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RESUMO

Peneira c Stern j19991 apresentaram um procedimento para tes-
tar hipóteses precisas, que baseia-se no cálculo da probabilidade posterior da
Região HPD (#ágAest /:'osferÍ07' Densítg/) tangente ao conjunto que define a
hipótese nula. Este procedimento foi apresentado como uma alternativa aos
testes de significância usuais e denominado de FBST (Pu// Bares an Ságni-
./icance Tesa). No presente trabalho, estudamos as propriedades estatísticas
deste procedimento, obtemos, resultados para alguns problemas clássicos de
testes de hipótese precisa e comparamos com os resultados de testes de sig-
nificância alternativos, descritos na literatura. Apresentamos, também, uma
formalização deste procedimento dentro do cenário da Teoria da Decisão. de-
finindo funções de perda que tornam o FBST um procedimento Bayesiano
coerente.

ABSTRACT

Pereira and Stern j19991 propose a procedure to tesa sharp hy-
potheses based on the posterior probability of the Highest Posterior Density
Region that is tangent to the set that defines the null hypothesis. Tais
procedure is presented as alternative to the usual significance tese and is de-
nominated Full Bayesian Significance Test (FBST). In the present work we
study the statistical properties, obtain results for some classical problema of
hypothesis testing and compare them with the alternative significance teses
(based on the p-value) described in the literature. We normalize FBST in
the framework of Decision Theory defining loss functions that render it as a
coherent Bayesian procedure.



Sumário

] IDtFodUrão 2

2 Procedimentos Usuais para Testes de Hipóteses
2.1 Testes de Significância
2.2 0 Fator de Bayes e a Probabilidade Posterior de Ho
2.3 0 Problema de Decisão

2.3.1 A abordagem de Neyman Pearson
2.3.2 Testes Bayesianos

4

5

6

7
8

10

3 Teste de Hipóteses Precisas
3.1 Teste de Jeareys

3.1.1 Espaço paramétrico unidimensional
3.1.2 Espaço paramétrico multidimensional

3.2 Conflito entre as medidas de evidência

12
13

13

15
16

4 O Procedimento de Peneira-Stern
4.1 Uma medida de evidência bayesiana
4.2 Princípios, Consistência e Invariância
4.3 0 teste Bayesiano padrão
4.4 0 procedimento de Pereira-Stern como um teste de Jeffreys
4.5 Estimação do 1(0 C Oo)
4.6 Aspectos computacionais

19
20
21

26

28
29

31

335 Aplicações usando o procedimento de Peneira-Stern
5.1 Comparação de duas variáveis aleatórias com distribuições

Poisson

5.2 Teste de Equilíbrio de Hardy-Weinberg
5.3 0 Problema de Behrens-Fisher

33

35

38



5.4 Análise de Variância
5.4.1 Modelo com um Favor Fixo e variâncias iguais
5.4.2 Modelo com um Favor Fixo e variâncias diferentes
5.4.3 Modelo com dois Fatores Fixos e variâncias iguais
Modelos de Regressão para dados Preteste/Pósteste
5.5.1 Modelo Irrestrito
5.5.2 Modelo com Restrição

41

41

44
48
50
50
55

5.5

6 Significância e Poder
6.1 Teste do parâmetro da Binomial
6.2 Comparação de duas médias de populações normais
6.3 0 Problema de Behrens-Fisher
6.4 0 Teste de Haidy-Weinberg

62
63
64
67
69

72

73

7 Considerações Finais

Referências Bibliográficas



Capítulo l

Introdução

O problema estatístico de teste de hipóteses é abordado na maioria dos
textos básicos de Inferência Estatística. A abordagem frequentista clássica
baseia-se na construção de uma região de rejeição e no cálculo das probabili-
dades dos dois tipos de erro, a e P, a probabilidade de rejeitar a hipótese nula
quando ela é verdadeira (Erro 7'ápo D e a probabilidade de aceitar a hipótese
nula quando ela é falsa (Erro Tipo /D, respectivamente. Essa abordagem
é bastante criticada porque apresenta valores de cr e # que não refletem a
verdadeira informação trazida pelos dados. Uma solução para os estatísticos
clássicos é a obtenção do p-oa/ue, uma medida de evidência dependente dos
dados. A abordagem Bayesiana baseia-se no cálculo de medidas de evidência
condicionais nos dados observados, o raiar de Bares e a proóaó /idade poste-
r or dci A pótese nu/a. O Favor de Bayes é sensível a variações na distribuição
a priori e sofre de falta de interpretação quando usamos prioris impróprias.
Soluções alternativas são o Fazer de naves Pracíona/ (O'Hagan j1995]) e o
Ralar de Bares /rztrz'nseco (Berger e Pericchi j19961), que permitem o uso de
prioris impróprias. Porém, estas medidas utilizam amostras de calibração e
podem ser instáveis quando o tamanho amostral é pequeno.

Neste trabalho consideramos o problema de testar uma hipótese nula
precisa, ou seja, uma hipótese paramétrica com medida de Lebesgue ílula.
Berger e Selke j19871 e Berger e Delampady j1987j mostram que ao consi-
derarmos uma hipótese nula precisa, surge um conflito entre o p-value, me-
dida de evidência usual na abordagem estatística clássica, e as medidas de
evidência condicionais utilizadas na abordagem estatística Bayesiana. Eles
mostram que o p-value pode ser uma medida enganosa da evidência trazi-
da pelos dados contra a hipótese nula. O teste Bayesiano padrão de uma
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hipótese nula precisa provoca controvérsias, pois requer a introdução de uma
massa de probabilidade a priori positiva no conjunto de medida nula (Je#reys
j19611). Por conta destes problemas surgiram vários procedimentos alterna-
tivos, sendo o nosso interesse exploram o procedimento proposto por Pereira
e Stern j19091. Eles propõem uma medida de evidência Bayesiana em favor
de uma hipótese precisa que consiste da probabilidade posterior do conjunto
de pontos tendo densidade posterior menor que o supremo sob a hipótese
nula, evitand(i a necessidade de uma massa de probabilidade no conjunto
nulo. Eles argumentam que se o valor desta medida é "grande", os dados
favorecem a hipótese nula precisa.

Os objetivos deste trabalho consistem em estudar algumas proprieda-
des da medida proposta por Peneira e Stern j19991, verificar a existência de
funções de perda que tornem este procedimento um legítimo teste Bayesi-
ano dentro do cenário da Teoria da Decisão, mostrar o desempenho desta
medida em alguns problemas de teste de hipóteses, obter o poder empírico
deste procedimento e comparar com o do procedimento Clássico. Assim, no
Capítulo 2 apresentamos os procedimentos usuais para testes de hipóteses.
No Clapítulo 3 definimos hipóteses precisas, apresentamos o Teste de Je#reys,
teste Bayesiano usual para uma hipótese precisa, e discutimos o conflito entre
as medidas de evidência. No Capítulo 4 exploramos a medida de evidência
de Pereira-Stern, apresentamos sua definição e propriedades, mostramos a
existência de funções de perda que tomam o procedimento de Pereira-Stern
a solução ótima de um problema de decisão, e discutimos os aspectos com-
putacionais envolvidos na obtenção da medida de evidência. No Capítulo
5 usamos o procedimento de Peneira-Stern para resolver alguns problemas
conhecidos de testes de hipóteses. No Capítulo 6 apresentamos alguns re-
sultados empíricos: comparamos o poder do procedimento de Pereira-Stern
com o do procedimento clássico e estudamos uma relação funcional entre o p-
value e a medida de evidência de Pereira-Stern. No Capítulo 7 apresentamos
algumas considerações finais.

Ma.druga, M. R. IME/USP



Capítulo 2

Procedimentos Usuais para
Testes de ]lipóteses

Seja (Â',.4,7', ®) um modelo estatístico paramétrico, onde .Y é um
espaço amostrar, .4 é uma sigma-álgebra de subconjuntos de .t' e 7' =
{p(zl0),O C ®} é uma classe de distribuições de probabilidades em .4 in-
dexada no espaço paramétrico O. Considere uma partição de ® em dois
subconjuntos disjuntor, Oo e Oi. Suponha que deseja-se testar se o 0 des-
conhecido pertence a (i)o ou G)t. A hipótese de interesse Ho : 0 C O. é
denominada Aãpótese nH/a, enquanto a hipótese .17i : 0 C (Di é denomina-
da Âípótese a/ternafÍoa. Este problema pode ser estendido para um número
finito de hipóteses alternativas, mas aqui será consídelado com uma única
hipótese alternativa.

Existem diferentes procedimentos para, o problema estatístico de tes-
tar hipóteses. Alguns procedimentos fornecem medidas de evidência para a
hipótese nula, enquanto outros têm por objetivo decidir entre aceitar ou re-
jeitar a hipótese nula. As medidas de evidência mais utilizadas são o p-ua/ae,
o Falar de Bares e a proóaó / dado poster or de Ho, sendo a primeira bastan-
te usada entre os estatísticos Fre(luentistas (ou Clássicos), e as outras duas
entre os Bayesianos. Estas medidas serão discutidas nas próximas seções.
Entre os procedimentos que envolvem uma tomada de decisão destacam-se
a abordagem de Neyman-Pearsoíl e os testes Bayesianos. Roberts j19761 e
Kempthorne j19761, entre outros, discutem o uso de testes de significância
e testes de hipóteses. Kempthorne j19761 afirma que apesar destas duas
abordagens terem fatores comuns, existe uma diferença marcante em suas
relevâncias e seus usos.
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2.1 [Festes de Significância
Um teste de significância tem por finalidade medir a evidência trazida

pelos dados a favor da hipótese nula Xo. Seja z o vedor de dados observa-
dos, assumindo valores no espaço amostrar Y. O procedimento consiste em
ordenar os pontos em ,t' a fim de aumentar a inconsistência com ]ío. Esta
ordenação é feita através de uma função dos dados, T = T(X), denominada
a estatística do teste, tal que quanto maior t = f(z) (o valor observado de
T), maior a inconsistência de z com Ho. O grau de consistência com Ho
é medido por p = PrlT ? t(z); Hol}, denominado de p-ua/we ou núe/ de

signiWcárzcia oóseruado. Ou seja, obtém-se a probabilidade, sob J7o, dos pon
tos do espaço amostrar tão ou mais desfavoráveis ("mais extremos") para a
hipótese nula do que o ponto observado. Valores pequenos de p indicam que
os dados observados, z, não favorecem a hipótese nula.

Observe que o nível p é obtido sem especificação da hipótese alternativa,
pois a distribuição de probabilidades da estatística T só precisa sel conhecida
sob a hipótese nula. Existem críticas aos testes de significância por conta
disto, eles não permitem o conhecimento da direção e importância da violação
de Ho. Pereira e Wechsler j19931 apresentam exemplos em que os dados
observados não apoiam Ho, e apóiam menos ainda a hipótese alternativa //i .
No entanto, alguns autores discordam dessas críticas afirmando .que alguma
hipótese alternativa é considerada de forma implícita em qualquer teste de
significância. Good j1983, pg. 1361 argumenta que considerar pontos tão
extremos quanto o z observado sugere uma ordenação do espaço amostrar
que depende da estatística usada e da hipótese alternativa, levando a uma
noção de distância definida no espaço das hipóteses.

Outra crítica aos testes de significância é relativa à violação do Pr nc@io
da UerossÍm /hcznça. Este princípio defende que toda inferência estatística
deve ser baseada apenas nos dados efetivamente observados, porém no cálculo
do níve] p leva-sc em conta dados que poderiam ter sido observados mas não
IUI(1111.

Cox j19771 alerta sobre os perigos de supervalorizar o papel dos testes de
significância na interpretação dos dados. Ele defende o uso destes testes em
estágios intermediários da análise estatística e indica algumas circunstâncias
onde os testes de significância podem ser o produto final da análise.

Madruga, M. R. IME/USP
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2.2 0 Favor de Bayes e a Probabilidade Pos
tenor de J7o

O cálculo de medidas Bayesianas baseia-se na função de verossimilhança
dos dados e na distribuição a priori para a quantidade desconhecida. Seja
p{(0) (i = 0, 1) sua distribuição a priori(função densidade de probabilidade
ou função de probabilidade) para 0 sob .FÉ, e seja p(zl0) sua função de
verossimilhança para os dados. Assim, define-se:

Definição 1. 0 Ralar de Bares em /suor de Ho re contra //i.) tí dada pe/a
raZãO

-.:(,) - :llg , (2.1)

.«d. P(zlH) P(zl0)P:(0)dO.

O .FBoi(aB) representa uma razão de verossimilhanças médias, pois
p(zllt) pode ser interpretada como uma média a priori da verossimilhança
sob a hipótese Hi. Obviamente, se ]7o e -Hi forem ambas hipóteses simples,
ou seja, G)i = {Oi} (á = 0, 1), o Favor de Bayes representará a conhecida
razão de verossimilhanças,

Agora, se apenas /lo foi simples, então,

-.:(.) - z,. ,ll':o
Em seguida, apresentamos a definição da probabilidade posterior de

Ho, que representa a. sua opinião atualizada (após o conhecimento dos dados)
sobre a hipótese ]7o.

Definição 2. .4 proóaó / dado posterior da hipótese .f7o é dadcz por

P,{Holz} (2.2)

OTtde Pr\Hi) é sua probabiti,da.de Q priori para Hi

Madruga, M. R. ÍME/USP



2.3 0 Problema de Decisão 7

Uma forma intuitiva de comparar as duas hipóteses é através da razão
de chances posferíar ("odds ratio posterior"), dada por

P«{Hola} P(alho) .. P,{Ho}
P,{ lz} P(zlX-) " P,{ãl}

Logo, de (2.3), o Fator de Bayes pode ser escrito como

(2.3)

Assim, o Fator de Bayes fornece uma medida que indica se os dados au-
mentaram ou diminuíram as chances de /7o relativamente a H. (Bernarda e
Smith j1994, pg.390]). Um valor "grande"para o -F-Boi (z) significa evidência
"forte"nos dados a favor da hipótese nula.

Estas medidas de evidência, diferentemente do p-ua/we, levam em conta
a hipótese alternativa, ou seja, consideram a direção de uma possível vi-
olação da hipótese nula. Porém, sofrem outras críticas, a mais conhecida
sendo o Paradoxo de Lira/eg/ (Lindley [1957]), que ocorre quando o espaço
paramétrico é não-limitado e a hipótese nula é pontual. O Fator de Bayes
não permite a representação de informação a priori fraca por distribuições de
probabilidade impróprias, sendo uma grande limitação para quem usa este
tipo de distribuição a priori. Este problema pode ser contornado através do
Fator de Bayes Parcial ou do Fator de Bayes Fracionário. A definição des-
tes favores, juntamente com alguns comentários e críticas, é encontrada em
O'Hagan j19941. Um Falar de Bayes Posterior, que consiste na razão entre
as médias posteriores da verossimilhança, é proposto por Aitkin j1991] para
resolver o Paradoxo de Lira/eZ/, porém é criticado porque utiliza os dados
duas vezes.

F'-Bo:(z )
P,{Holz} 'l , Í P,{Ho} 'l

MàiH.} / 't ->Ha.F

2.3 O Problema de Decisão

Diferentemente dos procedimentos discutidos anteriormente, nos quais
o objetivo era a obtenção de uma medida de evidência para Ho, em um
problema de decisão o interesse é a aceitação ou rejeição de Ho. Obviamente,
estas medidas de evidência poderão ser usadas na construção dos critérios de
decisão.

Esta abordagem requer a especificação de um espaço de possíveis de
cisões, .D :: {aceitar Ho , aceitar .f/i]. = {do , di}, e de uma função

Madruga, M. R. IME/USP
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Z, : .D x O -+ R+, denominada de /unção de perda, tal que Z,(d,0) re-
presenta a perda quando o valor do parâmetro é 0 e o estatístico escolhe a
decisão d. Neste contexto, a decisão ótima d" é aquela que minimiza a per-
da esperada (ou risco). Quando o decisor tem a oportunidade de observei
o valor de uma variável aleatória (ou vedor aleatório) X relacionada com o
parâmetro desconhecido, ou seja, ele está na presença de dados, o problema
passa a ser chamado de proa/ema de decisão esfafútica. Assim, a informação
sobre 0 trazida pelos dados z pode ajudar o estatístico na escolha da melhor
decisão. Como a escolha dependerá dos dados observados, o estatístico pre-
cisa especificar uma função á : -t' b-.--} Z), denominada /unção ro regrar de
decisão, e a função de perda passa a ser É(O,J(z)), representando a perda
quando o valor do parâmetro é 0, o estatístico observa os dados z e escolhe a
decisão á(z) = d. Novamente, a melhor decisão será aquela que minimiza a
perda esperada. Daqui por diante, toda referência a um problema de decisão
significará um problema de decisão estatística.

