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Resumo

Uma etapa importante após a formulação e ajuste de um modelo de regressão é a.

aná.liso de diagnóstico. Neste trabalho sã.o tratados alguns aspectos de diagnóstico

e resíduos em modelos de regressão log-gama generalizado estendido com dados

censurados. Propomos um método alternativo para. poder estima.r os parâmetros

do modelo baseado no procedimento MAXBFGS do programa Ox. E empregada

a abordagem de influência. local sobre o afastamento da verossimilhança (/áAe/áAo-

od d sp/acemenÉ) para o modelo log-gama generalizado estendidos e utilizando a

funçã.o objetivo resíduo de Pearson e componente do desvio é estudada a influência

sobre predições. Usamos também o /euerage generalizado como uma análise com

plementar para estudar diagnóstico. Considerando o modelo log-gama generalizado

estendido propomos um resíduo a partir das componentes da. função desvio. Nós

verificamos que a. distribuiçã.o empírica. desse resíduo pode ser aproximada. pela dis-

tribuiçã.o normal padrão, e apresentamos o resultado de um estudo de simulaçã.o

desenvolvido com o objetivo de avaliar o comporta.mento de algumas características

dessa. distiibuiçã.o. Um conjunto de dados reais foi usado para. aplicaçã.o do método

desenvolvido
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Abstract

One important stage after the regression model formulation and its adjustment

is thc diagnostic analysis. In this work some diagnostic aspects are treated in

the generalized extented log-gamma regression model with censored data.. We

suggest an alternative method to estimate the parameters in the model based on the

MAXBFGS procedure of the Ox software. It is used the local influence approa.ch

on the likelihood displecement to the generalized extented log-gama modem as well

as with the Pearson residual objective function and the component deviance is

used to study the influence on predictions. We also use the generalized leverage as

a complementary analysis for the diagnostic analysis. Clonsidering the gerieralized

extented log-gama modem we suggest a residual based on the deviance components

function. We show that the empirical residual distribution can be approximated to

the standard normal distribution, and we present the result of a simulation study

developed with the objective of evaluating the behaviour of this distributions. The

resulta were applied to real data.
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CAPÍTULO I

Conceitos Básicos

1.1 Introdução3-''

O modelo log-gama. generalizado estendido proposto por Lawless (1980) tem si-

do largamente aplicado na área. de Análise de Sobrevivência e Confia.bilidade. O

modelo permite pesquisar diversos tipos de problemas para- estudos analíticos bem

como pode ser implementado em situações práticas; além disso, pacotes computa-

cionais tais como SAS e Ox introduziram a função gama. incompleta e a integral

gama incompleta, o que têm contribuído enormemente para a popularidade do

modelo no sentido de facilitar sua implementação computacional.

A análise de dados de tempo de vida pode ser feita com base em modelos

estatísticos paramétricos, que são supostamente apropriados. A escolha correra. de

um modelo que se ajuste de forma. adequada a. um conjunto específico de dados é

de grande importância., tendo-se em vista que a. nã.o tendenciosidade dos resultados

da análise depende dessa. escolha. Com a disponibilidade de a.plicativos estatísticos

tais como SAS, OX e S-Pias, analisar os dados torna-se medos complexo, assim

l



1.1 Introdução 2

como testar hipóteses e verificar a adequação do modelo

Uma etapa. importante na. aná.pise de um ajuste de regressão é o estudo da. ro-

bustez dos resultados obtidos com relaçã.o à. presença de pontos extremos ou mais

genericamente a perturbações no modelo adorado. Detectar observações aberran

tes e/ou influentes constitui um passo importante na. análise do conjunto de dados.

Existem na literatura. numerosos enfoques para. se determinar a. influência. de ob

servações no ajuste do modelo, pa.rticularmente nas estimativas dos pa.râmetros.

Diversos resultados, comentários e sugestões a respeito podem ser encontrados, por

exemplo, em Cook e Weisberg (1982), Chaterjee e Hadi(1988) e book (1986).

No presente trabalho consideraremos três tipos de perturbação no modelo, a.

fim de verificarmos o impacto das mesmas nos resultados clo ajuste. Eliminar

(ou suprimir) observações é uma. maneira habitual para. se deter'mina.r o impacto

individual dos casos no processo de estimaçã.o. O artigo de book (1977) deu início

ao desenvolvimento de técnicas cle diagnóstico de casos excluídos. Esse enfoque

representa um exemplo do que se denomina análise de influência global. O artigo de

book (1986) considera um enfoque local, isto é, para. cada. caso outorga-se um peso

mi e sob a. estimativa dos parâmetros mede-se a alteraçã.o sofrida. na verossimijhança

quando se altera ligeiramente esses pesos O enfoque global de casos excluídos

consiste em selecionar os pesos correspondentes, água.IS a zero ou a. um. Nesse

enfoque, um caso sempre corresponderá. a. um indivíduo e por conseguinte a. todo o

vetar de valores associados ao indivíduo. O método cle influência loco.l é aplicado

neste trabalho no mode]o ]og-gama. generalizado estendido. Seguindo a. proposta.

cle book (1986), assumimos o afastamento pela. verossimilhança. pa-ra porei avaliar

a. influência. local das observa.ções lias estimativas dos para.metros.
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O método dc influência. local tem se constituído em uma ferramenta bastante

popular na. a.ná.lise da. influência conjunta. das observações nos resultados de um

ajuste de regressão. Inúmeros artigos foram publicados no assunto nos últimos

anos. Por exemplo, com a. suposiçã.o de erro normal, La\vrence (1988) investiga

a aplicação de influência. local em modelos lineares com para.metro na transfor

mação da resposta, Beckman, Nachtsheim e book (1987) apresentam estudos de

influência em modelos de análise de variância com efeito misto, Tsai e Wu (1992)

investigam influência local em modelos a.uto-regressivos de primeira ordem e hetero

ceda.sucos e Pa.ula. (1993) aplica. influência. local em modelos lineares com restrições

nos parâmetros na forma. de desigua]dades ]ineraes. Sa.indo da. classe normal tem-

se, por exemplo, o trabalho de Pettitt e Bin Daud (1989) que investigam influência

local em modelos de Cox com riscos proporcionais, Escobar e Meeker (1992) que

ada.pta.m influência local numa classe paramétrica. de modelos para a.nálise de so-

brevivência., O'Haja. Hiner, Lawless e Cook (1992), 1<im (1995) e Pa.n, Fa.ng e Von

Rosen (1997) que aplicam métodos de influência. local em regressão multivariada.

Mais recentemente, Galea, Paula e Bolfarine (1997), Liu (2000) e Galea, Pauta e

Uribe-Opazo (2002) apresentam estudos de influência local em modelos elípticos

lineares, enquanto l<wan e Fung (1998) aplicam a metodologia em aná.lise fatorial

e Gu e Fung (1998) em análise de correlaçã.o canónica.. Uma. discussão interessan-

te a. respeito do uso de influência local é apresentada por Fung e Kwan (1997).

Os autores mostram que o afastamento pela. verossimilhança é uma medida. de in

fluência invariante com mudanças de escala nos dados, fato que nã.o ocorre com

outras medidas de influência propostas

Com a finalidade de fazei diagnóstico de influência também sobre pieclições clo

modelo [og-gama. genera]izado estendido, empregamos o método de inf] uência. boca.]
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proposto por Thomas e Cook (1990). Basicamente trabalhamos com duas funções

objetivo baseadas no trabalho de h/lcCullagh e Nelder (1989): a. primeira. função

objetivo é o resíduo de Pearson e a. segunda funçã.o objetivo é o resíduo componente

do desvio.

Discutimos ainda neste trabalho o uso do /euerage genera.lizado, proposto por

Wei, Hu e Fung (1998), em que é estendido o uso de /euerage para modelos de

iegressã.o linear e não-linear, incluindo dados censurados, vá.rios tipos de estimação

e dados correlacionados. Nesta. parte apresentamos a forma. analítica. do /eueragc

generalizado em modelos log-gama. generalizados estendidos.

Por outro lado, sabemos que quando se procura. ajustar um modelo a um conjun-

to de dados, a validaçã.o desse ajuste deve passar também pela aná.pise de resíduos

em que se procura detectar pontos mal ajustados (aberrantes), bem como verificar

se há indícios de afastamentos sérios das suposições feitas para. o erro do modelo.

Clom esse objetivo, propomos neste tuba.Iho o estudo de três resíduos desenvolvi-

dos a partir do componente do desvio comumente utilizado em modelos lineares

generalizados. O primeiro resíduo é proposto seguindo a idéia de Davison e Gigli

(1989) para dados censura.dos, o outro resíduo é proposto por Fahrmeir e Tutz

(1994) e Pierce e Schafer (1986). Em ambos os casos o objetivo é encontrar uma.

transformação adequada de modo que o resíduo componente do desvio tenha se-

gundo algum critério distribuiçã.o aproximadamente normal. Propomos também o

resíduo componente do desvio martingal definido por Therneau, Grambsch e Fle-

ming (1990) na. apor(!agem de processos de contagem. Esses três resíduos também

são padronizados usa.ndo o /euerage generalizado. Despois, apresentamos estudos

de simulaçã.o de tN/fonte Carão pa.ta avaliar a clistiibuição empírica desses resíduos

Fina.Imente, apresentamos bandas cle confiança construídas a.través da técnica. de
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envelopes proposto por Atkinson (1981, 1982 e 1985)

1.2 Claracterização da distribuição de tempo de

vida

A análise de sobrevivência. consiste em um conjunto de técnicas estatísticas pa-

ra.métricas e nã.o-paramétricas adequadas a dados que medem o tempo até a

ocorrência de um evento de interesse, como falha. cle um componente de uma

máquina, morte de um paciente devido a uma. certa. doença, entre outros. Essa

metodologia foi especialmente desenvolvida. para. incorporar a informação de obter

vações censuradas, que são aquelas em que nã.o foi possível observar a ocorrência. do

evento de interesse. As censuras podem ocorrer em várias situações e de diversas

formas: qua.ndo o tempo até a ocorrência clo evento é ma.ior que o tempo do estudo,

quando um indívicluo é perdido ao longo do seguimento, quando o evento de inte-

resse já havia ocorrido antes do início do estudo e em muitas outras situações. As

censuras podem ser classificadas cm três tipos: tipo /, tipo // e censura. aleatória.

. Os dados apresenta.m censura tipo /, se o experimento é realizado em um

período de tempo fixo, de tal ma.negra. que o tempo de vicia. do elemento só

será conhecido se ele for menor que um limite pré-determinado. Nesse tipo

de censura o número de falhas é uma variável aleatória. Especifica.mente

temos que os elementos 1, 2, . . . ,rz de uma amostra são sujeitos a períodos

de observações 7'. , 7;, . . . , Tnc de forma. que o tempo de vida 7/ é observado

apena-s se ZI/ < 7i . Se Tlc = . . . = Tnc,temos a censura. tipo / simples.

e Uma amostra. censura.da. de tipo //' é a.quela em que são observados os r
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menores tempos de uma a.mostra aleatória de n itens (l $ r $ rz)

e No tipo de censura aleatória, os tempos de censura. I'F, com i= 1,2, . . . ,n,

são considerados aleatórios. Um processo simples de censura aleatória supõe

que cada elemento tem um tempo dc vida. lr/ e um tempo de censura. Z', e

que essas são variáveis aleatórias independentes e contínuas. Neste trabalho

vamos considerar especificamente censura aleatória-

Devido ao seu tipo de aplicação, a. análise de sobrevivência tem se tornado

um tópico de considerável intei'esse entre os pesquisadores das á.reis biomédicas e

cnacnhar;as

Seja. T uma variável aleatória contínua e positiva, que representa o tempo de

sobrevivência ou instante de falha. Suponha que associada a essa variável existe

uma função de densidade de proba.bilidade definida como:

b'U - JIU, P{T'l*, ' + .Ã:O} . aFH.m

em que FT({) = P(T 5; t) é a. função de distríbuíçã.o de T. Na verdade a função de

densidade de probabilidade é estimada. pela proporção de indivíduos que morreram

em um intervalo de tempo AZ e sabe-se que essa funçã.o possui duas proprieda.des:

f,(t) Z 0 e l .fl.t)
0

e

Segue que a. proporçã.o de sobreviventes inicialmente mencionada. será. represen

fada poi

sTçt) = p(r z t) = 1 J(=)Ú",

esta função representa. a. pioba.bilidacle de 7' exceder a. um dado t. Na prá.rica,

quando nã.o há. observações censura.das, a. funçã.o de sobrevivência é estima.da. pela
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proporção de indivíduos que sobreviveram além do instante t com relaçã.o ao total

de indivíduos no estudo. No entanto, na. presença. de censuras, estimadores mais

gerais devem ser considerados. Desta. forma uma primeira questão que se coloca

diz respeito à estimaçã.o de Sr({). A função de sobrevivência Sr(Z) além de ser

não-crescente com o tempo, possui as seguintes propriedades:

S(t) = 1 pa«a t = 0 e lim.--S(t) = 0

A funçã.o de risco ou taxa de risco é definida. pelo limite da probabilidade

de morte em um intervalo de tempo Z\t tendendo a zero, dado que o indivíduo
sobreviveu até o início desse intervalo

À,"m - JIU:. plr'l*,: + '\017' "} . .frM

Na prá.teca, a função de risco é estimada pela proporçã.o de indivíduos que

morreram em um intervalo de tempo Z\Z muito pequeno, com relação ao total de

indivíduos que sobreviveram até o início do intervalo. Também pode-se mostrar

que

À,(t) ? 0 e / ,X,(t)dt
0

A função de risco, também conhecida. como taxa de falha instantânea, informa.

sobre o risco de morte por unidade de tempo durante o processo condicional a sua.

sobrevivência. a.íiterioi a tempo f. Essa. funçã.o pode ser decresente, crescente, cons-

tante ou um processo ma.is complexo, em particular À7 (Z)Z\t é uma aproximaçã.o

da probabilidade cle morte no intervalo IZ, Z + z\í), dado que o indivíduo sobreviveu

até o instante Z.
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A função de sobrevivência e a. função de densidade de probabilidade podem ser

escritas através da função de risco À(t), sendo dadas por

',m-«-(- /'*(«)'«) -«-( .-m) ./ À(«)d«

.[x(«)úQ - x(t)''U-*m--( »(«)'«)-*M --( .'U),

sendo que ,4(Z) = ]o! À(u)du representa a função de risco acumulado

Algumas vezes, o tempo ga-sto até a. ocorrência. do evento de interesse não

pode ser observado poi razões externas ao processo experimental. Para. unidades

experimentais nessa. situação são observados apenas os instantes de censura, que

correspondem aos instantes em que se perde contato com a unidade experimental.

