volvida por Box e Cox(1964) e definida. como

ro) . .f çr'.- l)/À, s' À # ';
' li.gr «.x

(4.1)

para encontrar uma. transformação adequada para os tempos de sobrevivência, de tal forma
y(À) pode ser escrito na forma

}/(À) . p + aT46 (4.2)

onde W' tem distril)uição de valor extrenao cona densidade dada por /(w) = explw
--oo < to < +oo. Note que para À - 0 a variável T tem distribuição de \Areibull. Este

enfoque pode ser considerado como unia alternativa ao supennodelo da seção 3.

Inferências sobre a transformação mais adequada são baseadas na distribuição a
posteriori de À, considerando u111a densidade a priori nã.o informati\a dada pe]a priori de
Jef%e},s.

4.1. Densidade a Posteriori para p, a e À

Seja T] , T2, . . ,Tn uma amostra aletória represent.ando os tempos de sobrevivência de 72

indivíduos. Assuntindo (4.1) e (4.2), segue que

'*" ' :., - ,{,;"' : \'} - ,l«.
- : - .*- {- .*- (ÜP)} ,

de modo que T tens densidade da.da por

.IÀ -- l

.f(tÍ) = =!--- exp {t"{ -- e"' }a (4.3)

* .#igAest Posterior .Density,veja Box e Tiao(1973), $2.2
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onde toi = (ylX) -- p)/a e ylX) = (t. -- l)/À.

Segue de (4.3) que a verossimilhança para p, a e À será dada por

.c(p,a,À) - !:l -a" 'xPlu'i 'e"'} = :il lltx':expj>,toi -- }'e"'l

- '-' il *'-' «- 1 : ÍI «s*' - T - '-''' E .,;"'«l
(4.4)

A densidade a. priori para p, o e À pode ser escrita como

n(p,a, À) al.x)n.(À), (4.5)

onde ll(p, alÀ) c( llX(p, a)l + é a priori de Jeffreys com IÀ(p, a) representando a matriz de
informação de Fisher para À fixado, obtida a seguir.

Aplicam:tdo a transformação logarítmica a (4.4) e considerando as derix idas parciais
desegunda ordem,segue que

(l + q''(2) + (q'(2)y)
Estes resulta.dos podem ser obtidos de modo análogo ao da seçã.o 3. Port.anão, a matriz. de
infonllação de Fishei será dada por

«.-'(: ..\,.:, : ... «}.;Tll,.:,,,),
cujo determinante é dado por "'''' 111+ 9'(2)+ +(@(2))') --(1 + ü'(i))'l. Uma «z
que q'(2) = 1 + @(1), segue que

.9
:: 7'za ' ,

= na-' (l + q'(1))

;l-: Pl-, a'2j>.Jewi
i-l

,,*t.«'.
] :: ]

'l-q# } - , a-' l --2 }, u'f + 2 >, u'fe"'' + >: u,?c":'
{:: ] { :: ] {-: l

;Í-q#} - ; .9
a '

1*(p, ')1 - 3' {i + q''(2)}

Assumindo unia priori localment.e uniforme para À, segue de (4.5) que

n(p, ', À) « ';

2

(4.6)
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Logo a densidade conjunta a posteriori será dada por

n(p,«,Àly)(p,a,Àly)n(p,a,À)

«àü.'-' «- l; ; a'

n

eyf )/ae (4.7)

Integrando (4.7) em relação a p, obtein-se a densida.de marginal a posteriori para
a e À,isto é,

f+oo
n(.,.Xjy) a,Àly)dp

J-W

er «- l:$ «'"1 .z''
{nl. :?'' } «p {} EL- "I»}

' .«-''-lEL. .'Í*'''l"

« nr «- liÍi«f'' C «-l-:r
n

(À ) aehe

z"-l -- }l'i=- ( / d

(4.8)

Através do método de Laplace e utilizalldo a notação da seçã.o 2, segue que

+9C

n(.xjy) " / n(a,Àjy)da
0

+oc
C - " A À( a) dO.,

onde --ÀX(a)=:i{(À l)>:LI logo. -(n+l)Ioga - 7?logl},f::. exp(!c)}+ ' }ll::::. y.À)}
O valor â que maximiza --bÀ(a) é obtido através da equaçã.o h.k(a) = 0. Assim procedendo,
pode ser verificado que