O cálculo da perda esperada para os estatísticos Clássicos é feito no es-
paço amostial, usando a distribuição de probabilidades da variável aleatória
X, enquanto os estatísticos Bayesianos calculam no espaço paramétrico,
usando a distribuição posterior de 0. Uma discussão mais profunda e com-
pleta da teoria associada a problemas de decisão, pode ser encontrada em
Lehmann j1959] (no contexto Clássico) e DeGroot j19701 (no contexto Baye-
siano). Em seguida, discutiremos alguns aspectos do procedimento Clássico
usual (a abordagem de Neyman-Pearson) e dos Testes Bayesianos.

2.3.1 A abordagem de Neyman-Pearson
Um procedimento de teste consiste em associar a cada z C ,&' uma

das possíveis decisões, do (aceitai Ho) ou di (aceitar Xi). Assim, o espaço
amostral é dividido em duas regiões: R, denominada de região crááca ow
região de rdeÍção, e R = .a' -- R, denominada de região de aceÍfação. Se z C
R, a decisão é rejeitar Ho, caso contrário, se z C R, a decisão é aceitar ]ío.
Qualquer que seja a decisão tomada, existe a possibilidade de que esta sqa a
decisão errada, levando a possíveis erros: rejeitar a hipótese /7o quando ela é
verdadeira, o erro tipo /, ou aceitar a hipótese Ho quando ela é falsa, o erro
Éàpo //. O que um estatístico Clássico deseja é realizar um teste que minimize
as probabilidades de cometer estes dois tipos de erros. Porém, quando o
tamanho da amostra é dado, não é possível controlar simultâneamente as
duas probabilidades. A prática comum é escolher um limite superior para a

Nladruga, M. R. IME/USP



2.3 0 Problema de Decisão 9

probabilidade de cometer o erro tipo 1, 0 < a < 1, denominado o tamanco
do teste, e tentar minimizar a probabilidade de cometer o outro erro sujeito a
esta condição. Assim, escolhido um número a, impõe-se a seguinte condição

P,{á(z) P«{X C R} $ a, 0)

ou, equivalentemente,
sup PrÍX C R} = a.
€)o (2.4)

Sujeito a esta condição deseja-se minimizar a PrlJ(z)
0 € G)i, ou equivalentemente, maximizar

do} pala todo

P,{á(z) vo € ®: (2.5)

A probabilidade de rejeitar Ho, considerada como uma função de O, para
todo 0 C O, é chamada a /unção foder do teste e representada por P(O). O
valor desta função para um dado O' C Oi, #(0'), é chamado o poder do teste
contra a alternativa O

A escolha do tamanho do teste é feita de forma arbitrária, não existe
indicação de um limite tolerável para a probabilidade de cometer o erro
tipo 1, usualmente escolhe-se um dos valores padrões 0.01, 0.05 ou 0.10.
Alguns estatísticos sentem um certo desconforto nesta escolha, que além de
arbitrária, é feita de forma pré-experimental. Por isso, preferem obter cv"(z),
o menor tamanho de teste para o qual a hipótese seria rejeitada com aquele z
observado, e declarei que "rejeitam Ho para todo teste com tamanho maior
que a*(z)". Observe que a'''(z) é exatamente um p-ua/ue.

O procedimento discutido aqui pode ser inserido no cenário de um
problema de decisão com dois tipos de funções de perda,

z.:(o, d- )
z,- (o, d- )
Z,- (0 , do)

se O C Oo,
se O C G)i,
para todo 0,

Í L,(0,d.) :. 0 C ®.,
'l z,(o,a.) :. o c ®:,
1. Z2(0,dl) = 0 para todo 0.

Assim, minimizar EIZ;2(O,J(X))l sujeito a condição E[Li(0,á(X))] $ cv é
equivalente ao teste apresentado.

e

Madruga, M. R. IME/USP



2.3 0 Problema de Decisão 10

Dentre os testes satisfazendo (2.4) e (2.5), o teste ótimo será aquele
que maximiza o poder contra todas as alternativas em (31, denominado de
t/nll/ormemente JI/aÍs Poderoso (UMP). Em alguns problemas, o teste que
maximiza o poder contra uma particular alternativa em (Di dependerá desta
alternativa. Neste caso não existirá teste UÀ/IP, e outras propriedades dos
testes são consideradas a fim de improvisam o teste UMP. Obviamente, se a
hipótese alternativa for simples, o teste UMP sempre existirá. O Lema de
Neyman-Pearson mostra que quando as duas hipóteses são simples, o teste
UMP baseia-se na razão de verossimilhanças.

2.3.2 ll'estes Bayesianos
Na construção dos testes Bayesianos também são necessários dois ele-

mentos subjetivos, uma distribuição a priori para a quantidade desconhecida
0 e uma função de perda Z(O,á(X)). Para qualquer f.d.p. a priori n e
qualquer I'egra de decisão á define-se o risco (ou perda esperada) como

P(«,â) .EIZ(O,á(X))l// Z,(O,á(z))p(zl0)r(O)dado (2.6)

Uma regra de decisão Bayesiana é aquela que minimiza o risco, ou seja, se
J''' C zS. é tal que

P(",á*) á)

com z\ representando a classe de todas as funções de decisões, então á''' é
uma regra de decisão Bayesiana. Degroot j19701 mostra que na construção
de uma regra de decisão de Bayes deve-se obter para cada z C .t a decisão
ótima d''' = (í*(z), que é a decisão em Z) que minimiza a integral

L(0 , d)«(Olz)dO
G)

Agora, a(Olz) - .ÍS(!ie)!(el é a f.d.p condicional de O, dado z, ou seja, a
f.d.p. posterior de 0. Logo, d'': é a decisão que minimiza a esperança posterior
da. perda. Da discussão acima, fica evidente que é necessário obter a decisão
õ'''(z) apenas para o z efetivamente observado, e não para os outros dados
do espaço amostral .t'.

As funções de perda mais usuais em problemas de testes de hipóteses
são aquelas em que existem perdas positivas quando decisões erradas são
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2.3 0 Problema de Decisão 11

tomadas, e não há perdas quando as decisões corretas são escolhidas. Assim.
se /ij, (i,J = 0,1), representa a perda sofrida quando 0 C (9{ e toma-se a
decisão d], tem-se /oo = /il = 0, /OI > 0 e /io > 0. Neste caso, a perda
posterior esperada em aceitar .llo é dada por

E«(L(0,do)lz) -P«{#- lz},

e a perda posterior esperada em rejeitar /Zo é dada por

E«(Z (0,d-)la) P,{Holz}

O teste Bayesiano consiste em escolher a decisão que produz a menor perda
esp'roda posterior. Portanto, aceita-se Ho se, e somente se, E.(É(0, do)la) <
E«(Z)(O, dl )lz), ou equivalentemente, se a, razão de chances posterior for mai-
or que L = /lo//oi . No caso simétrico, /OI = Zio, aceita-se a hipótese com maior
probabilidade posterior. Se /oi = Jio = 1 temos a conhecida/unção perda a-].

Como já mencionado anteriormente, a função de perda é subjetiva, cabe
ao decisor representar suas perdas associadas com as possíveis decisões. Não
existem regras para a construção de funções de perda, elas são tão pessoais
quanto a distribuição a priori para 0. A função apiescntada acima é apenas
um exemplo, as funções de perda para teste de hipóteses podem ser mais
complicadas.
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Capítulo 3

Teste de Hipóteses Precisas

O problema estatístico de testar hipóteses abrange aplicações nas mais
diversas áreas de estudo, e envolve as mais variadas hipóteses de interes-
se. Na área industrial, por exemplo, o interesse pode ser verificar se um
novo processo melhora a linha de produção, enquanto que na área médica,
deseja-se compilar a eficiência de duas drogas no combate a uma determi-
nada doença. Por conta desta abrangência e diversidade, as hipóteses de
interesse podem determinar diferentes partições no espaço paramétríco O,
e consequentemente, tipos diferentes de hipóteses. Por exemplo, se uma
partição ®Í, ({ = 0, 1), determinada pela hipótese Jt, é tal que o modelo
paramétrico {p(z 10), 0 C Oi} bica completamente estabelecido, tem-se a. co-
nhecida hipótese simples. O interesse aqui é discutir o caso em que a hipótese
nula determina uma partição G)o com dimensão menor do que a dimensão do
espaço paramétrico, ou seja, temos pelo menos uma restrição de igualdade
em Ho. Assim, definimos,

Definição 3. Uma Ààpátese .fi., gue determina ama partição G){ no espaço
püramétrico, com dim,Ç®Ü < dirn,Ççà), é chctmada. zm,a Hipótese Precisa..

Do ponto de vista Bayesiano, temos problemas com o cálculo da pro-
babilidade posterior de uma hipótese precisa, pois sendo n(Ola) uma medida
de probabilidade em (D, qualquer subconjunto Oo C G) com dimensão me-
nor terá probabilidade posterior igual a zero. Para contornar este problema,
Je#reys j1961j sugere que a opinião a priori seja representada por uma dis-
tribuição de probabilidades mista. Na seção 3.1 apresentamos o Teste de
Jeffreys, um teste Bayesiano para hipótese nula precisa,.
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O problema de testar uma hipótese nula precisa é discutido por vários
autores. Berger e Selke j19871 mostram que para testar uma hipótese nula
pontual, um caso particular de hipótese precisa, o p-value não é uma boa
medida de evidência. Berger e Delampady j1987] discutem o conflito entre
as medidas de evidência, mostrando que o p-value é sempre menor que a
probabilidade posterior de .17o. Estes conflitos serão discutidos com mais
detalhes na seção 3.2.

Existem muitas críticas ao teste de uma hipótese nula pontual, questi-
onando a relevância de testar se 0 é exatamente igual a um certo 0., muitos
consideram que uma hipótese mais realística seria considerar um intervalo
pequeno ao redor de 0o, ou seja, a hipótese pontual é melhor representada
pelo seguinte teste

Ho : lO Ool $ c t,ersus #] : lO Ool > ., (3.1)

com c "pequeno". Berger e Delampady j19871 mostram que podemos deter-
minar o quão pequeno c deve ser a flm de que o teste em (3.1) possa sei
aproximado pelo teste de Ho+ : 0 = 0o versus .11; : 0 # 0o. Daqui pra frente,
sempre que nos referirmos a uma hipótese precisa estaremos falando de uma
hipótese nula precisa.

3.1 Teste de Je#reys
Apresentaremos o Teste de Jeareys considerando inicialmente o caso

mais simples de uma hipótese pontual, em que o espaço paramétrico é unidi-
mensional. Em seguida, estenderemos para o caso mais geral de uma hipótese
precisa no espaço paramétrico multidimensional. Para ilustrar o teste. em
ambos os casos será considerada a função de perda apresentada na seção
2.4.2, em que /ij, (í,.7 = 0, 1), representa a perda sofrida quando 0 € G){ e
taína-se a decisão dj, com /oo = /ii = 0, /OI > 0 e Jio > 0.

3.1.1 Espaço paramétrico unidimensional
Vamos supor, sem perda de generalidade, que o espaço paramétrico é

a própria teta. Assim, Q = ]R, e estamos interessados em testar a hipótese
nula Xo : 0 = 0o contra a hipótese alternativa Xi : 0 :# 0o. Já vimos que o
teste Bayesiano, considerando a função de perda acima, consiste em aceitar
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3.1 Teste de Je#reys 14

Ho se, e somente se,
P,{Holz} . /:o
P«{H:lz} ' /o:

Como a-(alz) é uma medida de probabilidade para uma variável aleatória
contínua, temos que a PrlJ7olac} = P7'Í0 = Oolz} = 0, e o teste acima
não tem sentido. Seguindo a sugestão de Je#reys consideraremos uma distri-
buição a priori mista em G), tal que a P(0 = 0o) = ' > 0 e a probabilidade
restante 1 -- ' é distribuída em Oi = R -- {0o} segundo alguma f.d.p. n.
Assim, para qualquer subconjunto B C e)i,

P(a c n) = (\ - l) l (O)dO

Logo, a distribuição posterior em (D é dada por

r 'P(algo)

p(ol") = '1 oti$1,(,io«m
1. P(z) '

(3.2)

com p(z) - 'p("l0o) + (l -- 'y) Jo;.,. p(zl0)«(0)dO. Observe q- p'ra "alizar
o teste precisamos obter a esperança posterior da perda, mas agora esta
esperança será obtida com respeito à medida mista P, não mais com respeito
à medida contínua n(.lz). Assim, a perda posterior espetada em aceitar Ho
é dada por

Ep (Z,(0, do )lz) L*..'« ''Ul"© «
':.o -'o ;l=1, (3.3)

com ./'(z) = J#,.,. p(zl0)r(0)dO = áKp(zl0)«(0)dO, rep:"'nta«do « densida-
de marginal dos dados, e a perda posterior esperada em rejeitar Ho dada
por

Ep (Z(0, d: )lz )

Portanto, o teste de JefTreys consiste em aceitar Ho se, e somente se,

(3.4)

#
n.J,?

/ /

#

eQÜ@ . !.z b
./(z) ' 7 /o- (3.5)
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3.1 Teste de Jeareys 15

Observe que a estatística do teste é o Favor de Bayes, .BEol(z) = !1l?;l=.-,
que pode ser interpretado como a contribuição da verossimilhança sob('}/o
na média a priori da verossimilhança, e o teste consiste em aceitar .17o se
essa contribuição é maior que um certo valor crítico, que depende da massa
de probabilidade a priori dada para Ho. Se modificarmos a função de perda,
considerando que a perda sofrida ao cometer o erro tipo ll varia de acordo com
o valor verdadeiro do parâmetro, isto é, se fizermos /io = /(0) > 0, VO # 0o,

o teste sofrerá uma pequena alteração. Neste caso, aceitaremos ]7o se, e
somente se,

P(aIPo) ~ 1 - 7 E.l/(0)lzl
./:(z) ' 7 /o-

3.1.2 Espaço paramétrico multidimensional
Suponha que G) Ç R", n C N, e desejamos testar .17o : 0 C e)o contra

Hi : 0 C Oi, com dÍm(®o) < dim(®). A distribuição a priori em 6)
corlsidera uma massa de probabilidade positiva para Oo distribuída segundo
uma densidade to, e a probabilidade restante é distribuída para G)i segundo
uma densidade ri. Assim, tem-se a seguinte distribuição a priori em O

'w - 1. :1?,; w, (3.6)

Logo, a distribuição posterior em ® é dada por

«m p(") IO)r.(O)dO + (1 ') ./b. p(zl0)r-(0)dO.
As perdas posteriores esperadas em acoitar Ho e em rejeitar .llo são

dadas, respectivamente, por

P(Olz) 2z(!iliii;gW, 0 C 0o
a:ülê?'m, o.ol , (;'n

.Ep(L(0, 'Z.)I') - (1 - ')/:.419-
e

, P,all.)-'y/.:#(:.0 '
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3.2 Conflito entre as medidas de evidência 16

com ./;(z) .L; p(zlO)«:(0)da
aceitar Ho se, e somente se,

Portanto, o teste de Je#eys consistirá em

Bã-(.) - {12. ;. t'i' h . o.o
Novamente, percebe-se que o teste dependerá da massa de probabilidade
positiva ,y, isto é inevitável no teste de Je#reys.