1.3 Apresentação dos capítulos

No capítulo 2 apresentamos alguns conceitos relacionados ao modelo gama. genera-

lizado proposto por Stacy (1962), assim como a parte inferencial desse modelo con

liderando dados censurados. No capítulo 3 tratamos do problema. de diagnóstico

em modelos de regressão, com ênfase no método de influência local, através do

afasta.mento pela verossimilha.nça., considerando diferentes formas de perturbaçã.o.

No capítulo 4 tratamos cla influência sobre predições, utilizando as funções objetivo

propostas por Thomas e Cook (1990)l também definimos o /et;erige generalizado

proposto por Wei, Hu e Fung (1998) para o modelo log-gama. generalizado estendi-

do. O capítulo 5 nata da arJá.liso de resíduos para- o modelo log ga.ma. generalizado

estendido. Sã.o propostos três tipos de i'esíduo, obtidos a. partir dos componentes

da fttrição desvio. Também a.presentamos o resultado de um estudo cle simulação de
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IVlonte Carão desenvolvido com o objetivo de pesquisar o comportamento da. distri-

buiçã.o empírica desses resíduos. Logo em seguida desenvolvemos a. construçã.o dos

envelopes para o caso de amostra.s censuradas, baseado no tra.balho de Atkinson

(1981, 1982 e 1985). No capítulo 6 fazemos uma. aplicação dos resultados obtidos

a um conjunto de dados reais. Finalmente, no capítulo 7 a.presenta.mos algumas

conclusões e discutimos alguns trabalhos futuros.



CAPÍTUI,0 2

]\modelo Log-Gama Generalizado

Estendido

2.1 llltFodurão'y''

O modelo ga.ma genera.gizado foi introduzido por Stacy (1962) e despertou o inte-

resse de diversos pesquisadores pelo fato de representar uma. família. paramétríca

que possui como casos particulares outras distribuições amplamente utilizadas na

análise de dados de tempo de vida. À/luitos trabalhos importantes foram desenvol-

vidos com o objetivo de reduzir as dificuldades operacionais na. aná.lise estatística

do modelo.

Por outro lado, Haver e Ba.in (1970) obtiveram as equações de máxima. veros-

similhança para o modelo gama. genera.gizado e reduziram o sistema a. uma única

equação não linear. Notaram que o método de Newton-Raphson não fuílciona

bem na solução dessa. equaçã.o, e que os estima.dores de má.xima. verossimilha.nça

dos parâmetros deixam de convergir quando se têm amostras maiores clo que 200.

10



2.1 Introducão 1 1

Prentice (1974) desenvolve a. reparametrização na forma de locação escala. e

a. extensa.o do logaritmo da distribuiçã.o gama. generalizada, de forma a. tornar

as propriedades dessa. distribuiçã.o mais claras. Fornece também as equações de

verossímilhança. e utiliza o método de Newton-Raphson para obter os estimadores

de má.xima verossimi]hança dos novos pa-râ.metros de ]ocaçã.o e escala.

Fa.iewell e Prentice (1977) utilizaram o modelo repara-metrizado e estendido cle

Prentice (1974) de forma simplificada. pa.ra discriminar entre os diversos modelos

que representam casos pa-rticulares da. distribuição gama generalizada., na. modela-

gem de dados de tempo de vida.

Lawless (1980) considerou para amostras completas a. utilização do modelo

repara.metriza.do de Prentice (1974) também de forma simplificada., e forma.lizou

em seu tuba.Iho a. utilização do método de máxima verossimilança pa-ra a estimaçã.o

dos pa.râ.metros.

Lawless (1982) fornece as equações de verossimilhança do modelo log-gama

generalizado estendido para. o pa.râmetro cle forma q positivo, considerando também

amostras censuradas. Descreveu também as propriedades, os testes e as equações

de verossimi]hança do mode]o de regressa.o ]og-gama. generalizado estendido apenas

pa-ra. o caso do parâmetro de forma q positivo. Valença (1994) usa. o modelo de

regressão ga.ma generalizada para discriminar entre modelos paramétricos de tempo

de vida..

Em análise de dados censura.dos é comum o uso cle modelos de regressão. Exis

tem duas cla.ases cle modelos de regressa.o para tempo cle vida. contínuo:

. N/modelos pala.métricos
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Modelos de tempo de vida. acelerado,

Mo(]elos de riscos proporcionais,

h/rodeios de locação e escada«

B h/rodeios semi-para-métricos

À'rodeio de riscos proporcionais de Cox (modelo de regressa.o de Cox)

Neste trabalho, estai'emos interessados apenas nos modelos paramétricos e es-

pecificamente no modelo de locaçã.o e escala. Maiores detalhes sobre os outros

modelos podem ser encontrados em vá.rios textos, tais como, Kalbfleisch e Prentice

(1980), Lawless (1982), Cox e Oakes (1984) dentre outros.

Modelo gama generalizado

Seja. 7' uma. variável aleatória com distribuiçã.o gama generalizada, cuja função de

densidade, denotado por ./(tl cv,P, k), é dada por

.''o;«,p,u - -L(-!y'':.-'; ''; ',«,#,*::» .. (2.1)

Essa distribuição despertou interesse pelo fato de representar uma. família. pa.

ramétrica. que possui como casos particulares as seguintes distribuições:

B Exponencial --> ./'(t; a, l , l);

. Gama. -> ./(Z; a, 1 , k);

. \.Veibull --> .r(t; a, /3, 1)
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. Qui-quadrado (n g.1.) 2,n/2, 1);

. Qui -+ ./'(z; v'ã, n/2, 2);

8 M]eio normal -> ./'(f; «ã, i/2, 2) ;

. Normal circular .f(z; v'ã, i, 2);

./(t; «ã, a/2, 2) ;. Normal esférica.

e log normal H Ã --> oo

Os primeiros momentos podem ser calculados facilmente

mos a espera-nça e a. varia.ncia da variável aleatória T

«F( ê$#' )ZW) -

A seguir a.presenta.

«',,-út( #) ú J]
A função cle distribuição Fr(t), a. funçã.o de sobrevivência Sr(t) e a. função de

risco Àr(Z) podem ser expressa-s da seguinte maneira:

Fr(t;'*,/3,Ã;) - l /(!)'.o(k-')e-"d.« = /lk,(i)PI,

STM-l /lk,(;)'l .

»,w g8-.l;-l;l;l::lüm, p.ü
sendo a. funçã.o /(A,z) conhecida. com o nome de funçã.o gama incompleta., dada.

por

(2.2)

(2.3)

l

'$,«) - íhJ. «'*'''.'"'«.
(2.5)
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2.2.1 Primeiro problema na gama generalizada

Seja. tt,t2, . . . ,t. uma amostra. aleatória. de uma. distribuição gama. generalizada

com função de densidade dada por (2.1). Nesse caso o logaritmo da. funçã.o de

verossimilhança para o vedor de para.metros 0 = (a, /i, k)T é clacla por

"*@ ) - '.: (lly'o.; " )) ,
de modo que substituindo ./(ZÍI 0 ) temos que o logaritmo da função de veiossimi-

Ihança pode ser escrito como

r*(o ) - "Íi'g(P)- i'g('*) -i'Klr(k)l}

+(Pk l) }:l.g(t;/a) >ll:(t:/ay.

l'z

l lZ }

(2.6)

(2.7)

nta.mos as equações de má.xima verossimilhança:

eqe.-l- E«./©'-o,{-1

ell:u-ã--'Eo:/ E«;/ ;t.gO./©-o .

e;;f-} - -«ú@) + Õ }l:«;/N - o,
{:=1

em que Ü(k) é a funçã.o digama. definida como

@m-eUli;lW-Tln-, A;.o.

A seguiraprese

(2.8)

(2.9)

(2.10)

Hager e Bain (1970) argumentaram que o método iterativo de Newton-Raphson

a.plicado à.s equa.ções (2.8), (2.9) e (2.10) nã.o leva a. resultados satisfa.tóiios. Em

funçã.o disso, Prentice (1974) propôs uma. repara-metrizaçã.o no modelo gama gene

balizado.



2.2 iV/ode/o gama gcrleral;fado 15

2.2.2 Modelo log-gama generalizado reparainetrizado

Pientice (1974) usa outro tipo de parametrizaçã.o que descrevemos a seguir. Se-

ja. 7' uma variável aleatória com distribuiçã.o gama. generalizada com função de

densidade dada por (2.1), denotado. por

r - ggça,p,k)

Prentice mostra. que essa varia.vel aleatória T pode ser escrita. como

T :: czX\r13 ,

em que '\ '- \'ama(i,KJ. De apncamos a transiormaçao logarítmica a vanavel

aleatória. T fica expressa na forma.

/

i.g(r) - }'' - i'g(") + É- i'g(x)- (2.11)

Por outro lado, podemos notar facilmente que

S. X -- Gama(l, k) Z (X) - log-gama(k),

e consequentemente temos que

y a) + É-Z - I'g-g.m' g-«.li,.da('«,#, k). (2.12)

Prentice (1974) chega. mais longe ainda. Considerou parâmetros de transfor-

maçã.o do tipo q = k'' com (c>0), para. possibilita.r que o modelo normal cor-

respoíidente ao limite club.ndo k --> oo, pudesse sei cleílnido em um ponto finito

(q = 0). Especificamente, Prentice (1974) optou por c ' { tendo em vista que a

clistiibuiçã.o de y a.proxima-se da normalidade apenas pa-ia- esse valor.
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Por outro lado, pode-se mostrar que

E(z) - p* - '@(k) = i'g(k) - i - ísb- + 'ilõü' (2.i3)

}''(z) - "*' - 'p'(A) : : + iL-+ ÕÀÍ - iõp' + :iip+ .--.(2-i4)

Prentice (1974) adota. a seguinte aproximaçã.o:

.-*' = Ú'(k) = 1 = q', (2.i5)

e demonstra. que uma padronização aproximada da. variável aleatória. Z pode ser

dada.por

(2.16)

e podemos observar que a variável aleatória. Z é escrita. da seguinte maneira:

Z q +P*. (2.17)

Se substituirmos a equação (2.17) na equaçã.o (2.12) ela pode ser reescrita. da

seguinte ma.negra:

}'' a., (2.18)

em que ,y = log(a) + Ç-

Da equação (2.18) temos que

-l. (2.19)

Substituindo a expiessã.o (2.19) na expressão (2.17) temos que

, - «(}- ;-') -- «*. P.")

e
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Dessa maneira, usando o método do Jacobiano podemos obter a distribuição

da variável aleatória y que fica. expressa. da seguinte forma.:

./}(v) Z---Jç+p*)IJI, (2.21)

se«do IJI = (ti:

Assim, a. função de densidade da. variável aleatória y em função dos novos

para.metros pode ser escrita como

sendo 3/cR, 7 >0, o- >0 e q>0
./'r (v; 'r, a, q) = ;i;l:i::q-p lo-:--o« -- «*l «-' l@-:-ü« -- «*l }, p.«)

Fina.Imente, Prentice estendeu essa família para. incluir distribuições com q $ 0

.ja funçã.o de densidade pode ser escrita. da seguinte maneira:

se q=0,

em que p* = V,(ç''). Essa. é uma família cle 3 para.metros ("y,a,q), que inclui

entre outras, as distribuições do valor extremo para q - l e q = --1 (ver Kotz e

Johnson, 1985)

.f«'";"*,.-,o.l 'eh"'l se q#0@:dq+P" q'' -- exp y::dq + P*

ct

7ilB«p 1 - Ü(v - p)'

2.2.3 Simplificação do ntodelo reparainetrizado

Uma. versão simplificada. da. função gama. generalizada repara-metriza.da foi apre

sentada. em Farewell e Prentice (1977), e mais tarde em Lasvless (1980)

Nesse modelo simplificado com base em (2.12) a padronizaçã.o considerada. para.

o erro Z foi a seguinte:

,« - '3P - '#n, l2.23)
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que corresponde a aproximar @(Ê) = @(q'') pala. o primeiro termo de sua forma

assintótica (ver equação (2.13)), ou seja, @(q ') = log(q''). A distribuição da

valia.vel aleatória H' é obtida como segue

zo , . l

y''(7ZI) + i'g(k)Jil

i;lQ'A*- :/'-p('"'«[ - k''X ) ,
e substituindo k por q'2 na última expressão de (2.24), obtemos

sendo tour e q> 0

ç''y''':/' xp(q':«, - q''e«")

/«(«)

(2.24)

(2.25)

De forma análoga à reparametrização a.nterior, o modelo (2.12) torna-se

}'' (a)+ # 'Z

i.g(") + /3'' lçm'' + l.g(q-2)j
log(a) + #'' log(q'') + q# : W.

Portanto,

}''' al'r, (2.26)

em que p = log(a)+#'' log(q''), o = q#': e I'V representa o erro com densidade

dada. em (2.25)

Uma. extensa.o do modelo acima. é obtida se consideramos qcR. Assim, Lawless

(1980) apresenta. o modelo log-gama generalizado estendido que fica expresso da

seguinte ma.negra.:

l {z;b«pl 'l, « «-'.
(2.27)

«-'l("-'«) ("#«)l}, * «/.f*, (u\ H , ., q)
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Apresentamos também os primeiros momentos da. variável aleatória log-gama

generalizada estendida.