- n)l,f., yfX)ev(*)/Õ"' E::;. vp)
n +l (4.9)

Portanto, utilizando a expressão (2.3), a densidade marginal a posteriori para À é dada
por

n(Àly) & , (4.io)
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.-d. É - (ehg)'', .d-l.d. .m . - â
Achcar, Bolfarine e Pericchi(1987) também consideram o desenvolvimento da den-

sidade marginal a posteriori para À quando a amostra contém obserx,ações censuradas, num
esquema. semelhante ao aqui desenvolvido.

4.2. Exemplo
Considere os tempos de sobrevivência de 21 pacientes submetidos a um dado tratamento

(dados em Achcar, Bolfarine e Pericchi, 1987): 1, 1, 4, 4, 9, 16, 16, 25, 25, 64, 64, 64, 64,
121, 121, 144, 144, 225, 289, 484, 529.

A figura 3 representa a densidade marginal a posteriori para À dada pela expressão

(4.10) e a\filiada numericamente. Observa-se que a moda a. posteriori para À é À = 0, o
que implica. em uma transforma.ção logarítmica para os dados.

FIGURA 3 Distribuição b4arginal a Posteriori para À

O valor de À também pode ser determinado enlpiricanlente. Para tanto, assuma
que os dados t.ransformados seguem unia distribuição de valor extremo. Segue de (4.2) que

S(t") - Pll'l' > «,} = exp {--eQ'*''n/'}

de modo que

log {-- loas(w)} = !3/(À) . e - P. -- /7.y(À),

otxde l)o = -- Hla e li\ = 1 la.
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Considerando S(m), a função de distribuição empírica para S(w) ( ou o estimados
produto limite, no ca.se censurado), segue que

log {-log.i('")} - À + #l3/U),

onde Po e /i] são os estimadores de naínimos quadrados, dados por

P.- x::: («S*' - g'*') ü.

(«f*' - ú''y
8)

Õo = D -- ,8:i7u)

cona i7(À) = }::;:. ylx)/n, ui- = logo-- log S(zoi)} e F = }1:::. uf/it. Unha vez encontrados os

valores para Po e /3] , segue que AÀ :: Põ/Pi e âÀ = 1//3] .

Aplicando estes resultados aos da.dos, obter)-se a tabela vlll, com valores para
»À e âÀ calculados sob diferentes valores de À e .L(»À, õÀ, À) correspondendo a.o logaritmo
da verossimilhança dada en] (4.4).

e

TABELA Vll] - vari=LÇão do logaritmo da verossimilhança

para alguns valores de À

Da tabela \rlll conclui-se que À = 0 naaximiza a verossimilhança, confirmando o
resultado obtido pelo método Bayesiano. Assim, cona os dados transformados pode ser
realizada uma análise semelhante à desenvolvida na seção 3.

À ÚÀ âÀ .L(áÀ, ÕÀ, À)

 
1.04 0.33 -157.16
1.56 0.50 -134.92
2,90 1,00 -120,60
4.40 1.66 -118.08
7.42 3.27 119.38

29.44 18.52 130.11
16T,14 142,86 -145,53
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5 Densidade Preditíva com um Modelo Gama Generalizado

A densidade preditiva pode ser usada para verificar se um modelo proposto para os dados
é adequado, conforme considerado por Achcar e Bolfarine(1988). Normalmente a adequa.-

bilidade de um modelo é verifica.da através de análises gráficas com o uso de distribuições
empíricas (veja por exemplo Lawless, 1982). No entanto algumas vezes ocorrem dúvidas
com relação a possíveis modelos pata os dados. Nesta seçã.o é discutida. a utilizaçã.o da
densidade preditiva para verificação do modelo de regressão com erro gama generalizado.
Supõe-se que y = (y],.. .,y«) é un] vetor aleatório e 0' = (0],.. . ,0,) corresponde ao

vetar de parâmetros. A densidade preditiva pala um modelo especificado T ( Aitchison e
Dunsmore, 1975) é dada por

n(ylT) (5.1)

Suponha o caso p = 1, en] que unia coxniiada # está associada ao tempo de
sobrevivência T através do modelo log-linear

y = log T = a + # + aT'Tq (5.2)

onde a é o parâmetro de Ioga.ção, /3 é o coeficient.e associado à covariada, a é o parâmetro de
escala e Tl: é uma variável aleatória cona distribuiçã.o !og-gania generalizada cuja densidade

é da.da por

.f0'') - i:Ü "p {À'"'
(5.3)

onde --oo < u) < +oo e X' > 0.