3.2 Confllito entre as medidas de evidência
Beiger e Selke j1987j consideram o problema de testar uma hipótese

nula pontual, discutindo a relação entre o p-value e as medidas de evidência
Bayesianas. Eles apresentam o teste para a média de uma distribuição nor-
mal, considerando pesos a priori iguais para as duas hipóteses e uma distri-
buição a priori simétrica e não-crescente fora da hipótese nula, e mostram
que dados produzindo um p-vague de 0,05 fornecem uma probabilidade pos-
terior pala 17o de pelo menos 0,30. O conflito permanece quando comparam
o p-value com limites inferiores na Pr(-lZolz) para várias classes de distri-
buições a priori. Eles consideram como espaço paramétrico a teta, G) = R, e
as hipóteses //o : 0 = 0o e Hi : 0 :# Oo-

Seguíndo a notação de Berger e Selke j10871, denotaremos ./(z) =
/O {0.} p(z la)a'(0)dO por /r(z) e o Favor de Bayes em favor de Ho por l?«(z),
pois essas quantidades dependem de a(0), a distribuição de 0 na hipótese al-
ternativa. Logo, de (3.2), (3.3) e (2.1), tem-se

7P(algo)

1: -'" 'i'- * -êa81 , o.n

P(z)
l

P«(#olz)

com

B.(.) - e91w
Â(«)

No cálculo do limite inferior da probabilidade posterior de J:ío, eles fazem
a(0) variar dentro de alguma classe de distribuições a priori 11. Assim, de
(3.10),

(3.10)

;B(", n) - ;l:l11 a«(") -
P(zl0o )

S«P,.- /x(Z) (3.11)
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e de (3.9),

H.U'.I',Q-jEÊ',(Hol,) - 1:-- ti''Z B l-'. (3.12)

As quatro classes de distribuições a priori estudadas foram: todas as
distribuições, as distribuições simétricas, as distribuições simétricas unimo-
dais e a classe das distribuições normais. Para o exemplo mencionado, tes-
te da média de uma distribuição normal, o limite inferior da probabilidade
posterior de /lo foi sempre maior que o p-value para todas as classes de pri-
oris estudadas. Vale salientar que, apesar do p-value e da Pr(#olz) serem
medidas de evidência para .llo, elas são construídas sob aspectos âlosóficos
completamente diferentes. Por conta disto, a comparação entre elas deve sel
feita de forma cuidadosa. O importante é comparar as possíveis conclusões
trazidas por cada uma, não interessa a magnitude da discrepância entre seus
valores. Berger e Selke j19871 afirmam que a principal causa para a diferença
entre estas medidas é o condicionamento. A probabilidade posterior de Xo
leva em conta apenas a evidência trazida pol z, os dados observados, en-
quanto no cálculo do p-vague substitui-se z pelo "conhecimento" de que X
está no co«j««to .A = {y : T(y) ? r(z)} e calc«la-se p = P«(.Alho).

Berger e Delampady j1987j também comparam o p-value com limi-
tes inferiores na probabilidade posterior de .17o para testar o parâmetro de
uma distribuição Binomia] (n, 0). Eles consideram a hipótese nula pontual
Ho : 0 = 0o, e mostram que, apesar da não-continuidade da v.a. X e da, falta
de simetria natural no parâmetro, o conflito ente-e as medidas de evidência
ainda acontece. As três classes de distribuições a priori utilizadas foram as
seguintes: a classe de densidades simétricas para a transformada natural, a
classe de densidades com moda e mediana especificadas e a classe de den-
sidades conjugadas com média 0o. Diferentemente do exemplo envolvendo
a distribuição Normal, no caso Binomial não existe simetria, a menos que
0 = 1/2. A primeira classe de prioris citada considera simetria no parâmetro
transformado, ou seja, em u(0) = --7iii::=. Eles condenam o uso de p-values

para testar hipóteses precisas, e declaram que p-values podem ser usados ape-
nas em estágios informais do desenvolvimento do modelo caso não tenha sido
formulado um modelo alternativo. Nesta situação, se o p-value for peque-
no não deve-se rejeitar o modelo, mas procurar modelos alternativos. Uma
decisão final deve ser baseada em uma das medidas de evidência Bayesianas.

Entre os defensores do p-value, alguns rebatem as críticas sugerindo
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que uma calibração no p-value levará a uma interpretação correra de seu
valor como medida de evidência. Berger e Delampady j19871 discutem esta
sugestão e argumentam que não é fácil calibrar o p-value, pois sua interpre-
tação depende da. hipótese ]lo, do tamanho da amostra e da regra de parada.
Obviamente, este conflito é bastante polémico, gerando muitas discussões e
procedimentos alternativos. Alguns defendem que hipóteses pontuais não são
de interesse, deveria-se testar hipóteses unilaterais do tipo }lo : 0 5; 0o ver-
sus /71 : 0 > 0o, outros não concordam e defendem que o teste de hipóteses
unilaterais deve ser tratado como um problema de decisão. Há ainda os
que justificam o conflito como consequência da alta probabilidade a priori
('y = 0.5) dada para Ho, mostrando que se atribuirmos uma probabilidade
inicial mais baixa pala a hipótese nula o conflito desaparece. E evidente, da
discussão acima, que o conflito não ocorre por conta da densidade n usada,
pois ao considerar classes de densidades a priori o problema continua.

Com relação à discussão sobre a veracidade, importância ou ficção de
uma hipótese precisa, acreditamos que todo teste deve ser possível de ana-
lisar estatisticamente, independentemente do tipo de hipótese. No próximo
capítulo discutiremos um procedimento Bayesiano alternativo para testar
uma hipótese precisa.
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Capítulo 4

O Procedimento de
Peneira-Stern

No capítulo anterior discutimos os problemas que ocorrem quando que-
remos testar uma hipótese precisa. Por conta do conflito envolvendo os pro-
cedimentos usuais, surgiram alguns procedimentos alternativos. Por exem-
plo, Basu j19961 propôs um teste baseado na razão de densidades posterior
(PDR), ou seja, a estatística do teste é

poR . :!!%se..Tg1ld
suP...o: "(0-lz)

com n(Olz) representando a densidade posterior de 0. Este critério compara
cada é? C e)o com cada 0 C (Di, diferentemente do Falar de Bayes e da pro-
babilidade posterior de .17o, que comparam as densidades posteriores médias
sob G)o e G)i. Apesar de propor este procedimento pala testar uma hipótese
qualquer, não necessariamente uma hipótese precisa, ele discute a performan-
ce do seu procedimento no teste de uma hipótese pontual, mostrando que o
limite inferior da r'Z)E sob uma classe de prioris frequentemente iguala-se ao
critério do teste da razão de verossimilhanças. Berger et al. j19971 propõe um
teste unificado, Frequentista e Bayesiano, para testar uma hipótese precisa.
A formulação deles baseia-se na introdução de uma estatística S(X) e na
criação de uma região de "não-decisão". Eles consideram um teste frequen-
tista condicional cujas probabilidades de erro, em aceitar ou rejeitar Ho, são
obtidas condicionalmente em S(X) = s, e modificam o teste Bayesiano com
o objetivo de incluir uma região de "não-decisão". A unificação, segundo
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eles, ocorre por conta da igualdade entre essas probabilidades condicionais
de erro e as probabilidades posteriores do teste Bayesiano modificado.

Aqui não discutiremos estas duas propostas, o interesse é discutir o
procedimento proposto por Pereira e Stern j19991. Eles consideram uma me-
dida de evidência Bayesiana para testar uma hipótese precisa baseada no
cálculo da probabilidade posterior de uma região do espaço paramétrico, que
é tangente à região determinada pela hipótese precisa. Na seção 4.1 apresen-
tamos a definição e a interpretação desta medida, na seção 4.2 estabelecemos
algumas propriedades da medida de Pereira-Stern, na seção 4.3 mostramos
funções de perda que tornam o procedimento de Peneira-Stern um procedi-
mento Bayesíano legítimo, na seção 4.4 discutimos os problemas que ocorrem
se seguirmos a sugestão de Je#reys de introduzir uma massa de probabilida-
de positiva a priori para Oo, na seção 4.5 estabelecemos uma relação entre a
solução de Pereira-Stern para o problema de testar uma hipótese precisa e o
procedimento para estímai a função indicadora do conjunto (Do, e na seção
4.6 discutimos os aspectos computacionais para implementação do procedi-
mento de Pereira-Stern. Nas seções 4.2 a 4.5 consideramos, por simplicidade,
O = R e €9o = {0o]. O caso geral G) Ç R", n C N, é similar, se for preciso
indicaremos as alterações necessárias. Daqui em diante, a função 1(0 C .4)
representará a função indicadora do conjunto ,4, ou seja,

:p'w-lll ;:
4.1 Uma medida de evidência Bayesiana

Peneira e Stern j19991 introduziram recentemente a seguinte medida de
evidência em favor de uma hipótese precisa,

Definição 4. (1bnsjdere wm made/o estafúfÍco paraméfráco, {.e., wma gaíhftt-
P/« (a:', J., F', O,«), .«d' Â' é "m "P"ç. "m«t,«/, .4 á "m« .{gm«-á/geó«
;onueniente de subconjuntos de X, F é u,ma classe de distrib'lições de pro-
babilidade em, .A indo:Dadas no espaço paramétrico ç) e 'n é u,mu densida,de
ü priori em (uma. sigla-álgebrü de) ç3. Suponha. que u,m subconjunto ®. de
õ tendo medi,da de l.ebesgue nula (com respeito Q ®) é de interesse. Se-
ja n(Olz) uma densidade posterior de 0, dada a oóseruação amostra/ z, e
T(z) = {0 C G) : r(Olz) > supo. "(Olz)}. d medida de evidência de
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P':''íra-Stern á de$nÍd« c.«.. E}'(®o, z) = 1 -- P,lo c r(z)lzl . «m f«-
fe roa procedimenfoJ de reFeITa-Stern á aceitar Oo sempre gae EI/(G)o, ao) é
grande "

Comi)o podemos ver da Definição 4, a medida de evidência de Pereira-
Stern considera, em favor de uma hipótese precisa, todos os pontos do espaço
paiamétrico cujos valores da densidade posterior são, no máximo, tão gran-
des quanto seu supremo em Oo; falando grosseiramente, considera todos os
pontos que são menos "prováveis"do que algum ponto em G)o. De acordo
com Pereira e Stern j19991, um valor grande da EV(®o, z) significa que o
subconjunto Oo cai em uma região do espaço paramétrico de alta proba-
bilidade posterior, portanto, os dados favorecem a hipótese nulas por outro
lado, um valor pequeno da ,Ey(®o, z) indica que Oo está em uma região do
espaço paramétlico de baixa probabilidade posterior, portanto, os dados nos
levariam a desacreditar da hipótese nula.

Uma vantagem deste procedimento é que ele contorna a dificuldade de
tratar com uma hipótese precisa, pois não há necessidade de introduzir uma
probabilidade positiva a priori como no teste de Je#reys. Pereira e Stern
j19991 defendem que o uso de Ey(Qo,z) para avaliar a evidência trazida
pelos dados para G)o é um procedimento "Bayesiano", uma vez que apenas
a densidade posterior está envolvida. Porém, deveríamos chamar "Bayesia-
nos" os procedimentos que minimizam funções perdas esperadas, a solução
coerente para o problema de decisão. Nas próximas seções, verificaremos a
existência de funções de perda que tornam o procedimento de Pereira-Stern
um procedimento "Bayesiano". Daqui pra frente estaremos considerando as
hipóteses ]7o : 0 = 0o versus .17i : 0 # Oo-

4.2 Princípios, Consistência e Invariância
Nesta seção, mostramos que o procedimento de Pereira-Stern respeita

alguns princípios estatísticos conhecidos, e discutimos algumas proprieda-
des da medida de evidência .Dy(®o, z). Começaremos provando o seguinte
teorema:

Teorema 1. 0 proced mento de Fere ra-Stern não uáo/a o PránczbÍo da Ue.
rossimith.an.ca. .

Z.)emonsÍração. Suponha que dois experimentos, E] e E2, são realizados com
o objetivo de inferir sobre um parâmetro desconhecido 0. Os experímen-
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tos Ei e -E2 fornecem os dados z e y, respectivamente, tais que pz,(3/lO) =
A'pE: (zl0), VO C G), com pa.(dadosl.) repres-tendo a fu«ção de verossimi-
Ihança dos dados sob o experimento E{({ = 1, 2), e Ã' sendo uma constante
positiva quc não depende de 0. Queremos provar que a inferência feita sobre
0, através do procedimento de Peneira-Stern, é a mesma para cada um dos
experimentou, ou seja, queremos provar que .Ey(G)o, z) = Ey(Oo, y), por-
tanto, os dois experimentos nos levariam à mesma escolha entre as decisões
de aceitai Xo ou ideitar ]7o.

A densidade posterior de a condicional no experimento E2 é dada por

«'.., (olz/ ) p., (z/ lo)«' (o)
áK ''' (3/ lO)r(0)dO

Ãpz: (zl0)r(0)
áK Ã''z- (zl0)r(0)dO

PZ. (zl0)«' (0)
áK 'a (zl0)r(0)dO
«,: (Olz) ,

o« s'àa, rz,(OIZ/) nz.(Olz),VO C O. Também, temos que

r(y) {a C ® : «'Z,(Oly) > «-Z,(0ol3/)}
{0 C 0 : «'z. (Olz) > «-z: (gola)}
T(z)

Finalmente, temos

Eb''(®o , y) l - / «,(ol3/)aa
JI''(v)

E}'(®o , z)
/'(,) : ')do

(4.1)

D

O resultado do Teorema l é bastante intuitivo se lembrarmos que o
procedimento de Peneira-Stern é "completamente" Bayesiano (no sentido em
que apenas a distribuição posterior é necessária para fazer inferências so-
bre o parâmetro desconhecido 0 (Good j1983, pg. 1321)), portanto, respeita
o Princípio da Verossimilhança. O procedimento de Pereira-Stern respei-
ta, também, o Princípio da Surpresa Mínima, sugerido por Good j1988j, pois
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considera na construção da região T(z) os pontos do espaço paramétrico me-
nos surpreendentes, no sentido que eles são, devido a Good, "mais apoiados
pelos dados" do que o ponto menos surpreendente em G)o. Este princípio de-
fende que os pontos mais importantes são aqueles mais apoiados pelos dados
(num certo sentido, menos surpreendentes), portanto, sob uma perspectiva
Bayesiana, são os pontos do espaço paramétrico que têm maiores valores
da densidade posterior. Neste contexto, a probabilidade posterior de T(aB),
Pr(0 C T(z)lz), pode ser chamada a "surpresa observada", como indicado
em Evans [1997].

Agora, queremos mostrar que a medida de evidência de Pereira-Stern é
consistente, ou seja, quando o tamanho da amostra é grande o procedimento
de Pereira-Stern nos leva à decisão correra. A consistência do procedimento
de Pereira-Stein é uma consequência direta da propriedade de consistência
da distribuição posterior, esta propriedade é discutida e demonstrada por
vários autores, por exemplo, em Berk ]i966], em Bernaido e Smith [1994,
pg. 2851, para o caso de um espaço paramétrico discreto, e em Schervish
j199S]. Sqa z. a amostra de tamanho n observada, a propriedade enuncia
que "sob condições apropriadas, a distribuição posterior, n(Olz.), quando
n -} oo, torna-se mais e mais concentrada ao redor do valor verdadeiro

do parâmetro" (Schervish j199SI). Ou seja, lim«-.*- a(Olz«) = 1(0 = 0"),
com 0' sendo o valor verdadeiro de 0. As condições necessárias para validar
a propriedade assintótica da distribuição posterior podem ser enunciadas.
bastante informalmente, como:

i) o valor verdadeiro do parâmetro deve estar contido no suporte da dis-
tribuição a priori(a priori não pode "perder o valor verdadeiro" de
0)

ii) existência de um estimador consistente de a

A condição i) pode ser assim questionada: "se o parâmetro é desconhecido,
como podemos garantir que seu valor verdadeiro esteja no suporte da, dis-
tribuição a priori?". Claro que existem situações em que esta questão não
procede, por exemplo, quando o suporte da distibuição a priori é a rega, ou
quando o parâmetro é uma proporção e o suporte é o intervalo 10,11. A
condição ii) é violada quando o parâmetro é não-identificável, mas isto não
ocorre nos problemas usuais. Diacoiiis e Freedman j19861 apresentam um
contra-exemplo onde falha a consistência da distribuição posterior. Scher-
vish j109õl (pg. 434) contra-argumenta, indicando algumas particularidades
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deste contra-exemplo. Enfim, em geral, estas condições são satisfeitas nos
problemas usuais.

Como já dito anteriormente, suponha que o espaço paramétrico é a rega
e queremos testar Xo : 0 = ao. Podemos provar o seguinte:

Teorema 2. Soó as condÍçães i) e ii), a medida de euádêncÍa de Pereira-
Stern é consistente, ou seja, é tat que

lim Ey(Oo, :««) =n--} oo

1, a = o.
o, a#o.