. Para. q 74 0

ZH) -.+«I'pü'T) l.gÜ-fll . .'H) - g-3#-a

e Para. q :: 0

E(}'') }''(}'')

2.3 Procedimentos Inferenciais

2.3.1 Procedimentos inferenciais no modelo simples log

gania generalizado estendido

As dificuldades bá.ficas na análise estatística do modelo gama generalizado, ocorrem

pela presença de três parâmetros desconhecidos, e pela complexidade computaci-

onal dos procedimentos inferenciais. Vários autores estudaram procedimentos de

estimaçã.o e testes pala os parâmetros usando o modelo original e posteriormente

pa-ra o modelo repara.metrizado estendido por La\bless (1980). No modelo origi-

nal foram encontradas dificuldades pela pr(5pria estrutura. da funçã.o de verossimi-

Ihança. Devido às simplificações obtidas pelo uso do modelo log-gama generalizado

estencliclo, o mesmo vem sendo utilizado no lugar do modelo gama generalizado ori-

ginal. Ta.mbém mencionamos que Lawless (1982) fornece as equações de má.xima

verossimilha.nça. do modelo log-gama generalizado estendido pala q > 0, conside-

rando, também, amostras censuradas.
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Vamos considerar yt,y2, . . . ,y. uma amostra aleatória com distribuiçã.o log-

gama. generalizada estendida. Nesse caso, o logaritmo da funçã.o de verossimilha.nça

hca da.do poi
n

}l: i.g /(v; ; o
T»,a,q

(2.28)

em (lue o vedor cle parâmetros é a

Assim, substituindo a. funçã.o de densida.de dada. em (2.27) na expressa.o (2.28),

o logaritmo da funçã.o de verossimilhança fica expresso da seguinte maneira:

. Pa.ra q # 0,

É*(o )

l

«li.K IÇl+ q'' - i.g(r(Ç'D«)l

--E {«-:('#) «-'--l«("':")l} p «)

Uma maneira. de se obterem os estimadores de má.xima verossimilhança é

maximizar É*(O ) pela resolução simultâ.nea da.s equações

1?11.1g ) aL*(o )
ãí '' 1; '' '

Como esse procedimento é difícil de ser implementado, Lawless(1982) propõe

a realização de 2 etapasl na. primeira etapa. considera. o pa-râmetro de forma q

fixo, assim para um dado valor de q encontramos os valores P(q) e a:(q) que

maximizam L*(O ). Feito isso, para alguns valores reticulados de q, podemos

obter a. função de verossimilhança para q e localizar 4. As derivadas de Z,*(O )

em relaçã.o a. p e o, ma.ntenclo q fixo, são dadas a. seguir:

#= - ;*;*Ê.*,[«(*/)] '

wilP - - E ("E#') -- E (":i")«-l«(':')l
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1,)essa, maneira obtemos a.s eaua.coes

E --t«u-:"]{-1
(2.30)

(2.31)E (":r)-- l«(":i")l-i-l

Fazendo alguns cá.lculos nas equações acima., obtemos

x--xn gi!
{::1

E:::. g/:.v .
'=;;'''gi!' y -- crqE=:. .%

Assim, encontramos a:(g) pela resolução da equaçã.o (2.33)

com esse resultado obtemos de ;7(y) da equaçã.o (2.32)

E exp T

m.

l
n,

nq

ep e (2.32)

(2.33)

iterativamente e

. Para. q = 0

Neste caso, temos os estimadores de máxima verossimilhança da distribuição

normal, os quais sã.o dados por

iz(o) . a(o)

2.3.2 Procedimentos inferenciais no modelo log-gama ge

neralizado estendido com censuras

Seja.m g/i, y2, ' ' . , y. observações de uma amostra sendo que yi representa. o loga-

ritmo do tempo cle vida. ou tempo de cerlsura. de cada. um dos n itens em estudo.

Suponha que essa. amostra. é proveniente de uma distribuiçã.o log-gama. generali

zada. estendida representada. pela. equação (2.27). Denotemos ainda. o número de
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falhas observadas por r. Associamos a cada observação o indica.dor de falha, que

denota.mos por õ{ - 1, o indicador de censura por (Si = 0, ou seja.,

.5i = 1 --} falha, e

tÍÍ = 0 F -> censura..

Nesse caso a função de verossimilhança pode ser escrita. como

L(o ) ll .f(y;;o ) ll s(p;; o ).
i:Õi:: l á :á{ :: o

(2.34)

Tomando o logaritmo natural temos que

Z.*(0) i'K[L(0)] ./'(y.;0)+ >1: ]ogS(y:;0), (2.35)
á:ái =1 'i:Ji :: o

e, como podemos observar, precisa.mos calcular a. função de sobrevivência. Para

isto usaremos a funçã.o de densidade dada na equaçã.o (2.27). Assim, usando a

de$nição da. função de sobrevivência, temos o seguinte:

. Para q # 0

Srr /) l Fv(y) P(P + akb' > y)

P(w > !-:!) = P(w > ,«)(T

. i;1171-q(ç'')''expjç''u -- q''exp(qu)l du-

. Para q = 0

s*' (y) 1 - Fr(y)

p(I'l''' > 11-Z) = p(w' > «,)a

l ©(«,).
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Logo, a. tunçao de sobrevlvencia. para, o ca.se em blue estamos considerando

censurasfica dada. por

Í r('z--')Jq-'exp(qw) e''dz, se q> 01

Sr(y)- l : /oç exp(qw)3q-'-le-'d#, se q<01
1 1 '}(«,), « q

em cine zo :: z=Z e ®r.) reoresenta. a funcho de distribuicã.o da Tlorma] Dadrã.o
a

(2.36)

Por outro lado, usando a definição da função integral ga.ma incompleta., a. função

de sobrevivência pode ser escrita. como

Q(«-',«-'«-Ü«)), «

'*w-l « («-',«-'«-ü«)), «

l 'b(«,), se

sendo a função integral gama incompleta definida. como

QÇK,«) - J' "''''«.

q > ol

q < o;

q - o,

í2.37)

(2.38)

Assim, substituindo a. função de densidade e sobrevivência. na expressão (2.35)

o logaritmo da. função de verossimilhança. pode ser escrito da. seguinte maneira:

:':;.. :';{«;«ü-o'-'.*- l«-'(«;«

-'- x;:;.;. ,.; lo(«-', «-'«-ü«D)j , se q>01

L*(0 ) ';:;..: -':{«;«ü-n'-'«- l«-'(«;« -(« d)j }
' x,:;.:. .: l«(«-',«-:--ü«o)l,

(2.39)

se q<01

E;:;.;:«.:(d:;7--( «D)+E,:;.;. .;(' .(«0), « «-.
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Para. se obterem os estimadores de má.xima. verossimilhança., precisaríamos de

uivar L*(O ) em relação a. p, a e q. Contudo, a. dificuldade existente na derivaçã.o de

2.,* em relaçã.o a q é ainda. maior neste caso em que admitimos censuras. Usa.mos,

ente.o, o método descrito na seção (2.3.1) que sugere a. estimação em 2 estágios,

considerando inicialmente q fixo. Dessa forma, precisamos apenas das derivadas

com respeito a. /z e cr. Nesta parte usaremos o programa. Ox para. poder maximizar

o logaritmo da. furlção de verossimilhança e, assim, poder estimar os para.metros e

a matriz de informação observada., numericamente.

2.3.3 Procedimentos inferenciais no modelo log-gama ge

neralizado estendido com censuras e covariadas

Sabemos que na prática existem muitas situações em que o tempo de vida é influ-

enciado por uma ou mais varia.vais regressoras. Essas variáveis regressoras também

são chamadas de variáveis explicativas ou covariáveis que podem ser: tratamentos,

características intrínsecas das unidades amostrais, varia.vais exógenas, interações,

varia.veia dependentes do tempo etc.

Por outro lado, sabe-se que a. classe dos modelos de locação e escala caracteriza-

se pelo fato de }'' = log(T) ter uma. distribuição com parâmetros de locaçã.o p(X)

dependendo das variáveis regressoras e um para.metro de escala cr constante. Po-

demos então escrever:

}'' + --l'r, (2.40)

em que cr > 0 e I'l'' tem uma. distribuição que não depende cle .V

Uma. característica. conhecida. desse modelo é que as valia.vens iegressoras atu
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am de forma multiplicativa sobre T. Podemos assumir vá.rias formas para /z(X)

dependendo do conjunto específico de dados que estuda.mos. Em muitas situações

a maneira nat«ral é assumir p(X) = Xr/3 , em que # = (/3i,#,,. . .,#.)a'' é um

vetar de parâmetros desconhecidos. Com essa suposição, o modelo (2.40) reduz-se

a. um modelo log-linear para- T com erro W'. Assim, por exemplo, se a variável

aleátoria T tiver uma. distribuição log-normal, ente.o, a. distribuiçã.o da varia.vel

l,y tem uma. clistribuiçã.o normal padrão. Da. mesma. forma, se a variável 7' tiver

uma. distribuição Weibull, ente.o, a distribuição da variável W é a do valor extremo

padrão.

Em termos da função de risco, pode-se mostrar que para os tempos de vida 7',

dado o vetou de covariá.veia x, a função de risco para T, dado z, fica expressa- na.
forma

À(tlx) - À.It -p(-x'P)l"p(-x'P),

sendo Ào a função de risco padre.o.

Consideraremos o modelo de regressa.o baseado na. distribuiçã.o log-gama gene-

ralizada estendida dado em (2.27) e os modelos do tipo locaçã.o e escala.

Adora.remos um modelo de regressa.o em que é assumida uma relaçã.o linear

entre o logaritmo de tempo de vida, denotado por y, e um vetor de covariá.veia

X = (Xt,X2,...X.)r. Assim, y dado X isto é rlx tem uma. distribuição

log gama. genera.gizada. estendida e pode ser representado por

K i = 1,2,...,n (2.41)

em que P = (/3i,#2,...,/3.)r e o' > 0 é o pa.râmetro de escala., x;

(zii, zíz, . . . , zi,) contém os va.lotes das p variáveis explicativas.
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Usando a. transformaçã.o do Jacobiano obtemos facilmente a distribuiçã.o de Z{,

que tem a seguinte forma.:

./z(z;q) = 1' r(''')(q'')'':exp lç''' exp(çz)l, s' q# o;

7ü «p(- g-) ,
(2.42)

em que z

Novamente precisamos calcular a funçã.o de sobrevivência para poder escrevem

o logaritmo da função de verossimilhança.

. Para q 7é 0

S*' l,(y ) l-Frl,(y) (:«I''P +aZ>y) "

C::za -fÍflq(ç'')'' exp lç':z -- q'' exp(qz)j dz.

. Para q = 0

S* l,(z/ ) 1 - Frl,(y)

Là .*-.-Ç'',.

Assim, a. funçã.o cle sobrevivência para- o caso em que esta.mos considerando

censuras, hca da.da por

Q(«-',«-'--t«('ea-)]), « «::» .;

'*üi«)- l « ,«-'«-t«('(A-)]), « «:.;

l '(g-), « q-o,

em que Q(.) é a. função integral ga.ma incompleta. definida na. equação(2.38) e 'D(.)

é a. função c]e distiibuiçã.o da. normal pa.cita.o

(2.43)
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Com isso, sejam os pares (yi,xl),(g2,x2), . . . ,(y«,x«) n observações indepen-

dentes provenientes de uma. distribuiçã.o dada por (2.42), em que yi representa o

logaritmo do tempo de vida ou tempo até a censura e xí =(zii,zí2,. . . ,zi,)r o ve-

dor de covariáveis associadas. Nesse caso, o logaritmo da função de verossimilha.nça

pode ser escrito como:

:..i:J.;: log { ----t--(q'')ç'' exp lç':zi -- q'' exp(qz{)j }

+ E.:;...i.g lo(ç'',ç''«p(ç;.))l , :' q > o;

L*(0 )
)(.,{:8..: log { -' (q-')ç'' exp lç':z{ -- exp(qz{)l }

+ E.:.:.. i.g li - Q(q'', q'' -p(q..))j ,

(2.44)

se q<01

E::;:-::.;(d:;7«-( ) --E;:;;:.-.:(« .PJ), « «-.,
em que

0 T = ÇB*,l3,. Ut -- «' l3B,..,Ü. ": a' - ço«,p',. . . ,OW.

Além disso ./(zil q) e Srl,(X) sã.o, respectivamente, a funçã.o cle densidade (2.42)

e a função de sobrevivência (2.43), e @(z{) e O(z{) são a função de densidade e

distribuiçã.o normal padrão, respectivamente.

Para. se obterem os estimadores de máxima. verossimilhança. precisaríamos deri-

«r L*(O ) em relação a (#i,/32, . . ,#.), . e q. Contudo, dificuldades existentes na

derivação cle L* em relaçã.o ao pa-râmetio q é ainda. maior neste caso em que admiti-

mos censuras e covariáveis. Usa.mos, entã.o, o método descrito por Lawless (1982).

Ele propõe considerar 2 etapas, onde na. primeira. etapa considera. se o parâmetro

de forma q fixo, de modo que para- um dado valor cle q encontramos os valores
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P (q) e ã(q) que maximizam L*(0 ). Feito isso, para alguns valores de q podere-

mos calcular o valor da. função de verossimilhança. para vá.rios valores de q e, então,

localizar ê que leva à verossimilhança máxima. Nessa parte do trabalho usaremos

o programa Ox pa.ra maximizar o logaritmo da. funçã.o de verossimilha.nça. e assim

estimar os para.metros e a. matriz de informação observada, numérica e analitica-

mente. O programa. Ox usa. basicamente o procedimento MAXBFGS conhecido

como o método quase-Newtonl maiores detalhes podem ser vistos em Doornik,

Draisma e Ooms (1998) e Doornik (1996). No Apêndice mostramos o programa

em Ox utilizado pala. estimar os pa-râ.metros. Existem outros procedimentos para

estimar os pa.râmetros como, por exemplo, o SAS, onde se trabalha. com o método

iterativo de Newton-Raphson. Também pode ser usado o algoritmo EM.