5.1. Densidade Preditiva para a e À- Conhecidos

Suponha que os valores transfonnados yl, . . . , y. sejan) dados, bem como as coxariadas
a, , . . . , z. conhecidas. De (5.2) segue que u,i = (y, -- o -- /3zf)/a, e a verossimilhança para
a e # pode ser escrita colho

''«,,!«, - Ú l#h-- l*(-T') ''-.-,''"'ll
-Íúl" -- 1: $ «:1 «- 1-e - s*$,.1 -- 1-.-''' $'~'
= (1(t, a) exp 1 -- '';- -- -- >, ail exp l 'C''/a ;l, C(y'-P'i)/a l ,

'''}
(5.4)
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onde ((k, a) = {al'(k)}'" exp{ :l },i:. yi}. Considerando uma densidade localmente uni-

forme para o e P, segue que ll(cl,PI'r) c( constante. Logo, a densidade preditiva (5.1)
pode ser escrita como

n(ylT)
n 'l

>l' eh''P';)/' l dada

TI/ @-')"*''-p I'''''):'' g:."e'l '«-p

': $,. 1 .z*' ;«'':' «- l-,:'' $ .'«-,««'1 '««

exp

«k,.').Á -P{

«k,.').í «pl
n

zi/' >1' c(yi-p'i)/'

Lembrando que ./o "#p-jc '''d= }a'f I'(p/q), *g«. q-

n l -(.[ -p]''; nJ=1«..'' (5.5)

Através do método de Laplace obtein-se uma aproximação para a expressão (5.5)
que pode ser escrit.a colavenientenlent.e como

+oc.

llO'IT) = <1(k,a) / c-'À(md/i

onde /z.(P) = --!iilogal'(nÃ-) -- et )ll:f-] =Í -- ??Ã'logo:Z:. e(y'-P'i)/a}. Derivando b em
relaçã.o a P e igualando-se a zero obtein-se que o valor /3 que maximiza h(#) é aquele que
cn ic+n n rpl nriin

>l,f::. zfe(yi-P'f )/a

C\Ui-- $:illo
(5.6)

Segue de (2.3) que

'M.'F@« ) «p { ' êlq'= } «À', .') X

mlEL. .':' } '" ''
n(xlT)a

*{($,;.''.-;''''')
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Considere agora a situação em que é desejado verificar se um determinado modelo T é
adequa.do aos dados observa.dos. Box(1980) sugere utilizar o valor o dado por

0' pln(ylT) < n(yúlT)} , (5.8)

onde ya é o vetar de dados observados. Se Q é muito pequeno, exibem evidências contra o
uso do modelo T. Alternativamente, se a situaçã.o consiste em decidir entre dois modelos
T] e 'r2, Achcar e Bolfarine(1988) sugerem utilizar a. razão

n(yjT.)
n(ylr:y (5.9)

a Êm de selecionar qual dos dois modelos é o mais adequado. Note que a expressão (5.9)
representa a ordenação relativa dos naodelos, de modo que quanto naaior for o seu valor,
maiores são as indicações a favor do uso do modelo T] .

5.2. Comparação de Dois 'h'atanientos

Supondo a mesma situação da seção 3.2, considere uma amostra aleatória de tan-tanino

n[ dada por T[[,Ti2,. . ,T].: correspondendo ao tratamento l e uma amostra aleatória
de tamanho n2 dada por T21, . . ,T2n2 representando os tempos de sobre'ç'ivência pai'a o
tra.tamento n.2. Assumindo que a covaria.da assmlae apenas os valores r = 0 (tratamento l)

e a' = 1 (tratamento 2), segue de (5.6) que

>l,f:;: a.e(p;'Õ'./.) =! ..-Õ/. :l,f.. Z!/"
:EZ;:.ü.-ó,.)/' ' " E=.h'./'+.-õ/'E=.d/. '';
:'- .:..{=B$}