Z)emonsfração. Se .f7o : 0 = 0o é verdadeira e n --> oo, pela propriedade de

consistência da distribuição posterior, temos que

r(z«) = {o c o : «(olz«) > «(oolz«)}
logo,

Eb'(0o,z«) = 1 - P,lO C (z«)l:««l ---} l
Por outro lado, se Xo : 0 = 0o é falsa e n --> oo, temos

r(z«) c o : «(olz«) > «(gola«)}

E}''(0o , z«) 1 - p,]o c r(z«)]z.] ---} o
D

Uma propriedade bastante desejada na inferência estatística é sua inva-
riância sob transformações do parâmetro de interesse. A medida de evidência
de Pereira-Stern é invariante apenas sob transformações lineares, ou seja, se
t'm's int'r'ss' em tese'« .rq : A(0) = A(0o), com A(.) sendo «ma fu«ção
linear, a medida de evidência de Pereira-Stern em favor da hipótese ,liG,
EV*(Oo, z), será igual à medida de evidência em favor da hipótese original
.llo : 0 = 0o. Porém, podemos fazer uma correção na medida de evidência de
Peneira-Stern a fim de termos invariância sob qualquer transformação um-
a-um do parâmetro a. Essa correção de invariância, baseada nas idéias de
Evans j19971, consiste em substituir a região T(a) pela região S(z), dada
por

«(Olz) . r(Olz)
';© ; Er ';ãÍ

e calcular a evidência (corrigida) em favor de Ho como E}'c(Oo,z) = l
FRIO € S(ae)lal. Assim, pode-se provar o seguinte:

s(') - { o c o )
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Teorema 3. .4 medida de eu dêncÍa c.FrÍgIda, Eyc(Oo, z) = 1 -- FRIO c
S(ac)lzl tí nuariante soZ) trens/armações um-a-am do parâmetro de nteresse.

Z,)emonsfraçâo. Seja -Ho : 0 = 0o a hipótese de interesse no espaço pa-
ramétrico original G) = IR, com e)o = {0 C O : 0 = Oo}, e considere a repara-
metrização À = A(0), com Ã : ]R «ma função «m-a-um. Desta forma, -
hipótese de interesse passa a ser Xo+ : À = /z(0o) = Ào, induzindo os seguintes
espaços reparametrizados: A = {A(0) : 0 C O} e Ao = {À C A : À = Ào}.

Q-remos mostrar que EVc(®o,z) = Eyc(.Ao,z). P.ra isso, s.jam T(.)
e a(.lz) as distribuições a priori e a posteriori, respectivamente, no espaço
paramétrico original, e sejam ((.) e {( lz) as respectivas distribuições a priori
e a posteriori no espaço reparametiizado. Portanto, temos:

((À) (A''(,X)) x IJI ((.xlz) (.x)lz)x IJI co«J- V-

Logo,

EV'.(0o , z ) 1 - P«lO C S(z)lzl
l «(Ola)da

S(z)

«(A':(À)lz) x IJla,X
h(S(z))

l - / ((.Xlz)dÀ
JÀ(S(z»

(4.2)

Agora,

A((S(.)) {«.',, ' ' . :w »w#}
{, ' « :WH# »WPH}
{»:«:W»: B}
S':(z)
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e, substituindo em (4.2), temos

E}''c(0o, a)
I''(. çx \')a,\

1 - P,l,X C S*(z)lzl
E}''c(.Ao , z )

n
No caso geral e) Ç IR", n C N, considera-se transformações um-a-um /t
R" --+ A", À = h(0) = (ÀI(O), . . ,/z«(O)), tais que as primeiras derivadas
parciais de 0i = Ai'(À), { = 1, - . . ,n,sejam contínuas em A" e o jacobiano
da transformação seja não-nulo para todo À € A"

Observe que a medida de evidência conigida é semelhante à medida
sem correção quando tomamos uma distribuição a priori uniforme, ou seja, a
medida de evidência de Peneira-Stern torna-se invariante se usarmos prioris
uniformes. A correção na medida de evidência é uma opção para aqueles que
preferem trabalhar com medidas invariantes, mas deve-se notar que com a
correção perdemos a interpretação fácil e simples da medida original. En-
quanto a medida original, Ey(Oo, z), considera desfavorável para a hipótese
nula aqueles pontos do espaço paramétrico que têm probabilidade posterior
(densidade posterior) maior que a probabilidade posterior máxima (supremo
da densidade posterior) sob Ho, a medida corrigida considera desfavorável
aqueles pontos que têm aumento relativo na probabilidade, à priori com re-
lação à posteriori, maior que o aumento relativo máximo sob .IZo.

4.3 O teste Bayesiano padrão
Estamos chamando "padrão" aquele teste de hipótese que considera

apenas uma f.d.p. a priori em e), sem introduzir uma probabilidade positiva
para e)o como no teste de Je#reys. Nesta seção apresentaremos funções de
perda que conferem "bayesianidade" ao procedimento de Pereira-Stern. Uma
função de perda representa preferências de um Bayesiano entre consequências
dependentes do estado desconhecido da natureza 0 (Savage j19541). Seja
-D = {.,'lceÍtar Ho (do), Re.jeàtar Ho (di)} o espaço de decisões, definimos a

seguinte função de perda:
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Definição 5. .4 /lição de perda L : -D x O -.} IR+,
L(R'.j'it- Ho, o) - l(o c r(z))l ' L(Á«{z- Ho, o)
T(z)), a, 6, c > 0, á cA«m«da wm« função perda .LPi

de$nidü por
: b + cl(a C

Da Definição 5, observa-se que funções de perda que tornam o proce-
dimento de Pereira-Stern "Bayesiano" são funções que dependem dos dados
z. Esta dependência pode parecer um pouco estranha, mas funções de perda
que dependem dos dados amostrais são capazes de incorporar alguns aspectos
psicológicos da ordenação de preferências do indivíduo. Este fato sugere a
possibilidade que as funções de perda que tornam o procedimento de Pereira-
Stern um teste de hipóteses Bayesiano inevitavelmente dependem dos dados
amostrais. E mais, este tipo de função de perda já apareceu na literatura,
como em Bernarda e Smíth [1994, pg. 3951.

Outro aspecto da função perda LPi é que ela pune fortemente o decisor
que enoneamente aceita ,lira quando a é, de fato, mais provável do que 0o, ou
seja, quando 0 pertence a T(z). Neste caso, a peida ZPt é aumentada por
c > 0. Agora, provaremos o seguinte:

Teorema 4. .A/ínámízação da esperarzça poster or da /unção perda ZPi á wm
prOCediTnentO de Peneira-Stern.

Z)emonsfração. O risco posterior de aceitação é

E« IZ(do , 0)lzl E«IL(.4c.it- Ho, 0)lzl

/ IÓ + .1(0 C 7'(z))l «-(Olz)da

1.;» "ç'\-)''-* I'«..
b+ c(l E}''(0o, z))

c r(Olz)dO

(4.3)

Poi outro lado, o risco posterior de rejeição é

E« IL(d- , 0)lzl E«lz(R j t- Ho, o)lzl

«li
c)

1(0 C T(z))l «'(Olz)da

« r(Olz)dO
T(z)

(4.4)
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Assim, um teste é aceitar Oo se, e soment. se, E«IZ,(do, 0)lal < z«lz,(a: , o)lzl,
ou sela, se

E}''(®o, z) >
b+c

(4.5)

n
Da desigualdade acima, notamos que se a 5; b, então a decisão será

sempre rejeitar Ho, uma vez que 0 $ .Ey(®o,z) $ 1. Ou seja, se para
o decisor rejeitar .IZo é preferível a erroneamente aceitar .llo quando a C
T'(z), então a decisão será rejeitar Ho. Por outro lado, se .z > b e c for
"pequeno" , então a aceitação de Ho não exige um grande valor da EV(®o, a).
Isto acontece quando o decisor acredita que do é preferível a di, e que 0
pertencer a T(z) não é tão enganoso. Como um exemplo, se a,ó,c > 0
satisfazem 9a -- 10ó = c (19a -- 206 = c), então decidiremos em favor de Ho

se E}'(®o, z) > 0.90 (0.95), valores críticos padrões em teste de hipóteses.
Devemos enfatizar que existem variações da função perda LPi , com in-

terpretações diferentes daquelas apresentadas aqui, mas que ainda nos levará
a realizar um teste de Pereira-Stern.

4.4 0 procedimento de Pereira-Stern como
um teste de Je#reys

Nesta seção, verificaremos o que acontece com o critério de decisão se
introduzirmos uma probabilidade positiva a priori para Ho ('y C 10, 11) como
é feito no teste de Je#reys (Seção 3.1). Para isto, seja p(zl0) a função de
verossimilhança, ./(z) = /o p(zl0)a(0)dO a densidade marginal dos dados e
n(0) a densidade original no espaço paramétrico antes da especificação de Ho
e .f/i. A distribuição posterior em O é dada pela medida mista P expressa
em (3.2). Considerando a função de perda LP] , definida na Seção 4.3, temos
que o risco posterior de aceitação é
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Ep IL(do, 0)lzl Eplz;(Ác.it- xo, o)l«,l
Z, 'P(algo)

P(z) ' ló + .l(o c r(z))l (!:ly("i?llT(0

CLiêl:{(dÍó+. E}''@.,«)]

.(') ' ~'' dQ

(4.6)

Por outro lado, o risco posterior de rejeição é

plZ(d-,0)lzl Epal(R..j.jt- Ho, 0)lzl
« 'P(aIPo) .

P(z) '
« 7P(aIPo)

P(z) ' a::iilgu « '"@., ,)
[« «l(o € r(z))]a- 'r)p("lqJz(Qao

P(z)

(4.7)

Assim, um teste é aceitar Oo se, e somente se, EplZ(do, 0)lzl < .EplZ;(di, a)lzl,
ou selalse

zl''(o.,.«) + á:i :lZi'T:!êà ::» s':= . o.©
Portanto, se levarmos em conta a idéia de Je#reys para testar uma hipótese
precisa, a medida de evidência de Pereira-Steln não será a estatística do
teste para o problema de decisão considerando a função de perda Z,Pi . Mais
precisamente, .EV((9o, z) será apenas um termo desta estatística. Neste caso.
o critério de decisão também dependerá da probabilidade a priori dada para
Ho e da razão entre a verossimilhança de 0o e a verossimilhança média /(z).
Observe que quanto maior o valor de ', menor devemos ter a Ey(Oo, z) para
aceitarmos Ho. Pala o caso geral, G) Ç; IR" , n C N, uma pequena modificação
deveria ser feita: substituir p(z]0o) por /o(z) = ]o. p(zl0)no(0)dO, com «o
representando a f.d.p. a priori em Oo.

Observe, também, que quando ' = 0 voltamos à situação da seção an-
terior, em que E}''(Oo,z) é a única estatística do teste. Para um l > 0
qualquer, a fim de termos a medida de evidência de Pereira-Stern como a
estatística do teste (ou seja, o único termo dependente de z), parece que
funções de perda adequadas devem depender, dão apenas de z, mas também
da densidade a priori original em G). Um exemplo desse tipo de função de per-
da é dado por : -t(ReJ'atar Ho, 0o) = a; Z(.Aceitar Ho, 0) = eliflâülZ,+1(0 c
T(z))l, se 0 # Oo; zero, caso contrário, com a,b > 0. A depeLlléncia desta
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função de perda de a, quando 7 > 0, sugere que o desempenho do teste
de Je#reys, neste cenário, não separa utilidade de probabilidade (ver Rubin
j19871). De qualquer forma, se evitarmos a abordagem de Je#reys, o procedi-
mento de Pereira-Stern separa utilidade de probabilidade tendo EI,'(®o, z)
como a estatística do teste.

4.5 Estimação do 1(0 c Oo)
Hwang et al. j10921 questionam o teste de hipótese formal, que resulta

em uma decisão sobre a aceitação ou não da hipótese nula, sem fornecer
uma medida de evidência associada com esta conclusão. Neste artigo, eles
consideram testes de hipóteses como um problema de estimação sob uma
abordagem de Teoria da Decisão, e estudam funções de perda que fornecem
regras de decisão que podem ser estabelecidas como medidas de evidência
para a hipótese nula. E importante salientar que o interesse deles não é
decidir entre ]lo e al, eles querem avaliar a hipótese Ho. Para isto, tentam
estimar o parâmetro 1(0 € (3o) que, segundo eles, mede a precisão do teste.
Neste contexto, apresentaremos funções de perda que tornam a medida de
evidência de Peneira-Stern uma solução Bayesiana para o problema de estimar
g(0) C 0o).

Considerando o problema de estimação, o novo espaço de decisões, .D'.
é formado por todas as funções mensuráveis @ : .â' --} ]O, 1], ou seja, .D' =
{Ó : .Y -..> ]O, 1] : Ó é mensurável }. Assim, definimos a seguinte função de
perda:

D'finição 6. Sd« Ó(z) «m «tÍm«d.« da /unção 1(0 C Oo) e sd« T'(z) .
:onjvnto complementar de TÇaÜ A junçã,o ãe perda L, em, D' x ç3, de$nidü
P., L(é(z), 0) = 11(0 C T'(z)) -- @(z)I' á cÀ«m«d« «m« função de perda
ZI,p«

O teorema, apresentado a seguir, mostra que Ey(Oo, aB) é uma solução
Bayesiana para o problema de estimação quando consideramos a função de
perda ZP2.

Teorema 5. ,4 medida de eoídêncÍa de Pereíra-Sfern minimiza a esperança
posterior da. junção perda LPa.
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Demonstração. O risco posterior é dado por

E« IZ.(@(z) , 0)lz (l - @(z)y«'(Olz)dO +/ .#'(z)«(Olz)dO
'T'(z) J 7' (z )

(l - @(z)yE}''(0o, z) + Ó'(z)(l - E}''(0o, z))
Ó'(z) - 2é(z)E}''(0o,a)+ E}''(0o, z) .(4.9)

Portanto, Ó*(z) = E}'(®o, z) é a solução ótima, que minimiza o risco pos-

Obs.rve que se substit«irmos o termo 1(0 C 7''(z)) = 1 -- 1(0 C T(z))
por 1(0 C G)o) na expressão da função perda LP2, obteremos a função per-
da quadrático usual (uma regra "scoring" própria), cuja solução ótima é o
estimador Bayesiano verdadeiro, Pr(0 C G)olz). O termo 1(0 C T'(z)) re-
presenta a idéia original de Pereira e Stern [19991 de que os pontos do espaço
paramétrico pertencentes a 7''(z) favorecem a hipótese ]lo tanto quanto o
próprio ponto 0o.

4.6 Aspectos computacionais
O cálculo da medida de evidência de Pereira-Stern requer uma etapa de

otimização restrita e uma, etapa de integração. Ambas as etapas dificilmente
conseguirão ser resolvidas de forma analítica, sendo necessária a utilização
de métodos numéricos para as suas soluções. A etapa de otimização consiste
em obter o valor 0* C Oo que maximiza a densidade posterior, ou seja, tal
que

z(0*lz)
G)o

A etapa de integração, que ocorre após a otimização, consiste em resolvem a
integral

(4.10)

/- / «(Olz) dO,

com T(z) = {0 C ®: «(Olz) > r(0*lz)}.
Existe uma vasta literatura apresentando e discutindo algoritmos para

otimização local e global, Fletcher j19871, Horst et al.j19951, Pintér j1996], en-
tre outros. Programas-fonte para alguns desses algoritmos estão disponíveis
em algumas páginas da internet, por exemplo em Atfp;,/C/miou.net/{ó.ory. Al-
guns softwares computacionais também apresentam otimizadores eficientes,

7'(z)
(4.11)
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por exemplo, o MATLAB (The Mathworks, Inc. j19991) contém no seu Op-
timázatÍon Too/óoz uma rotina para minimizar funções de várias variáveis
sob restrição. Alguns algoritmos para integração numérica são discutidos em
l<romTner e Ueberhuber j19981 e Sloan e Joe j19941, entre outros, e programas-
fonte para alguns deles estão disponíveis nas /zomepages já citadas.

Observe que a integral em (4.11) pode ser expressa como a esperança
p''t"ior da função A(0) = 1(0 C T(z)), ou sda,

/(0)lal/ 1(0C7'(z))«'(Olz)dO, (4.12)

que pode sei resolvida por algum método numérico de integração, por exem-
plo, o Método de h/fonte Carlo nos casos de baixa dimensão do espaço pa-
ramétrico, ou os métodos MCMC (Monte Carlo para Cadeias de Markov)
pata alta dimensão. Estes dois métodos são discutidos em O'Hagan [19941,
(pg.223). O método de Monte Carlo, em sua forma mais simples, consis-
te em simular uma amostra (01, O2, . . . , Om) da função densidade r(Olz) e
aproximar a integral em (4.12) por

. M . M

7'-;Xl:hPD- l:i c (,»
.j=i '

(4.13)

A Lei Forte dos Grandes Números aplicada a (4.13) mostra que / con-
verge quase certamente para / - ZIA(O)lzl. Temos, também, que r é um
estimador não viciado para Z]h(O)]z] com }'ar(/) = M''Varia(O)]z], e pelo
Teorema Central do Limite,

ii:;;i::8ilrÜ --. a'(o, i)

Assim, temos qu. 7'-- -EIA(0)la'l = O.(M'i).
Em todas as aplicações apresentadas no Capítulo 5, a medida de evidência

de Pereira-Stern será calculada usando uma rotina do MATLAB para a etapa
de otimização, e o Método de Monte Carlo na etapa de integração.
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Capítulo 5

Aplicações usando o
procedimento de Peneira-Stern

5.1 Comparação de duas variáveis aleatórias
com distribuições Poisson

Sejam X e y valáveis aleatórias independentes tendo distribuição de
Poisson com parâmetros 0i e 02, respectivamente. Nosso interesse aqui é
testar .17o : 01 = 02 versus .17i : 0i :# 02. Assim, o espaço paramétrico é

® = {(0i,02) : 0i > 0,02 > 0}, e a hipótese nula determina o seguinte
s«bco«junto: Oo = {(01,0,) C ® : a: = 0,}.