Testes estatísticos para o vetor de para.metros(P 'r, o-)(omitidos neste trabalho)

va.mos nos basear na aproximação normal assintótica

l# , ül -' JV, l4 1H ' ,al, --L'' }

sendo L a matriz de informação observada (p + 1) x (p + l)

A matriz pode ser expressa na forma

t . l L'' ''.
L.o L..

avaliada em P ,a, em que

'..':#, LP, a'z.*(o )
t)l3ii)a

As expressões fechadas dessas sub-matrizes serão calculada.s no próximo capítulo

e usaremos as sugestões de Lawless (1982).
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Análise de Influência Local

3.1 Influência local

Quando se está ajusta.ndo um modelo a. um conjunto de dados, é desejável que

as estimativas obtidas a. partir do modelo proposto seja.m resistentes a pequenas

perturbações no modelo ou nas observações. Por isso é importa.nte que se faça

um estudo sobre a. robustez dos resultados obtidos, em termos dos vários aspectos

que envolvem a formulação do modelo, e as estimativas dos seus para.metros, ou

seja., fazer uma. aná.lise de diagnóstico, que consiste por exemplo, de métodos para

avaliar o grau de sensibilidade das inferências a pequenas perturbações nos dados

ou mesmo no modelo proposto

Enquanto a análise de resíduos é feita para. pesquisar problemas com o modelo

ajustado, ta.is como presença de observações aberra.FILes e afastamentos sérios das

suposições pa.ra a. distribuição do eito, uma aná.liso cle influência é feita a.ssumín

do o modelo como coireto, e estuda-se a. robustez das conclusões a perturbações

nos dados ou no modelo. Uma. observaçã.o é dita. influente se ela produzir alte-

29
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rações desproporcionais nos resultados da. análise, quando a mesma. for excluída,

ou submetida. a. uma pequena perturbaçã.o.

Numa análise de diagnóstico, assumimos que o modelo postulado é correio, e

desejamos, por exemplo, compa-rar as estima.uvas obtidas através desse modelo com

as respectivas estimativas decorrentes de uma. pequena perturbação no mesmo.

No modelo normal linear existem muitas formas alternativas de se perturbar

o modelo proposto. O objetivo é pensar em esquemas de perturbaçã.o que sejam

interpreta.vens. Na literatura, considera-se frequentemente os seguintes tipos de

perturbação:

l

2

em lugar de supor que as respostas possuem a. mesma varia.ncia., admitir a

possibilidade de se ter um modelo heterocedástico, isto é, supor: Var(K) =

e-, {=1,2,...,rz,onde0<mi<1;

podemos introduzir pequenas perturbações aditivas nas respostas, substituin-

do y{ por y{ + ow{ em que o- é o desvio padrão de X e m{ C RI

3. perturbar simultaneamente todas as componentes do i-ésimo caso, substi-

tuindo o vetar(z{, yi) por(3{l + si'ul, . - ., zip+ spu',, yi + .-to.+l), em que sj

é um favor de escala, que pode ser a. norma da j-ésima coluna da. matiz X,

para .j - 1,2, . . . ,p e w C R.

Seguindo com a. teoria de influência. ]oca] o próximo passo é expressar o logarit-

mo da. ftmçã.o de verossimilhança em funçã.o das perturbações. Como mencionado

a.nteriormente, Lesafre e Veibeke (1998) sugerem perturba.r os indivíduos da se-

guinte maneira.:
n

E
-;:1

z*(o l«,) .«. log ./'(y:; 0 ). (3.1)
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Na verdade esse tipo de perturbação foi introduzida por Pregibon (1981) no

modelo de regressa.o logístico para. estudar deleção de pontos.

Assume-se que o vedor w =(wi, m2, - . . , w.yr pertence a um subconjunto a.perto

Q de R". Esse vetor expressa um esquema de pesos individuais e o logaritmo da

funçã.o de verossimilhança clássico L*(0 ) equivale a. Z,*(O lw) quando o vetar n-

dimensionalw =wo =(1,1,...,1y' Isto é,

L*(0 ) Z,:'(0 lwo) (3.2)

Por outro lado, seja. 0 a. estimativa de máxima verossimilhança obtida. através

de L*(O ) e seja O « a estimativa de máxima verossimilhança sob Z*(0 lw). O

objetivo é comparar 0 e 0 « quando w varia em Q. book(1986) sugere que a

comparação entre 0 e é? . seja. feita através do afastamento pela. verossimilha.nça

LZ)(w), expresso da seguinte forma:

Z,0(w) - 2 lz'*(éj ) - L*(Ó w) . (3.3)

A ideia de Cook(1986) é estudar o comportamento da funçã.o ZD(w) numa

vizinhança wo, que é o ponto em que as duas verossimilhanças sã.o iguais. Para

isso corlsiderou a. seguinte superfície geométrica:

tDI

tD2

«(«) -

t,On,

/, 0(w)

Essa superfície a('çv) é denominada de grá.fico de influência. A ideia principa.l

de Cook (1986) é analisa.r como a. superfície cr(w) desvia-se de seu plano tangente
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em wo. Ou seja, Cook preocupou-se com o comportamento da função LZ,)(w) em

torno de wo. O procedimento consiste em selecionar uma direçã.o unitária 1, e,

então, considerar o grá.fico de LI)(wo + czl) em funçã.o de a, em que acR. Esse

grá.fico é cha.mado de linha. projetada. Desde que LZ)(wo) = 0, LZ,)(wo + al)

tem um mínimo local em a = 0. Cada linha projetada pode ser caracterizada.

pela curvatura. normal C'i em torno de a = 0. Sugere-se considerar a. direção l..,
correspondente à. maior curvatura. C'i«.,. O gráfico de 1.., revela os elementos que,

sob pequenas perturbações, exercem nota.vel influência sobre LD(to). Cook (1986)

mostra que a curvatura. normal na. direçã.o l pode ser expressa. na. seguinte forma.:

(-"?'"') :'«'b(«)':
ló-ll'Íi + zb(w)'Lb(w)}

I'z;'b(w)'l

{ 1+ L'0(w)'/.,b(w) } 'l'{/ + Z.0(w)Lb(w)'ll
l

luç

L-0(w) - e1l:lÜi,:õ.;.. . Z,'b(w) - {ll:;:lP-i'-;-".. (3.4)

Cook (1986) mostra. que qua.ndo estamos trabalhando com o afastamento pela

verossimilhança., essas derivadas podem ser expressas como

20(w) - 2e-e;=--1111«:«.

Z,'l0(w) - 2%:lli:P l«-.. ,

e mais ainda., ele mostra que a curvatura. norma.l na direção cle a.lgum vetor l pode

ser expressa. como segue,

C. - 2 1rA'"Ê :Ail, (3.5)
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em que L = ill;%1%-li:. Além disso, a i-ésima linha. da matriz A pode ser escrita
na forma.

33

[a'Z*(0 ]w) a'Z;*(0 ]w) a'Z,*(0 ]w)j
l a«,:õ.' ' a«;aP ''''' a:«;õõ, J'

com ambas a.s matrizes avaliadas em 0 = 0 e w = wo. Com a equaçã.o (3.5)

podemos avaliar a. influência que pequenas perturbações podem exercer sobre os

componentes do modelo tais como estimativas dos parâmetros e outros resultados

da análise. Interesse particular está na. direção que produz a. maior influência. lo-

cal, essa direção 1«- é o autovetor normalizado correspondente ao maior autovalor

ai... da matriz F' = z\a"L-iz\. Com esse autovetor 1..,, identificamos as obser-

vações mais influentes para o esquema de perturbação em aná.lise. Por outro lado,

LesafTre e Verbeke (1998) sugerem olhar também a direção do i-ésimo indivíduo

queé o vedor lí =(0,,...,1,...,0), sendo que o i-ésimoelementoé um. Nesse

caso, a. curvatura norma] chamada. de influência local total do i-ésimo indivíduo, é

rf n r 1 ;1 ní)r'

a ATÊ':Ail. (3.6)

Sugere-se estudar o gráfico de (Z contra a ordem das observações

3.1.1 Particionando o vedor de parâmetros

book (1986) discutiu o uso da curvatura normal do afasta.mento pela. verossimi-

Ihança definido através do logaritmo da fur)çã.o de verossimilhança. perfilado, como

medida de influência. local de pa.nes do vedor cle parâmetros. Vamos supor que o
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vetar de parâmetros 0 possa- ser particionado da. seguinte maneira

a ln

e vamos admitir que o nosso interesse está. particularmente, em 0 l

superfície que é denominada de gráfico da. influência fica. dada por

ZZ), (w

Nesse caso, a

tol

tU2

«(«)

Z 0,(w) - 2 lz'*(d :,á ,) - Z'*(d :w,g(ó -«))l,(3.7)
sendo g : R' --> R, a. funçã.o que maximiza. É*(O i,é? 2) para cada. 0 l fixo e

Z,''(0 l,g(O i)) representa o logaritmo da função de verossimilhança perfilado. pa.ra

0 i. A estimativa é? l é determinada a partir de

l ó ..
H

0 ,.

Va.mos considerar agora a. seguinte partição

Lit Li2

L2i L22

Já. vimos que L é a matriz de informaçã.o observada do modelo postulado. Ente.o

a. curvatura normal na. superfície cr.(w) e na clireçã.o do vetor unitá.rio l fica. dada.

pela. expiessao

L

C'-(0 -) 2li'z\,(É'' B«)ail, (3.8)
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sendo

B22
0 0

o í,#

Atençã.o especial deve ser dada à. direção 1... que produz maior influência

local, que pode ser calculada a. partir da. equaçã.o CI(0 i) e é dada pelo a.utovetor

normalizado correspondente ao maior autovalor da. matriz

z\'(i''- B«)A. (3.9)

Por outro lado, seja l um vetar cujo i-ésimo elemento é um e os demais sã.o zeros,

ou seja 1=(0,...,1,...,0)r. Nesse caso, temos a direçã.o do i-ésimo indivíduo.

Considerando novamente a partição

r " -
a influência teta.l do i-ésimo indivíduo em O l é dada. por

G(0 -) B«)A ; 1 (3.10)

Recomenda. se observar o gráfico de (Z(O i) contra a ordem das observações

3.2 Obtenção das curvaturas modelo simples

Nesta. seção estaremos apresenta.ndo as curvaturas pa-ra o modelo log-gama gene-

ralizado estendido, considerando somente tempos de falha. assim como a. matriz

de informaçã.o observada.. Aqui consicleiaremos somente o caso da. perturbação do

logaritmo cla função de verossimilha.nça., conforme dado em (3.1).
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+ Supor q :/ 0

Neste caso, o Ioga-ritmo da função de verossimilhança. perturbada pode ser

escrita. substituindo a. equação (2.27) na equaçã.o (3.1) da. seguinte maneira.:
n . n

--3- E «; -- llÍü: - dl .

Para. esse esquema de perturbação, o vetor correspondente à não pertur-

bação é o vetou n-dimensionar wo = (1, . . . , 1)7'. Vamos calcular as derivadas

necessárias para a obtenção da matriz F' = A7'L'iA, a. partir da. qual pode-

remos obter a direção de maior influência local. Nesse caso, a i-ésima linha

da matriz A é dada por:

i.gl«l+«''i.g«'' aÜ'a«)l E«;+ :E«;Ü; -d

]

Z,*(0 lw)

(3.11)

[a'].,*(0 ]w) a'Z*(0 ]w)]
l a«,;Õp ' aw;Õa J'

Assim, os elementos do vetar Z\i avaliado em 0

expressos como segue

a'Z*(0 lw)

e w = wo podem ser

É. l* -- -- ({ü: - m)j e

e:%P- ?á#l:--«- ({ü;-m)l
e Supor q = 0.

Neste caso, o vedor de para.metros fica. expresso da. seguinte maneira

, . r "
a'
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e a funçã.o de densidade é dada. por:

.hb:; «, ''', - '7== -p l
(3.12)

As estimativas de máxima. verossimilhança. são dados por

. EZ;- ":P - -y
n

;- }ll:(y; gy
:=1

e a

O logaritmo cla função de verossimilhança. perturbada, que permite diferentes

pesos para indivíduos diferentes, pode ser definido como

}l: «,. i.g ./p (v: ; o )

%«) >1: «; - :b >1: «,:ü: - d'
{:: l { :: l

l

Z;*(0 lw)

- log(V

A seguir calcularemos a matriz

F -,À'í; 'A,

em que a. i-ésima linha. da. matriz A é dada por:

',-Íe =P,q=P]
A seguir a.presentamos os elementos clo vetor Ai avaliados em 0

W = Wn. OU ela.

a'Z*(0 lw) e

a'L*(0 lw) l 2

Ó-3
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Nesse caso, a matriz de informação observada fica. dada por

a2L'(0 ) a'L'(0 )
p2 apõe

n a2L'(0 )

em que cada. elemento da matriz e avaliado em 0

m a.n e] i' a :

L-

0 é expresso da seguinte

' supor q 7é 0

a'L*(0 )

a'z.'''(o )
Oa'

. 7Z ,..

é.É -- l:u: - ml,i-l

S-+áÍX ; E ; «p li.'";' {::l {::l

li :'nl

7} . \

Ê « ; 0-P li.Ü' nl{-1

li-ü: l.{:1

e

a'L*(0 )

B supor q - 0

Nesse caso a matriz de informação observada. é conhecida pois é de uma.

distribuição normal cle média p e desvio padrã.o o
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3.3 Obtenção das curvaturas - modelo com cen-

suras

Nesta. seção estaremos apresentando as curvaturas para o modelo log-gama. gene

ralizado estendido para amostra.s censuradas assim como a. matriz de informaçã.o

observada.. Nesta. parte só consideraremos o caso da. perturbaçã.o do logaritmo da.

funçã.o de verossimilha.nça dado em (3.1).