Representando a amostra combina.da por t = (t] , . . . ,t.), onde n = nl + n2, segue

de (5.6) e de (5.7) que a densida.de preditiva é dada por

n(tlT)= /h-a'( k«)« l;' ' '' ''«IÍ"' -' /'(l(k, a)

m.*«-'(EZ. d/')*"'(EZ. '!/')"'*
(5.10)

5.3. Exemplo
Considere os dados da. tabela. Vlll analisados na seção 3 onde nl = n2 - 40. Verifica-se
que dois naodelos que poderiam ser escolhidos sã.o o modelo de \\reibull, denotado por T] ,
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onde ki :: l e ai :: 0,4 e o modelo gama, denotado por T2, onde k2 :; 3 e a2 :: l.
Note que ambos os pares (ki, af), { = 1, 2 determinam pontos que se encontram dentro dos
contornos da figura 1. A razão das densidades preditiw,s dadas por (5.9) será

l t T]) . 'v31'(80)80:''(0,4ye''"''2"(3381,5)]:llT(p254)12 . 57. 103
ii(iTtã i'( 240)40' ''(373645y'( 3435657y '

Portanto pode-se concluir que o modelo Ti é o mais indicado para os dados ( como era de
se esperar da âgura l ).

Assumindo o modelo de Weibull, pode ser mostrado (Achcar e Bolfarine, 1988,
Apêndice 1) que o o de Box ( expressão 5.8 ) é aproximadamente dado por

. = Plx!... >'}

onde c = 4 expÍ-- !o+ P/2}(}l::!. t3{:y/:(E:''. t:l:)'/'
Para o = 4, 578, /i = --0, 034 e k = 1 ( conforme seção 3.3 )

de modo que
a = P{X{.9 > 161,24} = 0,56.

segue que c 161,24,

Portanto, tanlbéln pelo método o de Box conclui-se que o modelo de Weibull é
apropriado.



Apêndice l

O Uso do GLIM em Modelos de Sobrevivência
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1. Introdução

Neste apêndice são abordados aspectos a respeito da utilização do pacote estatístico GLIM
no ajuste de alguns modelos estudados no capít.ulo 2.

O GLIÀ4 é um projeto patrocinado pela R.ol'al Statistical Society e desenvolvido

por R.J.Baker, M.R.B.Clarke e J.A.Nelder. Foi desenvolvido para ajustar modelos Zineare$

general zad08 (MLG's) utilizando o método de n)áxima verossimilhança. Uma. discussã.o
detalhada destes modelos, assim colmo do pacote é feita por Cordeiro(1986). Aqui apenas
será mencionado que os MLG's compreendem duas componentes: uma aleatória e outra
sisíemáZica.

A componente sistema.teca envolve uma funçã.o monótona e diferenciável, denomi-
nada função de liga.çã.o, que relaciona o predit.or ZÍn.ea.r 1? = XP ao valor esperado p de
uma obter\n.ção. Not.e que ]lo ca.se da distribuição norma.l esta função equivale à funçã.o
identidade, ao pa.sso que no modelo de Poisson a fuilçã.o de liga.ção é dada pela função

logarit.nlo.

2 Ajust.e da Distribuição Exponencial e XVeibull

Aitkin e Clal'ton(1980) discutem a utiliza.ção do GLIN{ para as dist.ribuições exponencial
e \\:eibul1. .4 ideia cent.ral é escrever a \-eiossin)ilhança conveníentenlent.e. de forma a

pernaitir o a])areciment.o de uma verossin)ilhança de Poisson

Considere que os tenapos de sobrevivência observados sã.o representados por tl:
f2,. .., f«, t«+], .. ., tn+«, sendo os últimos 777 censurados e. que a cada obser'ç'anão i,

i= 1: . . . .m+ n.. est.ã.o associadas p \-ariáveis independent.es r..I' j = 1,. .. ,p. Assuma um

modelo pert.encena.e à classe dos modelos de riscos proporcionais de tal forma que