Sejam a =(zi,z2, -. ,z«) eZ/ =(yi,y2,. ,y«), os dados gerados por

amostras aleatórias de X e y, respectivamente. A função de verossimilhança
dos dados z = (z,g) é dada por

P(zl0:,0,)

com $i = )1:=::. zi, S2 = )1:Z:. yj, P] = llZ:;. zil e P2 ' llj:i PÍI. O cálculo
do Favor de Bayes requer uma distribuição a priori no(0) em Oo, e uma
outra distribuição a priori nl (al, 02) em O \ Oo. Consideraremos distribuições
exponenciais a priori, que são as conjugadas naturais para verossimilhanças
P'iss-, 'u sda, "o(0) = '''1(0 > 0) e «:(0:,02) = e'('-+'')1(0: > 0, a, >
0). Logo, o Favor de Bayes em favor de Xo é dado por

BEo:(Z) = ($;+;S2)! r"+ ])S-+:rm+ ])S2+:
S- !S,! (n + m + l)'--'-'b+-

l 2
(5.1)

d
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A função de densidade de probabilidade posterior é dada por

«'(0-, 0,1;) - (" + 1)s'SilSJ 0' 0?.-««+0o:+(«.+0oa , (5.2)

que pode ser fatorada como o produto das densidades posteriores de 01 e 02,
ou sela,

«(0:,0,lz)(0:lz) x r,(0,Ig). (5.3)
De (5.2) e (5.3) podemos ver que

(,) 0-lz - G«m«(S: + 1, n + l);
(b) 0,ip - G««(S, + 1, m + l);

Com as distribuições em (a) e (b) gerimos uma amostra aleatória
((0i, 02)i,(0i, 02)2, ' ' ',(01, 02)h) da distribuição posterior «(01, 02lz), que será
usada pata obter a medida de evidência de Pereira-Stern através do método
de Monte Carão.

A Tabela 5.1 apresenta o p-value (p), obtido através da utilização da
estatística de -Barnd07:#:-JVíe/sen (Basu j1977], Barndor#.Nielsen j19781), o
BEoi(z), e a .EV(Oo, z) para diversos valores de SI e S2, considerando n =

20
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. Os resultados a presentados mostram que o Fator de Bayes é muito m a is 

rnflu nciado p ela sorna amostral total, S = S1 + S2, do que pela diferença 

amos tra l, D = /S1 -S2 /. Por exemplo, vemos que o valor máximo do BF01 (z) 

ocorre pa ra os dados (S1, S2 ) = (73, 81) , que correspondem ao maior valor de 

S, mas não à m enor diferença D. Observamos, também , que para os dados 

(56, 85) temos o BF01 (z) próximo de um , um res ultado pouco conclusivo, 

ap esar des tes dados fornecerem um a das maiores d iferenças amostrais, D = 

29. Esta influência sofrid a pelo Fator de Bayes não é boa, uma vez que 

neste exemp lo, em que est amos considerando tamanhos amostrais iguais, um a 

m e~ida de evidência sensível deveri a ser ma is influenciada pela di fe rença D , 

e nao pela soma S . Neste contexto, a medida de evidência de Pereira-Stern 

most ra-se bastante sensível. 

5.2 Teste de Equilíbrio de Hardy-Weinberg 

Considere um a população em que haja três genótipos ligados ao gene 

A, ou sej a, um indi víduo des ta população pode t er o genótipo AA ) Aa ou aa. 

As p roporções destes genótipos na população serão denotadas por 01 , 02 e 03 , 

respecti vam ente com 0· > O e 01 + 02 + 03 = l. O interesse aqui é t est ar uma 

hipótese de equilíbrio g~~tico, ou sej a, test ar se est a população segue a Lei 

de Equi líbrio de Hardy-Weinberg, que es tabelece a ocorrência do equilíbrio 

se as proporções dos genót ipos podem ser escrit as, respectivamente, como 02 , 

20(1 - 0) e (l - 0) 2 para algum O::; 0 ::; l. 

A fim de t es tar a hipótese de equi líbrio observa-se um a amostra de 

n indivíd uos desta população, anotando-se as frequências amostrais x 1 , x 2 

e X3 , dos genótipos A A; Aa e aa, resp ec tivamente, com n = x 1 + x 2 + 

X 3 . O parâm e tro de interese é 0 = (0 1, 02 , 03), assumindo valores no espaço 

Pa ra mé tr ico e = { 0 : 0i 2 O, 01 + 02 + 03 = l }. A h ipótese nu la de equilíbrio 

~e termin a o seg uin te subconjunto de 0 , 0 o = {0 E 0 : 03 = (l - ,! Oi? }. A 

fun _ão de veross imi lha nça para os dados x = (x1,x2,x3 ), é dada pelo modelo 

tr in orni al · 

' 

1 

P(x/0) = n. ,0; 1 0t 2 0fª . 
(5.4) 

x 1 !x2 !x3 . 

Tom a ndo a p riori um a di st ribui ção unifo rme em 0 , que corresponde a 

d is tril ui çâ,o D iri cl il e t com pa râmetro a = (l , l , l ), a d istr ibui ção posteri or 

também se rá Diri clde t com I arâme tro A = (x1 + 1, X2 + 1, :1:3 + 1), cuj a 
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densidade posterior é dada por

«(ol,) - :l:Lil:of'o;'o';. (5.5)

O problema de testar o equilíbrio de Hardy-Weinberg usaíido o Favor de
Bayes é discutido em Pereira j10851. O Fatos de Bayes em favor de ]7o
usando prioiis uniformes em (3o e em ® \ e)o é dado por

BEo:(,)- ün:T=1,1=;1:rlõ/6
2(t + 1)(2n - t + l)j

(2« + 2)(2n + 3) J

com f = 2zi + z2. Pereira e Stern [19991 apresentam a]guns iesu]tados para
o problema de testar o equilíbrio de Hardy-Weinberg, comparando a medida
de evidência proposta por eles com o p-value (p), o Fator de Bayes e a
probabilidade posterior de /Zo.

A fim de ilustram a correção para invariância da Ey(®o, z) (discutida
na seção 4.2), consideramos a reparametrização (a, /7) = -H(O) (sugerida por
Lindley j1988]),

« -; ,.: l ' -; -.. l
Assim, temos o novo espaço paramétrico (associado à repaiametrização)
G)"P :: IR2 e a hipótese nula de equilíbrio da população passa a ser repre-
sentada por O:'" = {(cl,P) C R' : cl = 0}. Para o novo parâmetro (cv,P),
obtemos a densidade a priori ((a,P) e a densidade posterior {(cl,Plz):

.2a
((«,P)- (.' cosh P + l);

««, ''i,) - :E3:FJmü.«"
Nosso objetivo é obter a medida de evidência invariante (corrigida) definida
«. seção 4.2 por Eyc(®:'', z) = 1 -- P,l(a,P) C S"'(z) zl, com

S"'(z) (a,P) c Rz
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e comparar com alguns dos resultados apresentados em Peneira e Stern j19991.
Como tomamos uma priori uniforme para o parâmetro original, temos que
S(z) ), com

S(z) «'(Olz) . «'(Olz)

r(z) =ÍO c ®: «(olz) > s«P «(Olz)}.

Logo, E}'c(®o,z) = 1 -- FRIO C T(a')la'l = -EV(®o,z). Portanto, podemos

verificar a eficácia da correção comparando os resultados da -EVc(®:'', z)
com aqueles da medida sem correção, EV(®o, z), apresentados em Peneira
e Stern [19991.

Novamente, usando a aproximação de Monte-Carlo pata a medida de
evidência invariante eTn favor de Ai : a = 0, temos

e

C9o

Eb''.(®:'', z) H ;l )l: l(('*, P)' € S"'(z)),
A

l

com ((a,/7)-,(a,P),, . . . ,(a,P)k) repres"*a«do um. amost« .le.tó.i; d-

distribuição posterior ((a, Plz). Esta amostra é obtida gerando-se Oi da dis-
tribuição posterior de 0 (Dirichlet), e em seguida tomando (a,P)i = -H(Oi).

A Tabela 5.2 apresenta a EV(®o, z), o p-value p, o .B#oi(zj e a medida
corrigida EI/c(®o'P,z) para n - 20 e alguns valores de zi e z3. As três
primeiras medidas foram extraídas da Tabela 2 de Pereira e Stern j1999].

5.3 O Problema de Behrens-Fisher
Soam X - ]V(pi , a?) e y -' N(p2, aj) variáveis aleatórias tais que suas

médias, /zi e /z2, e variâncias, a? e aj, são desconhecidas. O problema de
Behrens-Fisher consiste em testar Xo : /zl = p2 contra uma das alternativas
/zi < P2, PI > P2 ou pi :# p2. Aqui vamos considerar a alternativa .l/i : pi 7é

Na abordagem clássica (ou frequentísta) este problema tem algumas so-
luções aproximadas, que são discutidas e comparadas em Mehta e Srinivasan
j19701. Agora, se as duas variâncias forem iguais ou se a razão entre elas for
conhecida, existem soluções exatas do ponto de vista clássico (ver Lehmann
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j19S91). Os procedimentos Bayesianos usuais para testes de hipóteses não se
aplicam no problema de Behreris-Fisher, talvez porque as prioris usuais quan-
do se tem verossimilhanças normais sejam impróprias e, como já mencionado
anteriormente, isto torna impossível o cálculo do Fatos de Bayes. Por conta
disto, em geral, os Bayesianos tratam o problema de Behrens-Fisher como
um problema de estimação, cujo objetivo é estimar a variável Z) = pi -- p2.

Moreno et al. j19991 apresentam soluções Bayesianas para testar a
igualdade das médias, baseadas no Favor de Bayes Intrínseco (FBI) e no Favor
de Bayes Fracional (FBF), propostos por Berger e Pericchi j19961 e O'Hagan
j19951, respectivamente. Nesta seção, calculamos a medida de evidência de
Pereira-Stern para a hipótese nula do problema de Behrens-Fisher, e compa-
ramos com os resultados apresentados em Moreno et al. j1999].

Seja 0 = (pt,/z2,ai,o2) o parâmetro de interesse no problema de
Behrens-Fisher, e G) = {0 : --oo < /zi,/zz < +oo,oi,az > 0} o espaço

patamétrico. A hipótese nula determina o seguinte subconjunto do espaço
paramétrico: G)o = {0 C G) : pi = p2}. A fim de calcular a medida de
evidência de Pereira-Stern, suponha que uma amostra aleatória de tamanho
n da v.a. X e uma amostra aleatória de tamanho m da v.a. y produziram os
dados z =(ai, z2,'. . ,z«) e Z/ =(yi,g/2, - . ,Z/«), respectivamente. A função
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de verossimilhança dos dados z = (z, y) é dada por

p(,lo) (i/«2;)"+" .i"a;" exp { ã)«« - o< + «@-

*-P{ ©«" l)q + m(p, - gy)}, (5.6)

com i= (1/n) >ll:=:: zi e É7 = (1/m) >ll:;. y:f representando as médias amos-

trais, .q = (1/(" - i))EZ:(«: - iy e € = (1/(m - t))E=;:(yj - gy
representando as variâncias amostrais. A distribuição a priori 'será a mes-
ma que foi utilizada em Moreno et al. j19901, dada pela seguinte densidade
improprla

«(0)(p-,p,,.-,a,) --LI(O c Rx IR xR'P x R'F)
ala2 ' '

(5.7)

De (5.6) e (5.7), temos que a densidade posterior é dada por

«(Olz) ''' ai("+') expÍ--ã;?((" -- 1)g + "(p: -- iy)}
a-("+1)expÍ-- l ((mX l)q + m(p, üy)}. (5.8)

De (5.8) observa-se que a densidade posterior pode ser fatorada como o pro-
duto das densidades posteriores de (pl, ai) e (p2, c,2), ou seja,

«(Olz) a-lz) x «,(p,,a,IZ/)

Agora, a função ri(-), ({ = 1,2), representa a f.d.p. de uma distribuição
normal-inversa-gama (NIG) com parâmetro (ai, di, mi, z,i). Assim, temos

(p-,a:)I" - JV/G(«-,d:,m-,«:) '(p,,a,)l3/ - N/G(«,,d,,m,,«,),
com

l)g a: 2 mi = i ui = 1/n
e

a2=(n7& l)Sv2 d2=m--2 m2::i7 u2=1/m

Das propriedades da distribuição NIG (ver O'Hagaíl j19941, pg. 244),
temos que a distribuição posterior condicional da média, dada a variância, e
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a distribuição posterior marginal do inverso da variância, pata cada amostra,
são dadas por

p-l(a?,z) - N(i,«-.?) e aÍ'lz - G«m«(d-/2,«-/2)
p,l(aj,3/) «' N(g,«,aj) ' .;'lZ/ -.' G«m«(d,/2,«,/2)

(5.9)
(5.10)

As distribuições em (5.9) e (5.10) servirão para geral valores do parâmetro
0 - (/zi,/z2,cri, a2) na etapa de integração numérica. Os valores gerados,
(OI, 02, . . . , Ok), constituirão uma amostra aleatória da distribuição posterior
n'(UIZ)

Moreno et al. j19991 comparam o FBF e o FBI com o Critério de
Informação Bayesiano de Schwarz (Schwarz j1978j) e o p-value clássico do
teste aproximado (Welch j1947]) para os dados de Box e Tido j1073], em
que n = 20, m = 12, Sn2 = 12 e Sv2 = 40 A Tabela 5.3 reproduz os
resultados apresentados por eles juntamente com a medida de evidência de
Pereira-Stern, Ey(®o, z). Na Tabela 5.3 apresentamos os favores de Bayes
em favor de Ho e contra Hi, o critério de Schwarz será denotado por Bã(z), o
FBF será denotado por Bo/i(z) e o FBI por .Bo/i(z). Claro que a comparação
dos valores absolutos destas medidas de evidência não deve ser feita. uma
vez que estas medidas têm naturezas e construções muito distintas. Mas,
podemos comparar as possíveis decisões se considerarmos um teste clássico
de tamanho cv = 0.05, um teste Bayesiano com função perda 0-1 e o proce-
dimento de Pereira-Stern com a seguinte regra de decisão : rdeÍtamos .17o

se E}''(®o,z) $ 0,51. Esta regra de decisão baseia-se em resultados de
simulação, que serão discutidos no Capítulo 6.

Assim, no teste clássico aproximado rejeitamos .17o se li -- 01 ? 4, 22. O teste
Bayesiano usual com perda 0-1 consiste em rqeitar /ío se o favor de Bayes for
menor ou igual a 1. Portanto, da Tabela 5.3, temos que o teste baseado no
favor Z?â tem região de rejeição equivalente a do teste clássico, já os favores
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lã -- gl p-vague B.: (i)     E}''(0o , ;)

 
1,00
0,29
0,05
0,02

o,o001 < 1 < 1

5,00
2,86
0,76
0,40

< 0,01

1,00
0,90
0,47
0,32

0,006
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Bã e .Bo/i produzem regiões críticas que contém a região do teste clássico. A
região de rejeição do procedimento de Pereira-Stern também contém a região
de rejeição do teste clássico, mas parece estar contida nas regiões produzidas
pelos favores Bs e Z?/.. Observamos, também, que à medida que li ÍI se
distancia de zero todas as medidas tendem a rejeitam a hipótese Ho, o que
mostra uma certa sensibilidade das medidas apresentadas. O fator nã é o
que mostra maior região de rejeição, ou seja, tende a aceitar mais a hipótese
alternativa.

Assim, vemos que a medida de evidência de Pereira-Stern comporta-se
de maneira muito parecida com as medidas alternativas apresentadas, tendo
a vantagem de não ser uma medida aproximada, diferentemente do p-vague
de Welch e do fator Z?ã. Com relação aos outros fatores apresentados, Z?.e
e BJ:, a EV(®o,z) tem a vantagem de ser obtida de maneira muito mais
direta, sem precisar dividir a amostra, e sem problemas com o uso de prioris
impropnas.