B Supondo q > 0

O logaritmo da funaçã.o de verossimilhança perturbada fica. expressa. aqui da

seguinte ma.negra:

Z.*(0 lw) i.g(q) + q'' i.g(q'') - l.g(F(q'').')j }: «''
{:Ji=i

*;;. «.{«-:(*/) «''"-[«(*/)] }

*;L«; .:Í~(«-',«-'.*- [(*7)«])}. (3.13)

Os elementos da i-ésima linha. da. matriz Z\, avaliados em 0

podem ser expressos da. seguinte maneira:

a'Z.*@ lw)
atoiÕP ) Í(âi)+'' -p(-üí)

âr(ã-2)Q({-2,ü{) '

=0 ew

vj : (íi = 1,
vá : áí = o

.} - (gÇ'9 + -pl'Fg)l :#ã 4õ' ' õ'4 }
ê( üi)+': exp(--â.)( Zi=i! )

ar(e-')Q(ã 2,üi) '

em que i;i:= ê'2 exp IÍ!!íia)iÍI .

a'L*(0 lw)

VÍ : õi = 0,
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8 Supondo q < 0

Aqui o logaritmo da função de verossimilhança perturbada fica. expressa da
qpall i ntp .-. , ..; rn '

L*(o lw) - lt'g(-ç) + q''i.g(q':) - l.g(F(q'')«)j )l: '";
:á =l

Os elementos da i-ésima linha. da. matriz zX, avaliados em 0 = 0

podem ser expressos da seguinte maneira:

a'Z;*@ lw) Í
atoÍé?p )e'' -p(--â. )

õr(4-')ll-e(d-iliilll

a'Z*(0 lw) f -3' (Eli9+--1ãFÇ])l "f ,
'ãã:ã; -p(-'-)(! Fq

ar(í':)li-Q(í'' ,{zí)j

.i:áí = l

+ E «; -.;
{:õi=o }.

«''p=-n I"(

' ',«-'-- lp'/)«l)
ew

)

(3.14)

vj : (íi = o

B Supondo q = 0

Aqui o logaritmo da funçã.o de verossímilhança perturbada que permite dife-

rentes pesos para indivíduos diferentes pode ser definida como

'*@ i«) - -l«.:(a) ---.:(«)l .E.«' - ;:E" (":;'y
+ E «; ".; l:

Nesse caso, os elementos da. i-ésima. linha da matriz Z\, avaliados em 0 =0

e w = wo, podem ser expressos da. seguirlte maneira:

a'Z*(0 lw) l l"ã#l, Vj: Õ;- l,

aw;'?p t ;íi«;liÍl:U-' VÍ:á.

(3.15)
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a'L*(0 lw) 11 - l + ("#)'l,
( !!ii:e )ó( !ílFe )

alt-@(xi:ê)I'

vj : (ii = 1,
vj : (íi = o.

A seguir vamos apresentar os elementos da matriz de informação observada,

a2L-(0 ) a2Z,:(0 )

a2z,'(é? )
L-

D

. Supondo q > 0

a'z*(o )
aP' -i;E:.;'« «HY2:1Eh

'i:âi = o

(H{)"''e 'í l

Q(g 2;ui)I'(q-2) l

.''Q(q-'; «;)i'(q-:) '

a'L"(0 )
âo-' S [«' * : :E.zi-- 2 )l: zieq'i zo?eç'fl

{:Õi::l

.-«' [«: - «-' * ' - üsSn]
.''Q(q-'; «;) i'(q-' )

: z...J "'' J
{:Ói=l

Í:ái :: o

q',?(«:)'''

:L áJ:l:lhh.«.: -'- '.
a'z"(o )

$F' ;F..'''-«;F.'..';']
e''' lu; - q'' + l

(«i)v':e''i l

Q(q :;«i)I'(Ç-:) l

.''0(q-'; «:)r(q-')

- ;Z .,.;F!=Hh'«.. -'- ".1 '
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e Supondo q < 0

a'z*(o )

;lÍ=, .-'ll - o(q-'; «;)lr(ç-') '

a'L*(0 )
é?o.' >., zi--2 :zieç;i.q},

i:Õi=i {:ái=1 'i:ai:: l

q',?(«J'''.'"' 1 - «; + q-' - 1 - ü-:reli;lliÜ
' Z../ n2f1 /1/,.--2. .. \lr'/,.--2\
' ;j:á, a'll C?(q-'; «;)lr(ç-')

d

--.E-í,Jl=?:Ilha'«..--'- '

a'É*(o )

S [, - :;. .''' - " :E.
«',;(«o'':.'";l +.-'

' ;3:á, a'll Q(Ç-';«;)lr(Ç-')
d

-- ;E a-.%J::l:l;.m'«.; -'- ".
B Supondo q = 0

a'L*(é? )
aP' -á{,*.Lílhrrlh ;:J},
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a'z.*(o )
Õc,.2

r 3

a2 a2

-i:EÉqàt,*fqh ,;].
a'z*(o )

-3- := ü-?l#a iÍlhh - ,? - :l
em que uí := q'2 expjziq.

3.4 Obtenção das curvaturas modelo geral

Apresentaremos, nesta seçã.o, as curvaturas para. o modelo log-ga.ma. generalizado

estendido, considera.ndo censuras e covariáveis. Para. isso, apresentaremos a matriz

de informação observada. assim como os elementos da matriz A para. os três tipos

de perturbação considerados na. seçã.o 3. Em cada caso consideraremos para o

para.metro cle forma q as três posibilidades: q > 0, q < 0 e q = 0.

3.4.1 Perturbação dos individuos

e Suponcto q > 0

Nesse caso o logaritmo da função de verossimilhança. perturbada hca. dada

por:

L*(0 lw) i.g(q) + q''i.g(q'') - l.g(F(q'')«)j }: "';
l
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;E ".{«-:p::;u-) - «-' -- l«p:q/4-)l }

-'- ;X «. ..: l~(«-', «-' «- lé'-Jw)«l) lt:oí=:
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(3.16)

Para. esse esquema. de perturbaçã.o, o vedor correspondente à não perturbação

é o vetor n-dimensional wo =(1,. . . , 1)r. Nesse caso ai-ésimalinha.da matriz

Z\, é dada por

A' . [?:4:Xe.]@. e](]e.]@. . . . . e]Ç.:e.]©]
l a«,;aa ' a«,:a# ''''' Õ.«;a#. J

Assim, os elementos da i-ésima. linha. da matriz Z\, avaliados em 0

wo, podem ser expressos da seguinte maneira, para todo .J :: 1, 2,

a'Z*(0 lw) J -#";jll exp(ê2.)}, Vi:&
a«,iaD.Í 'l '?l11'0:=,exp(:l0, Vj: .5; =0

,P

a'Z*(0 lw) à-l-e - ,g; + 2. exp(42.)}, Vi : â;
'!-u-).al-=1;i, ví : õ;

e Supondo q < 0

Nesse caso, o logaritmo da funçã.o de verossimilhança. perturbada fica expressa

da seguinte «lnnp;rn'uw u vt) LKxxx u w A E & u-E A vz E UPn

l i.g(-q)+ q'' i.g(q'') - l.g(F(q'')«)j

- q'' exp(q.;)

+ E «;i.g li - Qh-',ç-'«p(';MI.
i:âi=0

Z,*(0 lw)

(3.17)
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Os elementos da i-ésima linha. da. matriz .& avaliados em 0 = 0 e w = wo

podem ser expressos da. seguinte ma.negra:

a'L*(0 lw) 1 2-1-i+-p(êZ:)}, VÍ:Ó:-l,

a«.aõ' l. -;t$?111.;F;lÍil,, vj: õ; - o,

a'L*(0 lw)
au)iaa

é-{ 4 2. +,2. exp(ê2;)}
Í(âÍ)4 ' exp( âi)2i

âr(ê-:){i Q(Í :,âi)} ' vj : (íí = o.

. Supondo q = 0

Nesse caso o logaritmo da função de verossimilhança. perturbada. que permite

diferentes pesos pal'a- indivíduos diferentes pode ser definida como

+ E «; i.; 1: p."q

Os elementos da. i-ésima linha da matriz Z\, avaliados em 0 = 0 e w = wo,

podem ser expressos da seguinte maneira, para. .7 = 1, 2, . . . ,p:

a'L*(0 lw)

Z *(0 lw) log(v'2«) + 1og(a) E« ;x«:(":lu
i:ái::l ' {ái=1 ' '

2

3'íÍfiil;h, vj:õi

a'Z;*(0 lw) }l-i +(;yl,
ã-ílirâ11h, vi :ó:

3.4.2 Perturbação da variável resposta

Esse tipo de perturbação a.ateia. a. variável resposta, tal que

y{ --> y.'+stoi, {:: 1,2,...,rz.,
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sendo que s está. atribuindo um peso para cada. elemento da. perturbação m{. Como

peso usaremos a. estimativa. do desvio padre.o de y do modelo log-gama. generalizado

estendido, denotado por a.

e Supondo q > 0

Nesse caso, o logaritmo da função de verossimilhança perturbada fica. dada

por

+ }: i.g lo(ç''; q'' «p(q,;))j , (3.i9)
á:âi=o

sendo que z; = gi:-----;--; { :: 1,2, . . . ,n.

Para esse esquema de perturbação, o vedor correspondente à não perturbaçã.o

é o vedor nulo n-dimensional wo = (0, . . . , 0)7'

Os elementos da i-ésima linha da. matriz Z\ a.variados em é? = O e w = wo

podem ser expressos da seguinte maneira:

E'':
{:8i=l :.i q (q-2)q': exp lç''z; -- q'' exp(çz;)ll

Z,*(0 lw)

?- exp(êZ) ,

. =i,(8i)Í'''e''-?
' a:Q(í'',Ei)r(í'-2) '

Vá : .5{ = 1,

v{ : ó{ = o,

#l - l + «p(a) +@ ';'p(a)l,
-:iae(Ei)ê'' e'8i lai -q-'+] - iilll1:7,ai)r ê'a) l

aQ (í"'' ,eí)F(í'' )

í(2i)Í 'e :- [i+iiz
' aQ(Í ',ai)I'(f-'2)

a' L"(0 lw)
a\oiça
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e Supondo q < 0

O logaritmo da função de verossimilhança. perturbada fica. dada. por

+ }: i.g li - Q(q''; q''-p(q,;))j ,(3.20)
í:õi=o

sendo que z; = !i: ---=--, {= 1,2,...n.

Os elementos cla i-ésima linha. da matriz Z\ ava.nados em f? = 0 e w = w.

podem ser expressos da seguinte maneira:

? exp(@),

-ri,Ía(ai)ê'''e ai l-zi+i''-i- [i-q(ê'2 8.)]r(e'q l
a[i Q(Í'-': ,ai )]]'(Í''2)

«ij (ãà )Í': e ' :f ?

82 [[ --Q(f-2,2{)]1'(Õ-2 ) )

{:8i=l !Íl:L.í (q''y'' ';'p g'';; - q'' «p(q,;)j.L'(a lw l

a'Z*(0 lw)

#l-i + exp(@) + ê% exp(#%)l,

--ãê2(ai)i':e'ai l-ai+ç-'-i-]i-e(#-2 a.)]r(ê'2) l
a[i-Q(Í'-'' ,Ci)] ]' (Í'-': )

g(!:)l 'e-afri+Í%l
a[l Q(Í-2,2i)]]'(Í'2) '

a' [*(0 lw)
i)wiaa

vi
'5{

p Supondo q = 0

O logaritmo da função de verossimilhança. perturbada é dada. por

, i.g(«) - ,i.gN%) - E (
;:âi=0 '

+ E i.g it 'D(,nl,
í:õf :: o

Z.*(0 lw)

(3.21)

sendo club z* - yí+;:«.-rrPa )
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Os elementos da. i-ésima linha da matriz Z\, avaliados em 0

sã.o dados por

a'L*(0 lw) l ?-
'"''''' l ?.-gi#}«1.-%«

0 cw = wo,

Vj : (Si = l

vj 0

a'Z*(0 lw)
awit)a Ó(8)

a[i @(ã)] « -- É#Ü
V{ : (Íi = l

Vj : Ói = 0

3.4.3 Perturbação de uma covaríável

Seguindo Thomas e Cook (1990), vamos modificar a. t-ésima coluna da. matriz de

dados X, adicionando um vedor w de pequenas perturbações multiplicadas por um

favor de escala s, por exemplo. Esse tipo de perturbação foi feito para o modelo

mais geral, ou seja, qua.ndo estamos considerando os tempos de falha., as censuras

e as covariáveis. Nesse caso, a. perturbação é da. forma:

zil -+ a;.ít + stop, i = 1,2,...,n,

sendo que s está. atribuindo um peso para. cada elemento da perturbação toi. Como

peso usaremos a estimativa do desvio padrão de X{ denotado por ã:

e Supondo q > 0

Nesse caso, o logaritmo da. funçã.o de verossimilhança perturbada fica. dada

por

L*(0 lw)
iõ,: log li q (q 2)q-'exp lç':zl' -- ç''exp(çzl')ll

+ }: i.g lo(ç''; q''-p(q;:))l , (3.22)
{:Õi =0 '

E
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sendo que z; = j - 1,2, , n. Além disso, temos que

«;'P ao + Pizi] + /32zi2 + + # (,~ + «-;.) -F + /3.z{.