À(t; x) Ào(f)g(x) = Ào(f)exp(xP) (2.1)

onde ,8 é um vet.or de parâmetros. Un)a vez que a densidade pode ser escrita como

/(t; x) = À(t; x)expl-- .r.- .X(u; x)dtl} e a função de sobrevivência pode ser escrita como
S(t; x) = expl-- .r...::. À(u; x)du}, segue que a função de verossímilhança- pode ser expressa
como

'- n '«f.-«,liBI (2.2)

onde pi = Ao(tf) explxiP}, cona Ao(tí) = .C. Ào(u)du.
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Analisando a. expressão (2.2) é fácil identificar o núcleo da função de verossimi-
Ihança de n + n?. "variáveis de Poisson". Note que o segundo termo, apesar de não envolver

parâmetros de interesse, pode conter algum parâmetro desconhecido. Desta forma, o GLIM
pode ser utilizado na estimação de P. Para tanto, utiliza-se o naodelo log-linear para a
"naédia Poisson" aplicado à função de risco, isto é,

log PÍ = log .Ao(tí) + xiP (2.3)

Dadas estimativas iniciais dos parâmetros desconhecidos em Ao(ti), estimativas de
máxima verossimilhança para P podem ser obtidas, com log Ao(ti) tomada como covariada

com coeficiente conhecido e igual a 1+. Uma vez tendo as estimativas P, novos valores para
os parâmetros desconhecidos em Ao(ti) podem ser obtidas ( utilizando-se uma MACRO )
e o processo repetido, até a. convergência.

3 Distribuição Exponencial

Considere o caso em que os tempos de sobrevivência são distribuídos exponencialmente de

naodo que
J explxJ8 -- texplxPl}, t > 0;
\ o: t < o.

É fácil \:erificar que pala. est.e caso. À.(f)/Ao(t) = f'' . Portanto, o processo

consist.e em se ajust.ar o naodelo Poisson com

log P.i = log t{ + xÍJ8,

onde o o#seZ é representado por log tf.

Como exemplo, considere os dados a seguir, dados por Freireich et. a!(1963), no
qual o efeito da droga 6 b4P é comparado relativamente a placebo, com relação à eficiência
no tempo de remissa.o em pacientes com ]eucen)ia aguda. Os valores se referem aos tempos,
en] semanas, de 42 pacientes igualmente divididos em 2 grupos:

6 MP: 6, 6, 6, 6*, 7, 9*, 10, 10*, 11', 13, 16, 17', 19*, 20, 22, 23, 25*, 32*, 32*, 34*, 35*

Placebo: 1, 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 8, 8, 8, 8, 11, 11, 12, 12, 15, 17, 22, 23.

Os dados assinalados com * correspondem a observações censuradas. As variáveis
a serem consideradas serão denotadas por:

'k Este tipo de covariada é denominada o#set. Isto é, se for .azado um subconjunto
dos parâmetros, a contribuição ao log pi denomina-se OFFSET
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T : tempos de remissão;

DELTA indica se o valor em T é ui« tempo de censura (0) ou morte (1);

X : covariada assumindo os 't,dores -0.5 se o paciente pertence ao grupo 6-MP, e
0.5 se pertence ao grupo placebo.

3.1. Programa GLIM

GLIM 3.77 Royal Stati.sti.cal Society, London
$UNITS 42$? $C Comando que especifica total

de dados a serem lidos
$C Declaração das variável.s

serem lidas
$C Ler da unidade 4, arquivo de

$DATA T DELTA X $ a

? $DINPUT 4$
nome LEUCEMIA

File narre? LEUCEMIA
6 1 -.5 6 1 -.5 6 1

lO 1 -.5 10 0 -.5 ll 0

19 0 -.5 20 0 --.5 22 1
32 0 -.5 34 0 -.5 35 0
2 1 .5 3 1 .5 4 1
8 1 .5 8 1 .5 8 1

12 1 .5 12 1 .5 15 1
? $YVARIATE DELTAS

6 0 -.5 7 1 -.5 9 0 -.5
13 1 -.5 16 1 -.5 17 0 -.5
23 1 -.5 25 0 -.5 32 0 -.5
1 1 .5 1 1 .5 2 1 .5
4 1 .5 5 1 .5 5 1 .5
8 1 .5 ll 1 .5 ll 1 .5