5.4 Análise de Variância
Nesta seção consideramos algumas aplicações envolvendo o modelo li-

near Normal, conhecidas como análise de variância. Nesta análise o interese é
testar a existência de efeitos de a]guns favores sob estudo na variável respos-
ta. Na seção 5.4.1 consideramos o caso mais simples, em que temos um único
favor fixo no modelo e supomos a mesma variância para o erro nos diferentes
níveis deste fator. Na seção 5.4.2 consideramos novamente um único fatos
fixo e supomos variârlcias diferentes para o erro em cada nível do fator, o
que podemos chamar de um Problema de Behrens-Fisher Multivariado. Na
seção 5.4.3 consideramos dois favores fixos e supomos variâncias iguais.

5.4.1 Modelo com um Fator Fixo e variâncias iguais

y{.í :: P + .4{ + q.í

qj - N(0, a')
i= 1,... ,a .j= 1,
(i«dep.nd.nf«)

lo.l l l

O parâmetro associado a este modelo é (O, a'), com 0 = (01, . - . , 0.), a{ =
p + Ái. Este parâmetro assume valores no espaço paramétrico G) = ]R' x
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(0, oo). A hipótese de não existência de efeito do favor é representada por
Ho '. 0\ = 0. = 0..

De(5.11) temos q«e 3/ij -- ]V(0{,a'), á = 1,-.- ,« , .j = 1,-.. ,ni, e

são v.a.'s independentes entre si. Portanto, a verossimilhança para os dados
Z/ =(yi,3/2, -. ,p.y, com yi =(yü,gi2, ' ,g/i«.y, é dada por

P(Z/ 10 , a')
l

6-- -p -iL-(y:j - o:y{=1.j=i

(2a)'W/'o Wexp -;LÉt(«: 1).q + n:(0.

com

E# - a-h (yi:f -- üy

A distribuição posterior para (0, a2) baseada na priori imprópria usual,

«@, «o « i,
é dada por

«(O,a'ly)
1% lyÜZIU.-''''''''' -p I'mís + E «.@: - m']

(5.12)
com« «-l eS EZ::(n;-i)8. O« seja,(O,a')ly -, W/a(S,«,g,t'),
com y = dias(l/ni,l/n2,. ,l/n.), e y =(y.,g,,'. . ,g.). Das proprieda-
des da NIG temos

(a) a''ly - G'«m«(«/2, S/2);
(b) 01(a', 3/) «, -N.(j, a'y) (Normal multiv«Fiada) ;

As distribuições em (a) e (b) serão usadas na etapa de integração
numérica para gerar uma amostra {(0,a')i,(0, a')2,.. . ,(O,a').} da distri-
buição posterior n(O, o'lZ/). Observe que a distribuição em (a) será própria
se, e somente se, .IV > a -- 1, ou equivalentemente, se n{ > 1 para pelo menos
dois níveisã.

Madruga, M. R. IME/USP



5.4 Análise de Variância 43

As Tabelas 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 e 5.10 exibem exemplos com
diferentes conjuntos de dados, consideraíldo um favor fixo com 5 níveis. Para
cada um deles, apresentamos a respectiva Tabela de Análise de Variância
(ANOVIA) e a medida de evidência em favor de Ho : 0i = 02 = 03 = 04 = Os.
Em todos os exemplos o teste clássico e o procedimento de Pereira-Stern
levam à mesma evidência em favor da hipótese nula.

Tabela 5.4: Exemplo l
DADOS

n
74

4 1 10,95
5 1 10,29
5 1 10,08
3 l 7,33

EV(0o , Z/)
7,83

12,64
2,51
9.45
3,27

ANOVA
F.' s.Q Q.ug
Favor 29.6 4 7.4
Erro 4115,8 16 7,2

1.024

0,4250)

Total l 145,4 l 20

11 9,55 l0,50
7 11,78 14,95

10 12,65ll,l l
12 9.1214,66

6 15,09 6,80

Tabela 5.5: Exemplo ll

Ey(0o,y) ANOVA
F.V © Q.Mg
Fatos 53413,0
Erro 442,8 1 41 l0,8

F
.931

(P = 0, 0024)0,0124

Total l 655,8 l 45

Tabela 5.6: Exemplo lll
DADOS

3
20,18
2,26

28,56
15,36

g/i

5 1 17,80
4 1 17.06
7 1 17,55
4 1 16.66
5 l 16,69

Er(0o,yl ANOVA
F.V gl Q.Ms.Q
Favor 5.2 l4
Erro 235,3 20 11,76

Í
o.110

Ip = o, 9776)0,9975

Total l 240.5 l 24
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5.4.2 Modelo com um Fator Fixo e variâncias diferen
tes

3/i.j = P + 4i + qj
qj - N(0, a?)

i = 1,...,a .j = 1,-..,n
(Índ.P.nd'«f..)

(5.13)

O parâmetro associado a este modelo é (0,a'), com a' =
0 = (01,' ' ' ,0.) e a{ = p + .4i. Este parâmetro assume valores no espaço
palamétrico 6) = ]R' x R+'. Novamente, a hipótese de não existência de
efeito do falar é representada por .lío : Ot :: 02 = . - . :: 0..

De (5.13) temos que y{.Í -- JV(0i,a?), í = 1,.-- ,a , .j = 1,..- ,n{, e
são v.a.'s independentes entre sí. Portanto, a verossimilhança pala os dados
y =(yi,y,, .. ,y.y, com y{ =(yii,yi2,'' ,yi«.y, é dada por

p(ylO, a') ll ll .;: -p
{=i.j=i

''';"' "P {

0(
l

yij -- o )'

i).V + «;(o: - Üyl}

A distribuição posterior para (O, a2) baseada na priori imprópria usual,
a

H
{-1

«(O, a') «

Tabela 5.7: Exemplo IV
DADOS

32
6,44
7,09

17.76
17,88

8,72
7,08
8,59

11,61
9,63

E}'(0o,yl
F
Fator
Erro

ANOVA
s.Q.l gil Q.M

1684,0 1 4 1 420,9
517,1 1 55 9.4

F
44,780

(P « o, o001o.oooo

Tot.al l 2201,1 l 59
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Tabela 5.8: Exemplo V
DADOS

n g/{

8 1 20
8 1 21,51
5 1 17.48

10 1 23,31
12 l 21,03

E}' (0 o , Z/) INOVA
F.V Q.Ug;
Fator 117,3 294

0,1445 Erro 38433,7 11,4

9,56
13,02
l0.94
11,02
12,07

2,569

:P - 0, 0534

Total l 551,0 l 42

Tabela 5.9: Exemplo VI
DADOS

7 1 5.73
7 1 5,35
7 1 5,43
7 1 6,73
7 l 6,37

a
3.48
0.71
3,90
2,41
5,12

E}'(0 o , V)
F
Fatos

0,7705 Erro

ANOVA
s.Q. l g] M

l0,2 1 4 .5
93,8 1 30 3,1

0,81

:P : 0, 5263

Total l 104,0 l 34

Tabela 5.10: Exemplo Vll
DADOS

4,20
5.67
4.29
4,62
5,89

3,5
5.55
2,73
3,01
2,94

E1'' (0o , y
F.'
Favor
Erro

Total

ANOVA
s.Q.l g
25,1 6,34

160,1 1 45 3,60,3412

185,2 l 49

é dada por

-pl'Rt(": s?+«.W;-m'lll

Podemos notar em (5.14) que a distribuição posterior é dada pelo pro-
duto de a distribuições de probabilidades, cada uma representando uma dis-
tribuição NIG, ou seja, n(0, a'ly) = 111. n{(0i, a?ly), sendo r{(.) uma f.d.p.
de uma distribuição NIG. Assim, para cada { = 1, . . . , a temos

(5.14)

a

«(0, a'l3/) « ll
1=1

cr -- ("i+l)

(a) aÍ'lZ/ - G'«m«((n: - 2)/2, (n;
(b) 0:l(a?, y) «., /V(V;, n;'a?) ;

i)W/2) ;

Madruga, M. R. IME/USP



5.4 Análise de Variância 46

As distribuições em (a) serão próprias se, e somente se, ni > 2, Vi = 1, . - . , a.
Novamente, usaremos (a) e (b) para gerar amostras da distribuição posterior.

A Tabela 5.11 apresenta três diferentes conjuntos de dados considerando
um favor fixo e diferentes números de níveis. Para cada conjunto de dados
exibiremos o teste clássico (ANOVA) e a medida de evidência de Pereira-
Stern para a hipótese de não existência de efeito do fator, EV(Oo, y). Para
a análise clássica, suporemos que a normalidade das observações e a inde-
pendência dos erros não são violadas. Com relação às variâncias dos erros,
apresentaremos um teste clássico (Teste de Bartlett) e a medida de evidência
dc Pereira-Stern (.EV(OH, y)) pala a hipótese de igualdade das variâncias.
As Tabelas 5.12, 5.13 e 5.14 apresentam a ANOVA e a Ey(Oo, y) pata os
DADOS 1, 11 e 11, respectivamente.

O teste r' mostrado na ANOVA para a hipótese Ho : 0i = 2 = 03 éo
mesmo apresentado na seção anterior, na qual consideramos variâncias iguais,
pois este teste não é afetado pela desigualdade entre as variâncias quando os
tamanhos amostrais de cada nível são aproximadamente iguais (Neter et al.
j10901, pág.618). Da Tabela 5.12, observamos que o p-value, p = 0,0185, e
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  níveis (i) l 2 3 4 Í 6 7 8 9 10

DADOSI       F{ { { T{ TT
DADOSll T {{ {{{T   
    { } } { { } i T{ T

Tabela 5.12: ANOVA para os DADOS l
F.V s.Q. gl Q.M. F E }''(0o, y)
Favor
Erro

178,0
385,3 ,? 89,0

18,4
4,85

(P 0185)
0,65

Total 563,3 23      
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a medida de evidência, Ey(®o, 3/) = 0, 65, não apresentam comportamentos
semelhantes, o p-value dá uma forte indicação contra Ho enquanto a medida
de evidencia parece favorecer Ho. Como o p-value foi obtido para o modelo
reduzido (considerando variâncias iguais) e a Ey(®o, y) pata o modelo com
variâncias distintas, vamos testam a hipótese de igualdade das variâncias,
//ou : al - o'j = ag. O p-value pai'a o teste de Bartlett (Neter et al. j19901) e
a medida de evidência em favor de ]1% são dados por

P" - 0, 4055 e EV'(Og, y) = 0, 96,

dando forte evidência a favor da igualdade das variâncias. Assim, adorando
o modelo reduzido recalculamos a medida de evidência em favor da hipótese
Ho : 0i = 02 ' 03, e obtemos EV(Oo,3/) = 0,08, resultado que nos fornece
forte evidência contra.17..

Da Tabela 5.13 vemos que tanto o p-value quanto a medida de evidência
de Pereira-Stern fornecem forte indicação a favor da hipótese .llo : 01 = 02 -
0a = 04 = as. O p-value associado ao teste de Bartlett e a medida de evidência
para testar a igualdade das variâncias são dados por

P" - 0, 12 e Ey(G)g, 3/) = 0, 83,

indicando evidência a favor da igualdade das variâncias. Assim, a medida
de evidência em favor de Ho considerando o modelo reduzido diminui um
pouco e passa a ser Ey(Oo, y) = 0, 91, mas continua favorecendo fortemente
a hipótese de não existência de efeito do favor.

Com relação aos DADOS 111, tanto o p-value quanto a medida de
evidência favorecem a hipótese nula .17o : 0i = 02 = a3. Para testar a igual-
dade das variâncias obtemos os seguintes valores

P" - 0, 0578 e EV'(e)g,y) = 0,33,

indicando pouca evidência a favor da igualdade das variâncias. Na abor-
dagem clássica, a violação da homocedasticídade é contorrlada através de
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Tabela 5.13: ANOVA para os DADOS ll
F.V s.Q. gl Q.M. F E}''(®o, y)
Fator
Erro

81,6
991,6 ::   0,49

(P
0,99

Total 1073,2 28      
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transformações adequadas nas observações, visando garantir estabilidade nas
variâncias. Porém, é bem sabido que estas transformações podem acarre-
tar problemas de interpretação dos resultados finais. Assim, a medida de
evidência de Pereira-Stern fornece um resultado mais confiável pala testar
Ho, uma vez que é obtida considerando o modelo com variâncias distintas
(mais adequado aos dados originais).

5.4.3 Modelo com dois Favores Fixos e variâncias iguais

p + .4; + A + (.4B):j + qj*

i=1,... ,a J'=1,. ,b A=1,
(ind.p.nd.nte.)':j* - N(0, a')

(5.15)

O parâmetro associado a este modelo é (O,a'), com 0 = (Oli,0i2,. . ,0.Ó)
e 0ij = p + 4{ + BJ + (ÁB){j. Este parâmetro assume valores no espaço

paramétrico O = R'Õ x R+. No modelo acima estuda-se os efeitos de dois
favores, denotados por .4 e B, na variável resposta. O termo ,4i representa o
efeito do i-ésimo nível do favor Á, o termo .Bj representa o efeito do j-ésimo
nível do favor B e o termo (.4B)ij representa o efeito da interação entre o
i-ésimo nível do favor .4 e o j-ésimo nível do fator B.

Sejam 0í. = } )ll:;.: 0{.j, í = 1,. - . ,a, 0.j = : E=:;. Oij, .j = 1,. . . ,b, e
0.. ' : )(..i:l >1:;.i 0i.f. A hipótese de não existência de efeito da interação
entre os dois falares é representada por .f/o : Oij -- 0i. a.j + 0.. = 0, i=
1, - . - ,a -- l, .j = 1, . ,b -- 1. Caso não haja efeito da interação, testa-se as

seguintes hipóteses, f7oA : 0i. = a2. = . . . :: 0.. e Jíf : 0.i = é?.2 = . . . = 0.Ó,

que representam a não existência dos efeitos principais dos favores A e B,
respectivamente.
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Tabela 5.14: ANOVA para os DADOS lll
F.V s.Q. gl Q.M. F E}''(0o , y)
Favor
Erro

105,5
1371,0 :f  0,81

(P
0,81

Total 1476,5 23      
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De(5.15) temos que yijt «' ]V(Oij,a'), { = 1,..- ,a , .j = 1,... ,b ,k =
1, . , nij, e são v.a.'s independentes entre si. Logo, a verossimilhança para
os dados y = (yil,3/i2,' . ,y.,y, com Z/i.f = (yiji,yi:Í2, ' ,yij«.,y, é dada
por

p(Z/ 10, a')
a b ni.j / .

ll ll li.-: «. l -i},ü:..'i-ij-tk-i

\. 'i=i .j=i

-M
a ' exp

-Úlw --EE «:.@:, -

0(

0(

com

A'->ll:>1:«:. s- l:EE :* :J' v:,-J-E":'*
{::l .j:=1 'i=1 .j=i k=1 '"tJ A=l

A distribuição posterior para (O, a2) baseada na priori imprópria usual

«(0, a') « a':,

é dada por

«(O, a'ly) 'x a'(N+:) exp { --ã;iÍS + ni.f(Oij -- Üjyl} .
(5.16)

Soam i7 =(gli,#i2, - - ,V.ó)/ e E = diagÍa'/n:i,a'/n12,
distribuição em (5.16) é fácil ver que

, a'/n.ó}. D-

(.) .''ly - 6'«m«((N - «b
(b) 0 l(a', 3/) - /V(g, E);

tàl'z.sl2b

A fim de que a distribuição em (a) seja própria é necessário que N > ab + l,
ou seja, devemos ter nij > 1 para pelo menos dois pares (i,.j). Novamente, as
distribuições em (a) e (b) serão usadas para gerar amostras da distribuição
posterior.

A Tabela 5.15 apresenta dados de Neter et al. j19851 (pg. 686), referen-
tes ao estudo de dois fatores nas vendas de pão italiano em fatias. Deseja-se
saber se a altura e o comprimento das prateleiras onde o pão fica em ex-
posição interferem nas vendas do produto. O fator A refere-se à altura das
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Tabela 5.15: Experimentos com dois fatores fixos

prateleiras, baixa (Ái), meio (Á2) ou topo (.43), e o favor B refere-se ao com-
primento das prateleiras, regular (BI) ou larga (B2). A Tabela 5.16 apresenta
a ANOVA com os p-values (p) e as medidas de evidência (Ey(Oo, 3/)) para
as hipóteses de interesse.
Assim, tanto a medida de evidência quanto o p-value chegam às mesmas
conclusões: o comprimento e a altura das prateleiras não interagem nos seus
efeitos nas vendas, o comprimento das prateleiras não afetam as vendas, mas
a altura das prateleiras afetam.