Para. esse esquema. de perturbação, o vetor correspondente à tlã.o perturbaçã.o

é o vetou nulo n-dimensional wo = (0, . . . , 0)7'. Assim, os elementos da. i-ésima

linha da matriz Z\, avaliados em é? = é? e w = wo, ficam dados por

:g'-'';{.i exp(#%), Vi : á{

íjêe#t(Ei)ê''e ai lcí-õ"'+i- olÍI)ç':e-ai l
aQ(f- 2 ,ei)F( ê'2 )

- .,Õ. (cf ) ê''e ':i?
aQ(Í'-': ,ià)r(Í":) )

a'L*(0 lw)
i)«,rabi

v-í : 5 = o, .j / z,

-} - 9"« -p(a) + ''gz
n,í:ãt (ai)í'' e'8i llai -i'-'2+l - eÍ;1ll!;:lil'"i l

PQ(Í"'' ,8f )r(Í'z )

«a.)ê'''e';i lê#.ri, al
a(2 ( #"': ,z{ ) i'(í'-'' )

a'É*(0 lw)

vj : (ii = o

Pt 8P exp(ê%)

aQ(Í"': ,zí )i' ( ê'-'' )

88.(ai)Ç li+Í8
aQ(f'2 ,ai )r(f-'2 )

8Íapt(ai)ê':e'ai liii-í''+l- Q(ê-2 ai)r í'2)

vi : (sí = l
a:Z,*(0 lw)

Vi : (5{ = 0.

e Supondo q < 0

Nesse caso o logaritmo da função de verossimilhança perturbada. fica da.cla.

por

L*(0 lw) !i ''q(q'')ç': exp lç'''; -- ç''exp(çzl')ll

li (ç'';ç''«p(ç.;))l, (3.23)
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sendo que z; = !!i=1l1l-g--, { = 1, 2, . . . , n. Os elementos da i-ésima. linha

da. matriz Z\, avaliados em f? = 0 e w = wo, ficam dados por

-#":j «P(@),

rf,?#t(ai)í''e'"i l-8i +a"'' 1 - íi -Q(ê-2 ii. )lr(e'ql
a[l -Q(Í''-' ,2{ )]1'(Í' 2 )

. n{,ãí'(ãi.)i''e'íii
' õ;ti-Q(í-' ,zí)lr(ê-:) '

a'-6*(0 lw)

Vã : ái = 0, .j # Z,

-} - #"« -P(@) +
exp(ÍZ )

i' )

r.tÍe#.(Üf)ê':e'ai l --zi+ê'''-l- i.(S1-2,a.))r í-2)
a[l-C? (P- 2 ,ai)]l' (f- 2 )

+ q2 ) ;.:'-1lqP!;H
' a]l-Q(?-:,8í)]r(ê'-2) '

Vi : 8{ = 1,
a'Z*(0 lw)

t)uii)B.

vj : â{ = o,

Pt 8/3t exp(ê%
qa a

2}ê'ã.(2i)Í''e''i l-ii+ç-2-l-] ÇU-' a.)]r i'q l
a[i -Q(ê'2 ,T{ )]F(ê'-2 )

. iÊ.(ai)í''e 'i li+Ía
' a]l Q(i"'' ,2i)]l'(ê'-') '

vã (s{ = 1,
a'Z,*(0 lw)

awiZ?o'

vj

e Supondo q = 0

O logaritmo da ftmção de verossimilhança perturbada é dada por

,.#2

« l.g(") - ' I'g('''/%) - }: -%
{:õi=o

+ E i.: ll (.nl,
i:ái=0

em que zl' = !i==j:::la-, i = 1,2, . . . , n. Os elementos da i-esima

matriz Z\, avaliados em 0 = 0 e w = wo, sã.o dadas por

L*(0 lw)

(3.24)

linha. da

a'L*(0 lw)
Í) wiê)D,

©Z i.7a ví : (ií = 1,

-ipeHlü-:qth zl, vj:á;-', .j*.,
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a'Z,*(0 lw)
i)..oiÕB.

}la:â - ãl«:.l,

.!g« -+ 1.%tên (d@« Vj : Jí = 0

a'Z*(0 lw) vi : (íi = 1,

-#A #laü(#a« ;)l, v{ : ái = o

3.4.4 Matriz de informação observada

A seguir apresentamos em forma. fechada a. matriz de informação observada, a qual

será denotado por

a2z,'(0 )

D

a2L'(0 )

a22,'(0 )

a'z,:(q )
aÍ3 \ a13p

Bz L' { 0
aBaa13p

Õ2Z, *( 0

D

D

a

D

a'L'(0

D

a2L'(0 )

a2L'(0 )

sendo que os elementos dessa matriz, são tais que

e Supondo q > 0

a'L*(0 )
E)l3ii)BI ,;E.""«;''" grj llR

+ \'' Z..Z .2/1/ ,.-2 . . . \ F/ .-2\
;5:= .-'Q(g-'; «;)r'(q-')

a'L*(0 )
ê?c,-z E '7-&

l
2 >1, ZÍeq'i

i:Õ;=i
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+ \'' Z...J ,,2r)r,,--2. .. .\ pr.--2x
' .5:=., a'Q(q '; «.)F(q-')

;L diJ=1:1;ib.«,; -- '.,

a'L*(0 ) á [ .x. «.. - .x. «;,.;'' - « E' {:áf::l i:Õi::l {:Õi:=l

q.z{=ijzie

+ \''. Z.z .2/1/.-2. .. \ r/ .-2\
'- ;i=, .''Q(q-'; «:)r(q-')

' ;: .,a;e:=:;b'«;; * '-.
. Supondo q < 0

a'L*(0 )
E)l3ia01 , ;:. ""«;"" * .x À'v=Sl:llnih

+ \'' Z.Z .2ÍI /lr,.-2. .. \l F/ .-2 \
' ;á=. a'll Q(Ç-';«.)lr(Ç-')

a'L*(0 )
õa' 11: zi -- 2 >1.: zieq'i

' Í:aí=1 'i:Õi=1 {:ai=l

2 qzZ e

+ \'' Z.u .2 [1 /)r ,.-2 . .. \] Fr .-2\
' :5:á .-'ll Q(ç-';«.)lr(ç-')

d

-- .L d-q=!:1:1La'«,; -'- '.,

:32 - 3rx«;, x«;,.; «E' Í:Õi::l i:Õi;;l Í:Õi:=l

qz=ijzie
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*;=
* := . =Í;<;:hhm'«,; * "..

e Supondo q = 0

G= - :E"«~--;LF€3rlga-*J},;iÍ:á, li - Q('i)l ljl - 'D(,{)l ''J J'

{:ái -: l

/qà ,;],

a'z;*(o )
i)Oii)a -3 E "''';

i:Õi=l

i.E. «;.ü-liga iíXgh
Diversas ap]icações e resu]tados sobre o método de inf]uência. local podem ser

encontrados, por exemplo, em Fung e Kwan (1997), Wu e Luo (1993a., b), Billor e

Loynes(1993), Lawrence(1988), Thomas e Cook(1989, 1990), Paula(1993, 1995,

1996), Galea, Pa.ula e Bolfarine (1997) entre outros.

Fung e I':wan (1997) apresentam uma. discussã.o interessante sobre a aplicação

de influência. local pa.ra outras medidas de influência diferentes do afastamento pela

verossimilhaílca.

Cadigan e Farre] (1999) sugerem o uso do va.lor espera.clo da influência. local

como uma ferramenta. útil adicional ria. interpretação da. a.riá.liso cle diagnóstico.



CIAPÍVUI,0 4

Influência Sobre Predicões e

.Leueraae Generalizado

4.1 Diagnóstico de influência sobre predições

A análise de influência sobre predições através de um modelo normal linea.r tem

duas aproximações principais, que procuram avalia.r a influência. de uma observação

individual comparando inferências ba.geadas nos dados completos e nos dados redu-

zidos, obtidas pela eliminação da. observaçã.o duvidosa. A primeira. aproximação da

medida de influência. é dada pela diferença nos pontos de prediçã.o através dos dados

completos e reduzidos, padronizada pela. estimativa do desvio padre.o da. prediçã.o

(ver, por exmplo, book e Weisberg 1982 e Belsley, Kuh e \Velsch 1980). A segunda.

aproximação usa. basicamente a. funçã.o de densidade preditiva. em vez dos pontos

cle predição. Johílson e Geisser (1983) usam a clistâ.ncia de l<ullback-Leibler pa.ra

compa-ra-i as densidades preditivas calculadas através dos dados completos e redu

lidos. Nesta. seçã.o, usaremos o método de influência local para fazer diagnóstico de

54
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influência sobre predições no modelo log-gama generalizado estendido, utilizando

as funções objetivo propostas pot Thomas e book (1990), baseada.s em diferenças

de predições. Essa. aná.pise será. feita. no caso mais geral, ou seja, considerando

tempos de falha., censuras e covariáveis.

4.1.1 Funções objetivo

Lembrando que estamos trabalhando na classe dos modelos de locação e escala,

em que assumimos uma re]ação ]inear entre o logaritmo do tempo de vida. Y e um

vetar de covariáveis X = (XI,X2, . . ..b)r. Assim, rlX tem uma distribuiçã.o

log-gama. generalizada. estendida e pode ser representado na. forma

E = zrP +aZ{, (4.1)

em que /3 = (/ii, /32, . - . ,a.)a'' é o vedor de parâmetros desconhecidos. Os resíduos

estimados podem ser definidos como segue

w: - «'fÕ
.z.i =

a' (4.2)

Assim, nesse modelo podemos dar uma. forma. geral pa.ra as predições, por

exemplo, suponha z(pxl) um vetor de valores das variáveis explicativas. Então,

nesse caso, o ponto de prediçã.o pa.ra- o vetou z é dado por:

Ú(') - .'Ó , (4.3)

cuja. varia.ncia. a.pioximada será ca.lculada. por

VarÍÚ(z) } v-:.(,'/j ) .'V-.(Ó )z. (4.4)
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Para. predições nos dados perturbados vamos tomar a mesma perturbaçã.o da

seção anterior. L*(O lw) indica o logaritmo da. função da. verossimilhança do mo-

delo perturbado e P . é a. estimativa de máxima verossimilhança. sob o modelo

perturbado. Assim, o ponto de prediçã.o para o vetar z no modelo perturbado é

dado por

Ü(z, w) (4.5)

Assume-se pala essa perturbaçã.o que o vedor n-dimensional w = (tol, w2, . . . , w.)

pertence a um subconjunto aberto Q de R". Existe também um ponto wo tal que

L*(P lwo)

Ú(,, «.) - Ú(,).

(4.6)

(4.7)

Thomas e Cook (1990) considera.m três funções pa.ra. predições baseadas em

diferentes resíduos para- os modelos lineares generalizados, discutidas, por exem-

plo, em McCullagh e Nelder (1989). Neste trabalho consideraremos duas funções

objetivo as quais mencionamos a seguir. A primeira delas é baseada no resíduo de

Pearson, que em termos dos valores preditos é definido como

4 #(,) ú(,,«) }
,,(,,«) - ' . .l,

l V;-(Ú(z)) } '
(4.8)

Thomas e Cook (1990) definem como primeira função objetivo

.hÜ, w) - l,,(z, w)
9

(4.9)

A outra fuíiçã.o objetivo é basca.cla rlo resíduo componente do desvio. O com-

ponente do desvio é uma. medida. da. qualidade clo ajuste individual num modelo
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linear generalizado definido como

" 'w).:Í'*lóiú(,)l ló.iú@l},
em que Z,*(.IÚ(z)) é o logaritmo da função de verossimilhança pa-ra uma. observação

individual com resposta Ü(z) e varia.vel explicativa.z. Assim, Thomas e book(1990)

definem a outra funçã.o objetivo como

(4.10)

h(.,«) - '"(',"). (4.11)

O principal objetivo no trabalho de Thomas e Cook (1990) foi o de usar o

método de influência local para o estudo de diagnóstico nas predições. Para. isso,

ao invés de usarem o afastamento pela verossimilhança, usam as funções objetivo.

O procedimento para encontrar a curvatura normal é análogo à análise de influência

local. Isso quer dizer que precisamos calcular a. primeira e segunda derivadas da

funçã.o objetivo pa.ra obter a curvatura normal.

4.1.2 Função objetivo resíduo de Pearson

no resíduo cle .rea.lson é dada. por

/,ü,w) - ,}@,w) - -b!;l-; @ «d .
Var(Ú(z))

Já. vimos que a função objetivo baseadaÍ

(4.12)

Calculando a primeira derivada. obtemos

a/p(z,wl -2 r., ~ ., ~ll
«w 1.... ' 'ü;;ÜGDlvL'J ''"Jil.:

\ segunda.derivada é calculada

a': fpÇ- , w b

Õw.?wr l..Ó.:..

cona

aO(z, w)
Õw

u.
wo

(4.13)

o segue:

2 aO(z,«) aÚ(z,w)
Va-(Ú(z)) õw âw'
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2 a(z'Ó .) a(z'Õ .)
Var(Ú(z)) Z?w Owr

:ç=áGDla.'( Ü-:-'(-Ü':AI. (4.14)

Assim, a. curvatura. norma.l fica expressa- na forma

ai -:Ü=É(a i'A"(-i-:«'(-Ü''ail, (4.15)

A- a'Z(0 lw)

avaliadas em wo e (/3 r, a)T. Consequentemente

a'Z,*(0 lw)

1«-(z) « A'É':,. (4.16)

A idéia. agora é fazer z assumir os valores z1, =2, . . . , z. e avaliar a. influência

de cada ponto sobre a. própria piediçã.o. Essa. análise pode ser feita. através de um

gráfico de 1.., contra. o índice das observações. Assim, uma. vez definido o tipo

de perturbaçã.o (perturbação de indivíduos ou de casos, perturbação na resposta.

ou na covaríável), a direção 1«- pode ser obtida através de (4.16) com o uso da

correspondente matriz Z\ e da matriz L obtidas no capítulo 3.

4.1.3 Função objetivo i'esíduo componente do desvio

Já vimos que nesse caso a. funçã.o objetivo basea.da. no resíduo componente do desvio

e clacla. ooi

.f«b,w)-:gb:@-2ÍL*lÓI l .tÚWl}. (4.17)
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Podemos notei que /o(z,w) está em funçã.o da. diferença entre a funçã.o de

verosimilhança. completa. e a. funçã.o de verossimilha.nça perturbada.. E como sabe

mos, em aná.lide de sobrevivência a. funçã.o de verossimilhança é composta. por duas

pa.rtesl a primeira. pelos indivíduos que falham e a segunda. pelos indivíduos que

são censurados. Assim, dependendo a que parte pertence o preditor z, a. curvatura.

normal irá. variar.

l Vamos supor que z pertence a. um tempo de falha e que o parâmetro de

forma. seja estritamente negativo (q < 0). Nesse caso, o logaritmo da função

de verossimilhança do modelo completo fica. dado por

'-' .*- [.(@ü7z)] ,
e o logaritmo da. função de verossimilhança do modelo perturbado toma. a

totma.