17 1 .5 22 1 .5 23 1 .5
$C Especi.ligação da variável

dependente
? GERE P $ $C Especi.ficacao do erro; neste

caso seta Poisson
$C Funcho de ligacao;? $LINK L neste ca-

so logaritmo
? $CALC OFF = %LOG(T) $ $C Operacao de calculo envol-

vendo a função loa
$C Declaração do 0FFSET

$C Este comando inda.ca que

$OFFSET OFF$

$FIT X $ Glim
deve ajustar modelo com

variável dependente
covari.ada X

scaled deviance = 38.017 at cycle 4

DELTA

d.f
$DISPLAY E $

: 40

? $C comando para i.mpressao das es
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ti.mau.vas ( opção E ). Exi.atem

outras opcoes di.sponiveis
paraneterestimate s.e.

1 -2.923 0.1979 1
2 1.526 0.3958 X
scale parameter taken as 1.000
$STOP $C termina o programa e vo].ta ao

si.stema operacional

?

3.2. Resultados

Conforme obtido pelo programa, pode-se concluir que para o modelo exponencial as es
timativas são â = --2,92 e P = 1,53. Note que o GLIM cria uma variável com todos
os valores iguais a l e estima seu coeficient.e, fornecendo assim uma estimativa para o
intercepto.

4. Distribuição de Weibull

Suponha que os t.empos de sobrevivência t.êm distribuiçã.o de \A/eibull com densidade dada
Por

.f(f) - { ktt': explxP' tkexpÍxPl}, f >0

Nesta situação, Ào(f)/Ao(f) = ft, que depende do parâmetro desconhecido k. O
processo se baseia no modelo

log Pf = X' log Zf + xíJ8.

onde À' logo: irá corresponder ao o#seí

Da expressa.o (2.2) segue que o logaritnao da função de 't'erossimilhança é

log .Z.. = n. log l + }:(óí log Hf - HÍ),

onde n. é o total de observações não censuradas.]-)erivando em relação a À- e igualando a
zero, seplue que

n

]Z

]n

Ã' - g }:u: ÓJi.gt./«« l
L {-] J

Desta forma, o processo se inicia com k = 1, que corresponde ao modelo inicial. São então
obtidas estimativas para o e P, que são utilizadas para atualizar k através da expressão
(4.1), que deve ser programada como uma macro

(4.1)
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Considerando os mesmos dados da seção anterior, foi realizada uma análise pelo
GLIM, cuja listagem vem a seguir.

4.1. Programa GLIM

GLIM 3.77 Royal Stat
?$1NPUT 8$

isto.cal Society, London

$C Atraves deste comando pode-se
carregar macros previamente
digitadas usando a unidade 8

que será associada ao arquivo
de nome MACRO.

$C Segue, então, o conteudo
arquivo MACRO.

$C Designacao da macro de nome
AJUSTE, que atuali.za o valor
do offset a cada iteracao. E'
importante notar que ela uti.-
[iza para i.sto o ultimo va].or
obtido de k

$C Ca].cujo do 0FFSET

$C Comando para imprinir o valor
do paranetro %K a cada i.tera-
cao

$C Especificacao do 0FFSET

$C especificacao do numero maxi-
Rto de i.teracoes.

$C Ajustar o modem-o con a cova-
ri.ada X.

$C Chamada da macro WEIBULL, que

atualizara o valor do parane'
tro k

$C Feita uma iteracao, decremen-
em um o valor do contador

$C Comando indicativo do final
da macro.

$C Inicio da macro veibull , que

será usada para atualizar o
valor de k

File gane? MACRO do

$MACRO AJUSTE

$cALC orr='z.K'':'zLoc(T)
SPRINT )K

$OFFSET OFF

$CYCLE 5

$FIT X

OUSE WEIBULL

$CALC }L : } L - l

$ENDMAC

$MACRO WEIBULL
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$CALC } B:lK
A='%FV'pZ

Z:ILOG(T)/30
B = DELTA+Z

C:A-B : C = '%CU(C)

%K=C(42) : '%K = 1./%K
%K = ('%B + '%K)/2. $C Serie de cálculos necessari.os

para obtencao do novo valor
de k

$C Final da macro

$C Comando para indicar final do
$ENDMAC

$RETURN

arquivo MACRO. Voltar para a

unidade 5 (default)
$C++++ ++4'4'++++4' 4'+++++4'++++4'+4'4'++H'+++H'+#'++ ++'4'++'p
? $UNITS 42$

$DATA T DELTA X $

$DINPUT 4$

$C Total de dados a serem li.dos.
$C Variável.s a serem lidas.
$C Os dados sao então ].idos da

unidade 4, que esta associada
ao arqui.vo com os dados,de no-
me LEUCEMIA.