5.5 Modelos de Regressão para dados Pretes
te/Pósteste

Nesta seção utilizaremos a medida de evidência de Pereira-Stern para
testar hipóteses precisas associadas a modelos de regressão com dados prove-
nientes de experimentos preteste/pósteste. Na seção 5.5.1 abordaremos este
problema sem impor restrições nos coe$cientes da regressão e na seção 5.5.2
consideraremos restrições nos coeficientes.
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'abeJa 5.16: AmaVA para o experimento com dois fatore
F.V s.Q. gl Q.M. F P E}''(0o, y )

&       
o,o001
0,3226
0,3747

0,0130
0,4960
0,5413

Total 1642 11        
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5.5.1 Modelo Irrestrito
Singer e Andrade j19971 discutem a não-adequacidade dos modelos ANOVA
e ANCOVA para análise de dados pieteste/pósteste quando uma medida
preteste nula implica que a medida pósteste também é nula, ou quando os
dados são heterocedásticos. Nestas situações, eles propõem que os dados
sejam ajustados por um modelo de regressão com a variável resposta sendo a
medida pósteste e a variável independente a medida preteste. Eles ilustram
sua proposta com dados provenientes da área de odontopediatria, observando
o índice de placa dental antes e após escovação com dois tipos de escovas
dentais em crianças de ambos os sexos. Os dados são apresentados na Tabela

Seja zijx; (yilk) a medida preteste (pósteste) para o k-ésimo indivíduo
(A = 1, - . . ,ni) do i-ésimo sexo (i = 1,2) usando o .j-ésimo tipo de escova

dental (J = 1,2). Singer e Andrade j19971 propõem o seguinte modelo de
regressão pala estes dados:

5.17

ijk = hj=lll:'lik i - 1,2, j - 1,2, k - l, (5.17)

com #ij > 0 e 7:j sendo parâmetros desconhecidos e qjk um erro aleatório. O
parâmetro 7,j interfere na taxa esperada de redução do índice de placa dental,
enquanto o parâmetro PiÍ pode ser interpretado como o poder de redução do
índice de placa dental (valores pequenos de PiÍ indicando maior poder de
redução). Considerando a transformação logarítmica, o modelo (5.17) pode
ser escrito como

log yí.íx; = log Pi.í + 'ij log zijk + log qjA,

ou equivalentemente,

zi.ík = cv{.f + '7ijwijk + (mija, (5.18)

com rija = logyijk, a{.í = logPi.f, zo{.ík = logzijk, áíjk = log qjt, e podemos
assumir que á{.Ít N N(0,a'), { = 1,2, .j = 1,2, k = 1, . . ,n{ (isto implica
que cijj; tem distribuição lognormal). Seja zix; = (ziik, zi2k) a medida pósteste
transformada do Ã;-ésimo indivíduo do á-ésimo sexo. Assim, o modelo (5.18)
pode ser escrito como

ziÀ; = Xitb{ + eix; j = 1,2 k = 1, .- ,n;, (5.19)
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Tabela 5.17: Índice de placa dental

l\'ladruga, M. R. IME/USP

indivíduo sexo

Tipo de escova
Experimental Convencional

Antes da
escovaçao

Após a
escovaçao

Antes da
escavação

Após a
escovaçao
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com

la ":" ? .:.l b. a-,'y«,a",'y«y e:* *,ó«*y

Singer e Andrade j1997] assumem que eii; «.' N2(O, Eik) e consideram
duas estruturas de covariâncias para os (iij : E k = a2.r2 (representando o

modelo com erros independentes) e Eik = a-'l,l; + a'l2 (que corresponde
a um modelo de efeitos aleatórios). Como os modelos com erros lognormais
não permitem valores nulos para a variável resposta, eles ajustaram os dois
modelos sem as duas observações com medidas póstestes nulas (indivíduos 8
e 12). Baseados na log-verossimilhança restrita maximizada de cada modelo.
eles aceitaram que o parâmetro r2 pode ser considerado nulo, portanto, o
modelo com erros independentes foi assumido. Sob este modelo, eles con-
duziram testes dos efeitos principais dos favores sebo e tipo de escada, bem
como do efeito da inteiação enfie os dois favores. Estes testes foram feitos
comparando os correspondentes interceptos e as correspondentes inclinações
simultaneamente. Sejam .aros, /l/IZ e /ih{ as hipóteses correspondentes aos tes-
tes do efeito do favor sega, do efeito do fator lira de escada e do efeito da
interação, respectivamente. Estas hipóteses são representadas pelas seguintes
expressoes:

uS CYll + Cy12 = (121 + CY22

'yti + 'i2 = '2i + '22

CVll + CV21 = (Z12 + Cy22

'hi + 'zl = 'i2 + "r22

H/ . (yll + C122 = (112 + Cy21

" 'ii + ''22 = 'i2 + 72í

Eles corlcluíram que não existe efeito da inteiação entre os fatores (p
0, 263), não existe efeito do fator sega (p = 0, 272), mas existe efeito do fatos
tipo de escada (p = 0,001). Nosso objetivo é obter a medida de evidência
de Pereira-Stern em favor das hipóteses descritas acima. Para isso, vamos
considerar o modelo vetorizado:

z = xb + € ' -., Na(O, a'-Z.) (5.20)
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com
Xii 0

Zt«: *.**- l«- X2i
0

Z2«, 0 X2«,
eii

'«: - l :: l edxl =
e21

' d

A função de verossimilhança para os dados (Z, X) no modelo (5.20) é dada
por

p(Z,Xjb, a') "(a')'(''+"') exp {--ã;Í(ê'ê +(b - &yX'X(ó - Ê))

com ê XÊ) e É; (X'X)''X'Z.
(b, o2), baseada na priori imprópria usual,

A distribuição posterior para

««,, .'o « &

é dada por

«(b, a'lZ, X) '''(a')'("'+"'+:) exp {--ã;i(ê'ê+(ó É;yx'x(ó - É;))

(5.21)
Da distribuição em (5.21), é fácil ver que

(a) a''l(Z,X) - 6'«m«(n- + n, - 4,ê'ê/2) ;
(b) Z,l(a', Z, X) - Ns(b, a'(X'X)':);

Podemos usar as distribuições em (a) e (b) para gerar uma amostra
{(b, a')],' - -,(b, a')w} da distribuição posterior a(b,a'lZ, X), que será usa-

da para aproximar a medida de evidência de Pereira-Stern pelo método de
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N'lo«te-Carão, o« sda,

Ey(Ho, Z, X) H l ; E :t«,, .'D. ' r]z-l

Agora, apresentaremos os resultados obtidos através da medida de
evidência de Pereira-Stern para testam os efeitos principais dos favores e o
efeito da interação. Todos os resultados foram obtidos sem os dados referen-
tes aos indivíduos 8 e 12. Assim, testando inicialmente o efeito da interação,
obtemos .Ey(/7o/,Z, X) = 0,0146, sugerindo que existe efeito da interação
entre os dois favores. Por conta disto, as hipóteses para testar os efeitos
principais dos fatores rezo e fÍpo de escada serão reformulados e expressas,
respectivamente, por

all
a12

'h2

(y21

Cy22

'yzi
'y22

(zll
a21

'yit

== CY12

== CY22
- 'i2

- "y22

As medidas de evidência de Pereira-Stern em favor destas hipóteses foram
EV(/i©*,Z,X) = 0,8934 e ZV(Xf''',Z,X) = 0,0139, sugerindo que não
existe efeito do favor rezo, mas existe efeito do favor tipo de escol;a. Testando
separadamente os interceptos e as inclinações, ou seja,

all
a21

== CIY12

== Cy22
'yií = 't2

'y21 :: '22

obtemos EV(.liroZ:, Z, X) = 0, 1083 e Ey(/iroZ', Z, X) = 0, 9864, sugerindo
um modelo com expoente comum para ambos os tipos de escova. Seguindo a
análise de Singer e Andrade j19971, testamos se a taxa de redução do índice
de placa pode ser considerada constante e igual a 1, ou sela, .leio : 'ij = 1,
e obtivemos Ey(#o, Z, X) = 0,9738 sugerindo aceitação da hipótese Ho.
Este resultado concorda com o teste da razão de verossimilhança realizado
por Singer e Andrade j19971, que forneceu o p-value p = 0, 399.

5.5.2 Modelo com Restrição
Giampaoli j1999j discute problemas de inferência em espaços paramétricos

restritos, considerando modelos lineares da forma y = XP + € e hipóteses
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do tipo JZo : C'/3 = c contra J71 : C'P ? c, com pelo menos uma desigualdade
estrita, e a suposição adicional -R/3 ? p. Em seu trabalho foram analisados
dados da área de odontopediatria e, novamente, observou-se o índice de placa
bacteriana. antes e após a escovação com dois tipos de escova. A escova do
tipo A foi utilizada por um grupo de oito crianças e a do tipo B por outras
oito crianças. Os dados são apresentados na Tabela 5.18.

Com base no modelo linear, temos y = (yll,..' ,y18,y21,''- ,g28y,
X = diaglzi,a2}, com z{ =(zii,. ,zi8y, e P =(#i,P2y. Assim, :«ij(z2j)
e yi.Í (y2j) representam, respectivamente, as medidas preteste e pósteste do
.j-ésimo indivíduo utilizando a escova A (escova B), .j = 1, . . - ,8, e Pi (P2)
a taxa residual de placa bacteriana dos indivíduos que utilizam a escova A
(escova B). Os parâmetros Pi são tais que 0 $ /3{ 5; 1, i= 1, 2, pois o índice de
placa bacteriana após a escovação deve ser menor ou igual ao índice antes da
escovação, e também deve ser positivo. Nosso interesse é testar as hipóteses

Ho : l3\ = 13a versus Ht : l3x '> Pa

Giampaoli j19991 propõe um teste alternativo, em que considera a res-
trição nos coeficientes da regressão, e compara o poder deste teste com o
poder do teste usual (que não considera a restrição). Também estuda o de-
sempenho do teste alternativo para diferentes estimadores dos coeficientes
da regressão, sob Ho, e diferentes estimadores da variância. É calculado,
também, o Favor de Bayes para as hipóteses acima segundo duas metodolo-
gias, a proposta por Carlin e Chíb j19951 e a proposta por Irony e Pereira
j19951, mostrando a sensibilidade do Fatos de Bayes à escolha da distribuição
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Tabela 5.18: Índice de placa bacteriana

indivíduo

Escova A Escova B
Antes da
escovaçao

Após a
escovaçao

Antes da
escovaçao

Após a
escovaçao
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a priori e à escolha da metodologia. O teste alternativo e o Favor de Bares
indicaram evidência contra a hipótese nula.

A fim de obter a medida de evidência de Pereira-Stern em favor de Wo,
consideremos o espaço paramétrico G) = {(#l,/32) € 1R' : 0 $ /72 $ PI $ 1} e
o subconjunto Oo = {(#i,P2) C ® : Pi = #2}. Sob o modelo linear,

y k = Pizík + ciA, ':* - N(0, a') , (5.22)

e assumindo independência entre os erros, a função de verossimilhança é

p(}', XIPi,P2, a2) c( a'2" exp úl$«« p:«-o' + ü« - p,««nl l
com (#i,P2) C O, a > 0 e n = 8. A distribuição a priori será fatorada como

«(P-,P,, a') = «-:(P,l#:, a') x «,(/i-la') x «3(a') ,

com nl(.) representando a f.d.p. de uma distribuição Uniforme no interva-
lo (0,P-), «,( ) uma distribuição Uniforme «o intervalo (0, 1) e «;( ) um.
distribuição Gama-Inversa com hiperpaiâmetros pi e p2. Assim, temos

«(Pi , P2, a') « :J-(a')'("'+O.-«/.'
l

Portanto, a distribuição posterior é dada pot

«(Pi,P2,.'ly,X) 'x l (a')-("'+"+:) exp {--ã;i ISi-(Pi -- Piy+
+ S2,,(P2 -- P2)' + C?l,i, + Q2,. + 2l'21 } , (5.23)

com

E
k-l

&«,- a* , õ:- k.l =iKyiK
&,

E
Z

e

Q:,. . $?!f@ - (EZ;: ":*y;*y''V tz3/
A-/ 2Z'ÍZ;

Da distribuição posterior em (5.23) é fácil ver que:

(.) a 'l (P-,P,,}'',X) - 6'«m«(Á, B) ;

(b) #,l (P:,.'', }''',X) - N'P'PO(Ó,, a'/S,-);
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com A .= pi + n, B = Sl-(Pi -- #iy + S2-(P2 -- P2y + Qi,. + Qz,, + 2P2

e ]V(', a)(p,u) representando a distribuição Normal com parâmetros p e u
truncada no intervalo (c, d). Portanto, podemos fatorar (5.23) como

«(P-,P,,.'l }'',X) #-,a',y,X) x «,(P:,a'l }',X) , (5.24)

com nl( ) representando a f.d.p. da distribuição em (b) e n2(.), a f.d.p.
distribuição posterior conjunta de (/3i, a'), dada por

da

«,(#:,a'l }''', X) « J- (a')'("'''"-'-'/4 l@(Z,,) '>(Z,-)j x
1/1

* -pÍ-mt«

l 'r \ .u2 J 'r \ -ül .J l .x

Õ,)'] (5.25)

onde ©(.) é a função de distribuição acumulada (f.d.a.) da distribuição Nor-
mal padrão,

a
e

A fim de obter uma amostra aleatória {(PI,#2,a')l, . . - , (@l, PZ, a')N}
da distribuição posterior em (5.23), usaremos a fatoração expressa em (5.24).
Inicialmente, gerimos uma amostra {(Pi, c,')i, - - ,(/3i, a2)]v} da distribuição
em (5.25) pelo Método da Rejeição (ver O'Hagan j19941) e, em seguida,
usamos esta amostra para gerar os valores de P2 da distribuição condicional
em (b). Os hiperparâmetros da distribuição a priori de r = o'z foram
tais que E(1") = pi/p2 = 59, 17, que é a estimativa de mínimos quadrados
do parâmetro de precisão. Assim, tomamos L'i = 1 e p2 = 0,0169 (esses
valores foram utilizados em Giampaoli j19991), e com base nos dados Pi =
0,9548, /j2 = 0,8292, Si- = 6, 1843, S2,, = 6,2910, Si,, = 5,6447, S2.. =
4,5497, Qi,. :: 0,0066 e Q2,, :: 0, 2245, gerimos uma amostra de tamanho
lO.180 da distribuição posterior. As Figuras 5.1, 5.2 e 5.3 apresentam os
valores gerados para Pi) /32 e a2, respectivamente. A Figura 5.4 esboça o
gráfico do núcleo da distribuição posterior conjunta de (Pi, o2), expresso em
(5.25). A amostra gerada foi utilizada na etapa de integração numérica para
obter a medida de evidência de Pereira-Stern em favor de .fío, que estabelece
a igualdade entre os coeficientes do modelo de regressão, ou sqa, afirma que a
taxa residual de placa bacteriana é a mesma para os indivíduos que utilizam
a escova A e os que utilizam a escova B. Analisamos, também, a sensibilidade
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desta medida com relação aos hiperparâmetros da distribuição a. priori de r
Consideramos alguns valores pala o par (p], p2), tais que a razão p:/p2 seja
constante e igual a 59,17 (a estimativa de mínimos quadrados de r). Os
resultados são apresentados na Tabela 5.19. Observamos que a medida de
evidência não é sensível à variação nos hiperparâmetros. Giampoli j1999j
mostrou que o favor de Bayes é sensível à mudanças nos hiperparâmetros se
for obtido pela metodologia proposta por Irony e Peneira, mas não apresenta
sensibilidade se obtido pela metodologia de Cailin e Chib.