"*lp".ío l

'*(ó lO(,)) - «.: i.Jã%u-a'''+0-' Ú(z) - z'Õ
a'

(4.18)

,.: ll;éAu-a'''l -- õ-: lgo-:i<.4-l

'-' .*- [.(Küfü)] .
Substituindo o logaritmo das funções de verossimilhança. na função objetivo

/n(z, w) obtemos

h(,, «)

(4.19)

-"-'--l{('',' )l --ç,'ó«
lií('','- ''ó «)l

Calcularldo a primeira. derivada temos que

#[=.:.. - [Ç],'r9]

r4.20)



4. 1 Diagnóstico de inHuência sobre predições 60

1{('','-''ó «)l
0.

Z
a

'w' == 'wo w' ==wo

(4.21)

A segunda. derivada, nesse caso, fica dada por:

a'.h(z,w) l l [a(z'Ó .) a(z'Ó ..)]
é?wõw'r lo :Ó ..w. ó-' l âw 8wr J

é- la'(-ü-: «'( (4.22)

Desse modo, a curvatura normal fica. expressa. na. forma

c'- - É-li'a'(-t)''"'(-L)''z\il, (4.23)

em blue

aTt(o I''!)
E)Í3 i)wv

avaliados em wo e (/3 'r,ayr.

Consequentemente temos que

e L a'Z.(0 lw)
a$ als '

1--(z) « A'i :z

A idéia agora é fazer z assumir os valores zi, =2, . . . , z. e avalia.r a influência

de cada. ponto sobre a própria prediçã.o.

9 Vamos supor agora. que z pertence a. uma. censura. e que o parâmetro de

forma. seja. estritamente negativo (q < 0). Nesse caso, o logaritmo da. função

verossimilha.nça. clo modelo completo fica. dada. por

'*(ó i'w) - :.: l: ~('-';'-'«. l.#o-i-a)l)l, (4.24)
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e o logaritmo da. furlção de verossimilhança. do modelo perturbado assume a.

forma

Substituindo o logaritmo das funções de verossimilhança. na funçã.o objetivo

/o(z, w) obtemo:

'*(ó «l#@) - :.: . (4.25)i- Q q ';q 'exp õPo:-<4-)a'

-.: [« .('-; '-.*. r..wba,J)]
-«.:[« - ~('-'; '-'.*.[..@üq<L,])]. .'.,',

Calculando a primeira derivada, obtemos

wq'""«i-«. - IÇI,'1%>1 ....

A(,, «)

Como podemos observar nesse caso, a primeira. derivada. é diferente de zero.

Wu and Luo (1993a.,b) sugerem trabalhar com uma segunda. aproximaçã.o, e

definem aproximações de segunda ordem para. a influência. local. Por outro,

lado Fung and Kwan (1997) apresentam uma. díscussã.o sobre a aplicaçã.o de

influência. local para outras medidas de influência diferentes do afastamento

pela verossimilhança. Fung e Kwan mostram que uma. medida cle influência.,

digamos .f/«, é invariante de escala se Éau-l.... = 0. Quando essa derivada é

diferente cle zero, a. ordem entre os componentes de 1..,. nã.o é necessariamente

preservada sob mudanças de escala.. No preserlte tra.banho, aca.gamos de

mostrar que a funçã.o objetivo resíduo componente do desvio apresenta. esse

problema quando temos dados censurados, motivo pelo qual recomendamos

nã.o usa.r essa. função quando temos dados censurados. Sugerimos usar a.
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funçã.o objetivo resíduo de Pearson quando estamos trabalhando com dados

censurados.

4.2 .Leuerage generalizado

4.2.1 lllt 3-0d u rã o

Zet;erige é um componente chave na. análise de influência em modelos de regressão.

Usua.Imente é medido pelos elementos A{.Í da. matriz H que é conhecida como matriz

de projeção, ver, por exemplo, Chatterjee e Hadi 19861 Cook e Weisberg 1982

e é usado para. avaliar a importa.ncia individual das observações. Na regressão

linear múltipla, por exemplo, é muito razoável utilizar àii como uma. medida da.

influência da i ésima. observação sobre o próprio valor ajustado. Supondo que

todos os pontos exerçam a mesma. influência. sobre os valores ajustados, pode-se

esperar que /zi{ esteja próximo de !=1:0. Convém então examinar aqueles pontos

tais que /zi{ ? l!(zlD, que são conhecidos como pontos alavanca ou de alto /euerage

e, geralmente, esta.o localizados em regiões mais afastadas no subespaço gelado

pelas colunas da matriz modelo X. Esses pontos podem ser também influentes com

relaçã.o à. estimativa #

Uma pergunta natural feita por Wei, Hu e Fung (1998) é a. seguinte: "será. que

podemos definir /euerage para outros estimadores ou para outros modelos?". Ou,

mais concretamente, cle que maneira podemos responder as questões que se seguem

1. Podemos definir /euerage para- o estimaclor de má.xima verossimilhança em

um problema de regressa.o?
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2. Definimos um /euerage para um estimador-M em regressa.o linear ou não
linear?

3. Definimos /euerage para um estimador Bayesiano em um modelo de regressão?

4 Definimos /euerage para- dados censurados?

5 Definimos /euerage para dados correlacíonados?

Yoshizoe (1991) estende o /et;erige para o estimados de mínimos quadrados

para modelos de regressão linear e nã.o-linear usando uma função de influência..

St.Laurent e Cook(1992) definem /et;erige para regressão linear e não-linear, usando

as derivadas direcíonais quando o vedor de resposta é perturbado em uma direção

particular. Wei, Hu e Fung (1998) apresentam uma. definição geral de /euerage

para uma classe geral de modelos. Essa. definição pode ser aplicada. nos modelos

mencionados acima e têm as propriedades que seguem

a. E consistente com o /et,erige dos modelos de regressão norma.l linear

b. Pode ser usado como uma medida. para avaliar a. importância individual das

observações no próprio valor ajustado.

Além disso, \Vei, Hu e Fung (1998) aplicam e investigam a medida. de /et;erige

generalizado nos modelos nã.o lineares da família. exponencia.l os quais incluem a

regressão normal linear e nã.o-linear como também o modelo linear generalizado

como casos especiais.
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4.2.2 Definição do /euerage generalizado
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Antes de defirlírmos a. forma generalizada do /euerage lembra.remos algumas formas

pa-ra entender as características de /ez;erige em modelos de regressão linear

y{ = xr/3 + ci

Temos, por exemplo, que

a. o-'Ai{ = Var(K) indica a va.riância do i-ésímo valor ajustado de X. Logo

Va:(ê}) - À-).''

b. Ai{ = p2(yi; Ü) indica o coeficiente de correlação ao quadrado entre b e X

c. A{.Í = gW- indica a. razão instantânea. de mudança. no i-ésimo valor predito Ü

com respeito ao j-ésimo valor observado yj.

d. ÀÍ{ denota a distância entre x{ e a. média amostral RI (Cook e Wisberg, 1982)

Para. entender /euerage através da regressão normal linear para outros modelos

gerais, tem-se necessidade de capturar o sentido essencial em estatística. Como

mencionado por muitos a.utores entre os quais se destacam Hoaglin e Welsch(1978),

book e Weisberg (1982), Emerson, Hoaglin e I'(empthorne (1984), Yoshioze (1991)

e St.Laurent e Cook (1992), entre outros, Aii = gw reflete diretamente a maior

pa-rte da influência. de yi sobre o va-lor predito. A generalizaçã.o feita. por Wei, Hu

e Fung (1998) é baseada. nesse ponto de vista.

Seja. y = (yl , y2, . . . , g.)I'' o vetar de respostas observáveis com função de den-

sidade de prosa.bilidade ./'(y10 ), sendo que é) é um vetou de pa.râmetros (p+2)
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dimensional. A espera.nça de Y, /z = E(y) pode ser expressa como p = /z(O ). Se

ja. é? = é? (y) um estimados de 0 , ente.o imediatamente temos que o vetou predito

pode ser escrito como 0 = lz(O ).

O /et;erige genes'alizado de 0 proposto poi Wei, Hu e Fung (1998) é definido
como

'«@') - 3 - (g:).,. (4.28)

Por essa. definição podemos observar que o /euerage generalizado é a. razã.o ins-

tantânea de mudança no i-ésimo valor predito em relaçã.o ao j-ésimo valor da. res-

posta- Assim, essa medida de influência das observações é definida a partir do

modelo ajustado. Por conseguinte Wei, Hu e Fung (1998) afirmam que as obser-

vações com maior g:- = GLii podem ser apontadas como pontos de alavanca, ou

seja., de a.lto /euerage.

Além cllsso,

escrito como

ge generalizado correspondente a. O pode seré fá.cil ver que o /euera

';"@')-Í:lh %/}':,. (4.29)

Também \Vei, Hu e Fung (1998) mostram que o /eoerage generalizado GL(O )

é invariante sob reparametrizações, isto é, se O = 0 (@), é uma transformação um

; «m e 8 ), e«tão al(ÜI)

A definição (4.29) é consistente com o /ez;erige na regressão linear e pode sei

mais simples e direta que a definiçã.o dada. por Yoshizoe (1991) e St.La.uient e

Cook(1992). \Vei, Hu e Fung (1998) aÊrmam que a definiçã.o dada. por eles pode

ser diretamente aplicada para estimadores e modelos muito mais gerais do que os

estimadores cle mínimos quadrados em regressão linear e não linda.r. Wei, Hu e
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Fung (1998) apresenta.m também um lema para o cálculo do /et;erige generalizado

em um problema de estimação geral, no qual os estimadores de máxima. verossimi

Ihança. representam um caso particular

LEMA l.

Suponha que 0 (y) minimiza. a seguinte função objetivo (Gay e Welsch, 1998):

Q(o ; w) 1: p;(./'(«.,P );'r),

em que é? = (P T,'yT)T, E(X) = ./'(=i;/3 ) e ' pode ser considerado como

parâmetro de perturbaçã.o.

]
(4.30)

Se Q(0;y) tem derivadas(até segunda ordem) contínuas em relação a 0 e ye

é? (3/) existe e é único, então o /ez;erige generalizado pode ser expresso na. seguinte

forma:

GZ.(0) - {(Do)(--Qoo)':(Qo,)}lo-êM' (4.31)

sendo que

«.-qP, õ«-qg:# õ.,-%$P
A demonstração do lema. encontra-se em Wei, Hu e Fung (1998)

Por outro, lado Wei, Hu e Fung (1998) apresentam um corola.rio pa.ra o lema. l

para. o caso em que se esteja trabalhando com os estimadores de máxima. veiossi-

milhança .

Corolário l.l .

Se É"(O l y) é o logaritmo da. função de verossimilha.nça de 0 , apresentando deri-

«das (até segunda ordem) contínuas em relação a 0 e y, e Õ~(g) é a estimativa

cle má.Rima. verossimilhança. de é? que existe e é única, entã.o temos que o /eperage



4.2 Leuerage generalizado 67

generalizado pode ser expresso na. seguinte forma

GL(Õ') - {(0o)(--Zoo)':(Zo,)}lo;ÍM' (4.32)

em que

«, - :P, a'L*(0 ; g/)
e z,', a'z,*(o ; y)

i)0 ayT

Wei, Hu e Fung(1998) acrescentam que(4.30) e(4.31) podem ser aplicados em

modelos muito mais gerais, e através de (4.31) podemos observar que existe uma

relação fechada entre o /euerage generalizado e a matriz de informação observada.

4.2.3 Relação entre o /euerczge generalizado e influência local

Nesta parte discutiremos a relaçã.o entre o /e-uezage generalizado e a influência local

sobre os valores do modelo ajustado em uma. forma geral e simples.

Consideremos a perturbação da. variável resposta de Y da. seguinte maneira

(y{ --} yí + c,w{). Seja Z,*(0 lw) o logaritmo da função de verossimilhança pertur-

bada. Já vimos no capítulo 3 que o afastamento pela. verossimilhança é definido

como:

ro('") - 21 l*(lí) - z'*(d «)l,(a.ss)
que é uma. medida usada para comparar as estimativas 0 e 0 ., sendo que 0 . é

a estimativa. cle máxima veiossimilhança. de 0 no modelo perturbado.

Também vimos que book (1986) mostra. que a curvatura normal na direçã.o clo

vedor l pode ser expressa como segite:

C', - /r,4/,
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sendo

'4 A'í,':A,

e L = lã=Íg--}. Além disso, a matriz ZX pode ser escrita. como:

. a'Z'':(0 lw)
' i)0 ÕwT '

ambas matrizes avaliada.s em 0 = 0 e w = 0.

E fácil notar que A é justa.mente (ou pode ser comparado) com Lo, em (4.32)

Assim temos que

2A(or o.) ' '(or o. )( -Z«) ''a.
26.ÇO'Eoo)-" ntGLÇO), (4.34)

se Z)rZ)o é nã.o singular

Através de (4.34) podemos observar a. reiaçã.o entre o /et;erige generalizado e

a. teoria de influência local. Com essa relação estabelecida., é de esperar que os

possíveis pontos influentes encontrados com a teoria de influência local, seja.m, em

geral, os mesmos pontos se foram analisa.dos com o /euerage generalizado. Esse

resultado poderá ser observado mais claramente no capítulo 6, onde mostraremos

que as duas técnicas aplicada.s a. dados reais coincidem na identificação dos mesmos

pontos influentes.