Fi].e narre? LEUCEM].A
6 1-.5 61-.5 61-.5 60-.5 71-.5 90-.5

lO 1 -.5 10 0 -.5 ll 0 -.5 13 1 -.5 16 1 -.5 17 0 -.5
19 0 -.5 20 0 -.5 22 1 -.5 23 1 -.5 25 0 -.5 32 0 -.5
32 0-.5340-.5350-.5 ll .5 ll .5 2 1 .5
2 1 .5 3 1 .5 4 1 .5 4 1 .5 5 1 .5 51.5
8 1 .5 8 1 .5 8 1 .5 8 1 .5 ll 1 .5 ll 1 .5

12 1 .5121 .5151 .5171 .5221 .5231 .5
?$yyARIATE DELTA $ $C Especificação da variave].

dependente: de].ta

?$ERR P$ $C Comando que especifica o erro
do modelo:

$C Funcho de ligação
Poisson.

LOG.?$LINK L$

?$CALC }K : l.O

} L : 6 $

?$WHILE 'ZL AJUSTES

$C Va].or ini.ci.al de k (1.0) e

maxi.mo de iteracoes (6)

$C Aqui tem inici.o o processo itera-
tj.vo. Por este conando, enquanto
L for di.gerente de zero
das estimativas sao reca].cu].abas
Note que neste ponto pode ser de

) o valor

finada outra regra de parada.
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l.ooo
scaled deviance = 38.017 at cycl

d.f. : 40

chance to data affects modem

1.316
scaled deviance = 50.649 at cycl

d.f. : 40

-- chance to data affects Rodei
1.355

scaled deva.ance = 52.343 at cycle 5
d.f. : 40

chance to data affects model
1.363

scaled deva.ande = 52.719 at cycle 5
d.f. : 40

chance to data affects model
1.365

scaled deviance = 52.805 at cycl
d.f. : 40

-- chance to data affects model
1.366

scaled deva.ance = 52.825 at cycle 5
d.f. : 40

-- chance to data affects Rodei
1.366

sdaled deviance = 52.829 at cycle 5
H -f = df\

?$DISPLAY E$ $C Uma vez ajustado o modelo,
impri.mi.r a$ está.mau.vas

estimate s . e . parameter
1 -3.936 0.1991 1
2 1.731 0.3983 X
scale parameter taken as 1.000

?$STOP $C Fi

4.2 Resultados

Conforme os resultados obtidos, verifica-se que as estimativas se estabilizam em k = 1, 36,
â = --3,94 e /3 = 1,73. Um intervalo de confiança para P seria 1,73 + 2x0,40, que não

ttli n va.Inr zero. ind;ca.ndn diferença significante entre os dois arunos. E sabido que para

4e

5e

5e

de programam

inc

94

r (

qt

}0(

)n

'aJ

,1
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estes dados o modelo de Weibull é mais indicado o que se reflete no valor de k diferente ' ' 
de l. 

5. Discussão 

O GLIM se mostra bastante útil na modelagem de dados de sobrevivência. O uso intera 
tivo do programa fornece uma maleabilidade considerável, principalmente quando existem 
muitas covariadas a serem consideradas. Análises de resíduos também podem ser feitas 

pelo pacote, que apresenta opções para gráficos e estatísticas descritivas. 

Além dos modelos descritos, Aitkin e Clayton(1980) também consideram a es 
timação pelo G LIM dos parâmetros nos modelos de valor extremo e valor extremo gene 
ralizado. A estimação no modelo ele Cox também pode ser realizada através do GLIM, 

inclusive no caso em que existem observações empatadas (wja \iVhitehead,1980). 
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