Figura 5.1. Valores gerados para /3i

iteração

Tabela 5

10
100

1000

cia de
«, l E}''(Ho, }''',X)

0.0169 0,3599
0,1690 0,3462
1,6900 0.3411

16,9000 0,3555

ra-Stern

A flm de construir uma regra de decisão empírica, realizamos algumas
simulações supondo Ho verdadeira. Inicialmente, fixamos dois conjuntos de
valores para. a matriz de variáveis explicativas, X = dáagÍax:i , zk2}, com zká
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Figura 5.2. Valores gerados para P2

k

Figura 5.3. Valores gerados para o2

iteração

representando vetores de dimensão 8 (k = 1, 2). Os valores utilizados foram

zll
Z12

Z21

Z22

(0,620 0,700 0,900 0,950 1,200 0,100 0,570 i,3soy
(0,450 1,150 1,270 0,870 0,820 0,970 0,500 0,730y

(0,794 1,005 0,824 0,516 0,234 0,088 0,452 i,231y
(0,864 1,158 0,748 1,451 0,789 0,366 1,137 i,034y
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Figura 5.4. Núcleo da Distribuição Posterior conjunta de (PI, o2)
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No primeiro conjunto de valores, zxi e zi2 são os vetores de observações
da variável X para os dados apresentados Tla Tabela 5.18. O vedor z,i
corresponde a uma amostra aleatória da distribuição normal com média
Zii ' â }-.j:i ziij = 0, 799 e variância s?i = + >1:;..(ziij -- =ii)' = (0, 393)',
enquanto z2z corresponde a uma amostra aleatória da distribuição normal
com média Fi2 = ã)l,.í.iz12j :: 0,845 e variância s?2 = +>1,j.i(z12j
Zi2y = (0,288)2. Para cada matriz de variáveis explicativas foram gera-
das 1000 amostras da variável resposta y com distribuição normal mul-
tivariada com vedor de médias XP e matriz de covariâncias a2.r16, onde
P = (0, 89201 0,8920y (o valor comum para os coeficientes da regressão cor-

responde à média aritmética entre as estimativas de Pi e P2) e cr2 = (0, 13)2
(valor médio das estimativas de a2). Procedimento semelhante foi aditado
em Giampaoli j19991. Para cada conjunto de dados correspondendo aos 1.000
valores simulados, calculamos a evidência em favor de Ho (1.000 resultados
para cada matriz de variáveis explicativas). Estes valores foram ordenados
e tomou-se o percentil de ordem 5 (correspondente ao nível de significância
de 5% em um teste clássico). Dessa forma, foram obtidos dois percentis,
0,3946 e 0,3503, e o percentil médio foi adorado como o valor limite para re-
gra de decisão em favor de .f/o. Assim, adoramos a seguinte regra de decisão
empanca:

. Rejeita-se Ho se Ey(#o, y, X) $ 0, 3725
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De acordo com a Tabela 5.19, rejeitamos a hipótese de igualdade dos coefi-
cientes do modelo de regressão, e concluímos que a escova tipo A apresenta
taxa residual do índice de placa bacteriana maior que a escova tipo B.
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Capítulo 6

Significância e Poder

Vimos no capítulo anterior soluções para alguns problemas estatísticos
conhecidos utilizando a medida de evidência de Peneira-Steln, Ey(®o, aB).
Na maioria destas aplicações houve uma aparente concordância entre a so-
lução dada pela Ey(Oo, z) e a solução Clássica dada pelo p-value. Claro que
a comparação entre estas soluções é difícil, uma vez que a solução Clássica
possui uma regra de decisão bem definida, que é a comparação do p-vague
com um nível de significância pré-estabelecido, enquanto a regra de decisão
para o procedimento de Pereira-Stern depende da função de perda escolhida
pelo pesquisador. Uma forma de comparar estas soluções é através de estu-
dos de simulação, que nos fornecerão resultados empíricos. Neste Capítulo,
pretendemos obter o poder empírico para os dois procedimentos e estudam
uma relação funcional empírica entre a medida de evidência de Peneira-Stern
e o p-value. A fim de prosseguir com este estudo comparativo vamos definir
as seguintes medidas empíricas:

Definição 7. O núe/ de s gnl#cáncia empa'rico de am teste, cl, tí dado pe/a
proporção de vezes que rejeitamos Q hipótese nula quando elü é verdadeira.

Definição 8. O poder empa'Íco de m leste é dado pe/a proporção de vezes
qKe rejeita,mos CL hi,pótese vtuta. quando ela é jütsü.

Com estas definições, vamos comparar o poder empírico do procedi-
mento clássico, baseado no p-value adequado, com o poder empírico do pro-
cedimento de Pereira-Stern, para alguns problemas conhecidos de teste de
hipóteses. Estudamos, também, uma relação funcional empírica entre o p
vague (p) e a Ey(®o,z) nos testes considerados, e os resultados indicam
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que a medida de evidência pode ser expressa como a função de distribuição
acumulada de uma distribuição Beta, calculada no p-value correspondente.
Ou seja, podemos ajustam o seguinte modelo:

/
Para cada teste considerado o modelo (6.1) foi ajustado, produzindo diferen-
tes estimativas para os parâmetros a e b da distribuição Beta.

Va.mos, inicialmente, considerar o teste do parâmetro da Binomial, fi-
xando o nível de significância empírico em a = 0, 038. Em seguida, considera-
mos a comparação de duas médias dc populações normais, supondo variâncias
iguais e desconhecidas. Neste problema admitiremos apenas 5% de rejeições
da hipótese nula verdadeira, ou seja, o nível de significância empírico será
cv = 0, 05. Faremos também a comparação dos resultados empíricos no teste
de igualdade das médias normais supondo variâncias diferentes, ou seja, no
conhecido problema de Behrens-Fisher, já discutido no Capítulo 5. Neste
caso também fixaremos a = 0, 05. Em cada um desses problemas a regra de
decisão será baseada no nível de significância empírico fixado. Porém. res-
saltamos que a regra de decisão associada ao procedimento de Peneira-Stern
deve ser baseada na função de perda -LPi, definida na Seção 4.3. Apresen-
tamos, também, a relação funcional empírica para o problema do teste de
equilíbrio de Hardy-Weinberg

E}''(®o, z) ' :g#g «'':0 - «y'' a« . .0

6.1 Teste do parâmetro da Binomial
Seja a v.a. X «.' B comia/(n, 0), queremos testar as hipóteses

Xo : 0 = 0, 5 versus Ht : 0 # 0,5

Considerando uma distribuição a priori uniforme no intervalo (0, 1) pala 0,
temos que a distribuição posterior será

al« - Bet«(« + 1, n - « + l).
Assim, obtemos a medida de evidência de Peneira-Stern com base nesta dis-
tribuição posterior e o p-value é obtido a partir do teste qui-quadrado.

A Tabela 6.1 apresenta o poder empírico para testar as hipóteses acima,
considerando diferentes valores de 0, e mostra que os dois testes são igual-
mente poderosos. Os resultados apresentados baseiam-se em 1.000 amostras
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da v.a. X, com n = 20. Para o nível de significância empírico a = 3, 8%, as
regras de decisão para os dois procedimentos são dadas por

e Clássico Rejeita-se .17o se p 5; 0, 0254

. Peneira-Stern Rejeita-se Ho se EV(®o, z) .$ 0, 0219

A Tabela 6.2 apresenta os valores do p value (p) e da medida de evidência
(EV'(®o, z)) para os possíveis resultados amostrais üç, considerando n = 20.
A Figura 6.1 apresenta o gráfico de dispersão dos pontos (p, Ey(®o, z)) apre-
sentados na Tabela 6.2. Ajustando o modelo (6.1) a estes pontos, obtivemos
as estimativas â = 1, 0732 e b = 1,0226. O coeficiente de correlação entre a
medida de evidência observada e a estimada foi p(Ey. Éy) = 0, 9999.

6.2 Comparação de duas médias de populações
normais

Sejam X « N(pl,o') e y «' N(p2,a') v.a.'s independentes. Com
base nas amostras aleatórias, :« =(zi, z2,' .. ,a«) e Z/ =(yi,3/2,'. . , g/.), das
v.a.'s .X e y, respectivamente, queremos testar as hipóteses:

Ho \ HI. H, : F, :# ".
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:!bbela 6. 1: Teste da Binomial

0
Poder empírico

Clássico Pereira-Stern

 

l,ooo
0,987
0,776
0,410
0,147
0,038
0,124
0,412
0,793
0,990
l,ooo

l,ooo
0,987
0,773
0,410
0,146
0,038
0,124
0,412
0,793
0,990
l,ooo
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Figura 6.1. Teste da Binomial

Seja O = (pl,p2, a ) o parâmetro de interesse. A função de verossimí.
Ihança dos dados z = (z,3/) é dada por

p(:10) ''' a'("+") exp {'ã;;((" -- 1)< + "(p- -- iy)}

'"p 'l -m«" - 0.e + «.@, - 0D l- ,
com i= (1/n) )l:l:: z{ e g = (1/m) )l:=:. y:f repres"ta«do as médias amos-
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X

Z P E}''(®o , «) Z P E}''(0o , « )

l

o,oooo
0,0004
0,0026
0,0118
0,0414
0,1153
0,2632
0,5034
0,8238
l,oooo

o,oooo
0,0003
0,0015
0,0048
0,0165
0,0609
0,1581
0,3489
0,6362
l,oooo  

0,8238
0,5034
0,2632
0,1153
0,0414
0,0118
0,0026
0,0004
o,oooo
o,oooo

0,6452
0,3596
0,1617
0,0600
0,0180
0,0037
o,0011
o,o001
o,oooo
o,oooo
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tr-i;, .q -l))EZ-(«; iy.q /(m-l))EZ;.(yj-g)'
representando as variâncias amostrais. Baseada na priori imprópria usual,
a(0) (x }, temos a seguinte densidade posterior

«(Olz) ''' '''("+"+:) exp 'l--iP((" + "(pl -- iy)}

* "pl'ip(('"-i)q+m(p, -gy)l(62)
A Tabela 6.3 apresenta o poder empírico para testar as hipóteses acima,

considerando diferentes valores de /z2, e indicam uma concordância do podem

empírico nos dois procedimentos. Os resultados apresentados baseiam-se em
1.000 peles de amostras das v.a.'s X e y, de tamanhos n = 10 e m = 13,
respectivamente, gerados de distribuições normais com variâncias iguais a l
e médias pi :: 0 e p2. Para o nível de significância empírico a = 5%o, as
regras de decisão baseadas nos dois procedimentos são dadas por

e Clássico : Rejeita-se ,17o se p 5; 0, 0549.

n'tal.z.J o( a

. Peneira-Stern Rejeita-se Ho se -EV'(®o, z) $ 0, 3130

Tabela 6.3 Teste de igualdade das médias
Poder empírico

Clássico l Pereira-éter;i
0,998 0,999
0,950 0,949
0,638 0.640
0,216 0,215
0,049 0,050
0.232 0,233
0,666 0,673
0,951 0,952
0,999 0,999

2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0

A Figura 6.2 apresenta o gráfico de dispersão para 2.000 pontos do par
(p, .Ey(®o, z)) gerados para o teste de igualdade das médias, considerando
amostras de tamanhos n = 10 e m = 15 de duas normais de média zero e
variância 1. Ajustando o modelo (6.1) a estes pontos, obtivemos as estimati-
vas â = 0, 6771 e b = 3, 1460. O coeficiente dS correlação entre a medida de
evidência observada e a estimada foi p(Ey, EV) = 0, 9999.
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Figura 6.2. Teste de igualdade das médias

6.3 O Problema de Behrens-Fisher
Vamos comparar o poder empírico da medida de evidência de Peieira-

Stern e do p-vague no problema de Behrens-Fisher discutido na Seção 5.3.
A Tabela 6.4 apresenta os resultados baseados em 1.000 pares de amostras
de tamanhos 10 e 13 gerados de duas distribuições normais, com parâmetros
pi = 0, cr? = 1, a? = 2 (4) e diferentes valores de p2. Para o nível de

significância empírico fixado, cr = 5%o, as regras de decisão são dadas por

e Clássico Rejeita-se Jlo se p 5; 0,0520

© Peneira-Stern Rdeita-se Ho se Ey(G)o, z) .$ 0, 5188

Agora, se mantivermos os mesmos valores para pi e cr? e tomarmos a$ = 4,
as regras de decisão passam a ser dadas por

e Clássico Rejeita-se Ho se p 5; 0, 0555

. Peneira-Stern Rejeita-se Ho se Ey(®o, z) $ 0, 5235

Os dois testes apresentam resultados semelhantes, indicando um bom de-
sempenho das duas medidas. Observamos, também, que o procedimento de
Pereira-Stern é tão sensível ao aumento da variância quanto o procedimento
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Clássico, pois o número de rejeições diminui consideravelmente quando man-
temos os mesmos valores para as médias das duas populações e aumentamos
a variância de uma delas.

A Figura 6.3 apresenta o gráfico de dispersão entre o p-value a medida
de evidência de Peneira-Stern, considerando amostras de tamanhos n = 10 e
m = 13 de X -' JV(0, 1) e y -, N(0, 2), respectivamente. Ajustando o modelo
(6.1) a estes pontos, obtivemos as estimativas â = 0,4830 e b = 4,6237. O
coeficiente de correlação entre a medida de evidência observada e a estimada
foi p(Ey. Er) = 0, 9994.

Figura 6.3. Problema de Behrens-Fisher
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  Poder empíricos Poder empírico"
  Clássico Pereira-Stern Clássico Pereira-Stern

! !
0,119
0,328
0,604
0,840

0,120
0,327
0,602
0,839

0,243
0,368

0,071
0,146
0,256
0,373



6.4 0 Teste de Hardy-Weinberg 70

6.4 O [Feste de liardy-Weinberg
Nesta seção estudaremos a relação funcional empírica entre o p-value e

a medida de evidência no teste de Haidy-Weinberg, discutido na Seção 5.2.
Consideramos uma amostra de 40 indivíduos e, para cada uma das 741 confi-
gurações possíveis dos três genótipos ligados ao gene A, obtivemos o p-vague
associado ao teste qui-quadrado e a medida de evidência de Pereira-Stern.
A Figura 6.4 apresenta o gráfico de dispersão dos pares (p, Ey(®o, z)) para
todas as configurações. Ajustamos o modelo (6.1) a esses pontos e obtivemos
as estimativas â = 0,8375 e ó = 1,9779. O coeficiente de correlação entre
a medida de evidência observada e a estimada foi p(EV. ÉV) = 0, 9976. A
Figura 6.5 exibe o gráfico dos resíduos e = Ey -- EV

Figura 6.4. Problema de Hardy-Weinberg
l
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O gráfico dos resíduos apresenta valores de grande magnitude, indican-
do que no modelo ajustado temos alguns outliers. Por conta disto, repetimos
o ajuste do modelo retirando as configurações que apresentaram resíduo su-
perior a 0,05. As 23 configurações excluídas são apresentadas na Tabela 6.5,
podemos notar que elas correspondem às configurações de fronteira, ou se-
ja, aquelas onde observamos apenas um ou dois indivíduos para algum dos
genótipos. Isto provocou um ajuste insatisfatório destas configurações, pois
sabemos que o p-value não apresenta um bom desempenho na fronteira.

A Figura 6.6 apresenta o gráfico de dispersão dos pares (p, EV(Oo, z))
sem as configurações excluídas. O modelo (6.1) foi novamente ajustado a
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Figura 6.5 Gráfico dos resíduos

estes dados e obtivemos as estimativas â = 0,8793 e b = 2,0514. O novo
coeficiente de correlação obtido foi p(.Ey. Ev) = 0, 9995. A Figura 6.7 exib-
e o gráfico dos novos resíduos, indicando que o segundo ajuste apresenta
melhores resultados.
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Tabela 6.5: Configurações excluídas
Z « - (':, ,,, «;)   « - («:, «,,«;)

 

(1,1,38)
(1,2,37)
(1,3,36)
(1,4,35)
(1,5,34)
li,6,33)
(2,4,34)
(2,5,33)
l2,6,32)
(2,7,31)
(2,8,30)
(2,9,29)  

(30,8,2)
(31,7,2)
(32,6,2)
(33,5,2)
(33,6,1)
(34,4,2)
(34,5,1)
(35,4,1)
(36,3,1)
(37,2,1)
l38,i,i)
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Figura 6.6. Problema de Hardy-Weinberg sem os outliers
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Figura 6.7. Gráfico dos novos resíduos
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Capítulo 7

Considerações Finais

Neste trabalho consideramos o procedimento alternativo para testar
hipóteses precisas, proposto por Pereila e Stern j1999]. Vimos que este
procedimento é genuinamente Bayesiano, pois é a solução coerente de um
problema de decisão (Madruga et al. j20011). Diferentemente do teste Baye-
siano usual para hipótese precisa (o teste de Je#reys), este procedimento
tem a vantagem de sei realizado sem a necessidade de introduzir uma massa
de probabilidade a priori positiva no espaço definido pela hipótese precisa.
Mostramos também que o procedimento de Pereira-Stern apresenta um de-
sempenho muito bom nos exemplos estudados, e na maioria destes exemplos
comporta-se de forma similar ao procedimento Clássico, baseado no p-value.
Destacamos como tópicos de pesquisas futuras, a necessidade de

a) estudar o desempenho deste procedimento em problemas com alta di
mensão do espaço paramétrico, que requer implementação computací
anal mais sofisticada;

b) explorar as funções de perda apresentadas pata garantir a Bayesia-
nidade do procedimento, em particular, sua dependência dos dados
observados;

c) investigar a relação funcional empírica obtida entre o p-vague e a medida
de evidência.
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