4.2.4 Cálculo do /euerage generalizado no modelo log-gama

generalizado estendido

Nesta. parte, abordaremos o desenvolvimento do /euercége generalizado no modelo

log ga.ma genera.lixado estendido para o ca.se em cllle temos indivíduos que sã.o
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censurados, e covariáveis

Consideremos um modelo de regressão como no capítulo 2, ou seja.,

y = Xa''/3 +o-Z, (4.35)

em que esta.mos assumindo uma relação linear entre o log do tempo de vida, deno-

tado por Y e um vedor de covariáveis X = (XI, X2, . . . X.)I''. Assim rjX tem uma

distribuição log-gama generalizada estendida. Por outro lado, utilizando alguns

resultados do modelo i'epara-metrizado por Lawless (1982), para q # 0, podemos

obter o seguinte resultado:

E(X)-xfP +al(Ç'')+kK(Ç"')l, i.i,2,...,«.

em que @(k) é a função digama que é definida como

@(Ã) l grl ) . .ÇlfP, k>o.
ak ]''(A)

Já vimos que o /euerage venera.lizado nesse caso é dado por

(4.36)

GZ;(Õ') = {(Do)(--Zoo)''(Zo,)}lo-aM

Assim, consideraremos os seguintes casos

e Caso 1, q > 0

Nesse caso, sabemos que o logaritmo da. funçã.o de verossimilhança. é dado

DOI

z,*(o )
ia,; log { q (q-')ç''exp lç':zi -- ç''exp(çzi)l}

+ )l: i.g IQh-',Ç '«ph;HI,
; :a; :: o
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em que 0 = (a, /3i, . . . ,#.)

Assim, os elementos da. matriz Z)0 avaliada. em 0

da. seguinte maneira, para- j = 1,2, . .. ,p:

alZ(X)l
aB - '':'

T «.--Tge z. a

Vá : .5i = 0

Í = 1,2, . . . ,n.

= 0 podem ser escritos

al-E(X)l @(ê'"') - log(ê"':)

Os elementos da matriz Z,#,, avaliada. em 0 = 0 , podem ser escritos como

ty-eç'i , V{ . (5i = 1,

. r.,?(ãü)i':e';i
a:Q(f-'' ,af)r(í"'' ) ) v{ : (íi = o,

õbli .@'-êZ.@l,

?2%(ai)í':e'8i lai--í"''+i- Q(üi)ç )f'ui l
a:Q(#"' ' ,âi)r( ê"-'' )

+;,.3W:,.i:l;n [' + @],

V{ : (5i = 1,
a'z.*(o )

. Caso 2, q < 0

Nesse caso, sabe-se que o logaritmo da funçã.o de verossimilha.nça. é dada por

+- }: i.g li (Ç-',Ç-'«ph'0)l.
{:âi :: o

Í:Õi=l i ''Ç (q'')ç'' exp lç':zi -- q'' exp(qzi)j }
z.*(o )

Aqui os elementos cla. matriz l)é? , avaliada em 0 = 0 , podem ser escritos

da. seguinte maneira.:

alz( }Ç )l

jB



za.do r l

@(#''') - log(#''')

Os elementos da. matriz Lo,, avaliada em O = 0 , podem ser escritos como:

q

alz(K)l

;geç'{

a' [i -e(í'-'' ,c{ )]r(i:2 )
« íjP (8i) 4''e ' a-

82 [i-Q(i'-']ii])]Í]Í:2) '

r,,p(ãã)e':e 'i -*. -' '''' - : - ü.$àC':li.. .;-:,a'z.*(o )

Vi : (5i = 0,

#li -.® @.®l,
íe8(2f)ê':e'ai -8i +Í"'' -l - Íi::i$%=2 ,aí)Jr (i'2)

a: [i-Q(Í'--:,Z]]]F]Õ: J

;:'q-' ;'-',;li:(w]l + @],

vj : áí = 1,
a'L*(0 )

V{ : Jí = 0

Como podemos observar, as derivadas são muito parecidas com as curvaturas

apresentadas no capítulo 3 onde perturbamos a variável resposta. Uma. aplicação

dos resultados acima, encontra-se no capítulo 6.



CAPÍTULO 5

Análise de Resíduos

5.1 Introdução

Quando se procura ajustar um modelo a um conjunto de dados, a. validaçã.o desse

ajuste passa pela. análise de uma. estatística especial, que tem finalidade de medir

a qualidade do modelo ajustado. Uma. vez escolhido o modelo e realizado o ajuste,

a aná.lide de resíduos é uma maneira eficiente de verifica.r a. qualidade do ajuste do

modelo. Os resíduos também servem para outros propósitos, como por exemplo,

detectar a. presença de pontos aberta.ntes, identificar a releva.ncia de um favor

adicional omitido no modelo, assim como verificar se há indícios de afastamentos

sérios da. distribuição assumida. para. o erro.

Por outro lado, sabemos que os resíduos sã.o usados para identificar discrepâncias

entre o modelo ajustado e o conjunto de dados logo, é conveniente procurar uma

clefiniçã.o para. o resíduo club leve em conta. a contribuiçã.o de cada. observaçã.o sobre

a. medida. usada cle qualidade do ajuste

72
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5.2 Alguns resíduos usados na análise de dados

censurados

Nesta. parte, discutiremos alguns resíduos que são comumente usados na literatura..

Va.mos supor que X = log(Z) é a. variável resposta. e xi é um vetou de valo.es de

covariáveis. Vamos supor que cada observaçã.o }Ç possa ser expressa da seguinte
m aneira:

X ,xi,.{), Í = 1,2,...,n, (5.1)

sendo que P é um vetor cle para.metros desconhecidos, e ci são va.dáveis aleatórias

independentes identicamente distribuídas.

Pa.ra definir os resíduos para a equação (5.1), consideremos P como sendo o

estimador de máxima. verossimilhança. de /3 e suponha que a equaçã.o

tenha. uma única solução dada por

ê; = g:(yi,P , xí), i = 1,2,...,n (5.2)

Consequentemente,

': = g:(X,P , xí), ; = 1,2, . . . ,n (5.3)

Toma-se a equação (5.2) como definição de resíduo para o modelo (5.1). Essa

definição de resíduos é devida. a Cox e Snel1 (1968) que mostra.m que o resíduo

ê: difere do erro c{ por uma. quantidade de O.(n'{). Também, mostram algumas

propriedades pala. ê as quais difet'em um pouco das propriedades dos eiras c;s
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Devido a. isso, os resíduos &'s são frequentemente considerados como uma amostra

aleatória de tamanho n da. distribuiçã.o dos cí, embora eles nã.o sejam independentes

e, em geral, não sã.o identicamente distribuídos.

Agora vamos supor que o modelo ajustado seja. representado por um modelo

de locaçã.o e escala

K = x7'P +','í, ; = 1,2,...,n,

sendo que ci tem distribuição conhecida« Cabe ressaltar que estamos trabalhando

de uma. forma. geral para o modelo dc locaçã.o e escala, isto é, a variável resposta.

y = log(T) não tem uma. distribuiçã.o conhecida«

Os resíduos nesse caso podem ser definidos como

j = 1,2, . . . ,n,

sendo que /3 e a são os estimadores de máxima verossimilhança de P e cr, respec-
tivamente. Considerando

T-d exp(x'p + aZ), (5.4)

tem se que

-p(z;) - lt' "p(-':rã')l ',
e fazendo ê; = exp(ê;) a expressão (5.5) pode ser escrita como

lf;«p( )I',
a. qual clefíne o resíduo para. o modelo dado. Claramente, observamos que os

resíduos â's estão relacionados com os q's pela. seguinte expressão:

(5.5)

(5.6)

ê á :: 1 , 2, . . . , n.
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Os resíduos â's sã.o vistos como uma. a.mostra. aleatória proveniente da. distri-

buição dos erros ci's e os resíduos q's como uma amostra. aleatória. proveniente da

distribuição dos erros exp(cíys. Nos casos particulares em que os tempos assumem

distribuição Weibull ou exponencial, as quantidades q's definidas em (5.6) sã.o os

riscos acumulados estimados, ou sela.,

q' (t;lx.), á = 1,2,...,n

Lawless (1980) mostra que as quantidades

; (t;lx.), á = 1,2, . . . , n,

sã.o variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas com distri

buição exponencial padre.o.

Dessa. maneira., os resíduos ê;'s para. observações não censuradas podem ser tra

ta.dos como uma. amostra. aleatória. proveniente da distribuição exponencial padre.o

Quando existem dados censurados, modificações sã.o necessá.rias. Lawless(1980) su

gere definir os resíduos como

< lxí) + 1, Vá : á;

sendo que ZI' rezei'e-se ao tempo de censura observado.

Assim, teremos as seguirltes quantidades para- os resíduos

,4 (Z.lx; ) ,

,'!(Z;lx;) + l,
(5.7)

Essa. clefiniçã.o de resíduos é particularmente útil em modelos cle discos propor-

cionais. Como foi visto a.nteriormente podemos perceber que os resíduos sempre

estão em f--«ção 'le ã e 4' = H(Zilx{).
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5.3 Resíduo componente do desvio no modelo

log-gama generalizado estendido

Vamos supor o modelo de locação e escala em que assumimos que rlx tem distri

buiçã.o log gama. generalizada estendida, isto é,

X i = ],2,...,n

Uma. medida de qualidade de ajuste bastante utilizada nos modelos lineares

generalizados é a função desvio, definida. por

o(v; P) - >: a?,
l'}

a. - a(v:; Ã, ') - ;g"(y' - P;)v'51/:(y:; ;z:) - /:(y'; P:)j ' ,

sendo que /í(yil .) é a. contribuição de yi para o logaritmo cla. funçã.o de verossimi-

Ihança. total, /ã é a estimativa de máxima. verossimilhança de/z{ baseada. apenas em

y{, P{ é a estimativa de máxima verossimilhança de p{ baseada em toda. a amostra

yi,y2,...,g/« e sgn(y{ Â) denotaosínal de (yá ;i{).

Assim, o resíduo componente clo desvio para. os tempos de falha. sem considera.r

dados censura.dos poderia. ser escrito da seguinte maneira:

'; (y' - "rã')'JÍI - ê'''' - #''':Z + -;l
em que

Z-gÍ.:;:4- . a:-#"''«pl@l
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Por outro lado, Davison e Gígli (1989) supondo quc os indivíduos censurados

esta.o ligados à funcho de sobrevivêncvia. sugerem definir o resíduo componente do

desvio para dados censurados da seguinte forma:

'; - .g«(g'' - "rã'){ - 2 i.gl.g(v:l";)l} {

Juntando as duas expressões, propomos o resíduo componente do desvio para. o

modelo geral considerando censuras e covariá.vais que pode ser escrito como segue

e Claso 1, q > 0

e Caso 2, q < 0

di=
sg«(y;

sg«( g/: *rã")«?lL:!.F:!.lâ+a;l', vi
*rÃ')X/-2Íi.gt @-';a0]}, vi

sg«(y:

sg«(y.

*rã')

*TÃ')'v-2{ i'g [i - Q(ê'''; â')]}, vi

di

sendo que Q(k,a) denota a funçã.o gama. incompleta

Fahrmeir e Tutz(1994) em estudos ligados a modelos linea.res generalizados

modificam o resíduo componente do desvio para aproxima-lo de uma distribuição

normal padrão. Essa modificação é dada por

, lo. (*ra')l
dÍ"' = di+ ' J

,'', - ,.{ [";H?] ;}
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é avaliado em a

Quando estamos trabalhando com o modelo do log-gama generaliza.do estendi

do, p(0) pode ser escrita. como segue

r ç'lçl(ç'')'''
1. .-'1Q'(ç ')l;r(ç-')

/l(v )'-pÍç''l(z-: «p( ltav.

P(a)

Por outro lado, Therneau, Grambsch e Fleming (1990) introduziram o resíduo

componente do desvio na área de processos de contagem usando ba.secamente o

resíduo martingal. Nesse caso, o resíduo componente clo desvio é escrito como

segue

1. - J J
"". - :g«H«JI' - 2 in«. + á: i.g

em que rx/. é o resíduo martingal. Usando os conceitos de processos de contagem

podemos definir o resíduo martíngal como

Í'M. ' Nil.t)-- l X(s)exTÍ3 dÃo(s),

que é um martíngal, de média. zero, sendo que

f

0
Í = 1,2,...,n,

. Jv;(t) /[y. $t ;âi=1] é um processo de contageml

. E(t) = /[r.?'J;

. À*(tlx{) = a(ílxi)X(í) = ao(Z)e"rP X(f) é a tax; de ocorrên.ia de salto

para /Vi(t) noi«ter«lo(t,z+Atl;
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. A{(t) - .EÀ*(slx{)d' é o número esper'do de saltos de Jvá(z) no intervalo

to, {l,

. a(Z) lim».-.eCqlL;l\QHH é a funçã.o de risco

Nlais detalhes sobre processos de contagem podem ser encontrados por exemplo

em Fleming e Harrington (1991).

Os autores mencionados mostram que a. distribuição do resíduo componente do

desvio baseado no resíduo ma.rtinga] é próxima. de uma distribuição normal padre.o.

Traduzindo para o modelo que estamos ana.lisa.ndo o resíduo componente do

desvio pode ser escrito da seguinte forma:

e Caso 1, q > 0

;:« 1 " + i.: I'2m"''; all

/-'{« -- '.: l.@--';-JI -- :.: l -.; ('@--';-o)j }, «; : ..
;:«{ t.gwH'"'; aü}«-2{ i.: l @-'';aol},

rDi. ':=' 1,

vj : (íi

B Caso 2, q < 0

sg

' -.;l« -ol--..:l-..:(: @-'';-J)l

;:«{i.;o on''';'aJ}«{i.;l: aol},

1 ,

em cine Q(k,a) denota. a funçã.o gama incompleta.
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5.4 Padronização do resíduo componente do des-
VIO

McCullagh (1987) demonstra para modelos linea.res generalizados que a distri-

buição de probabilidade de

a(x; o:) + f-
14P? ; -- 9P4 {

é aproximadamente normal padrão. Na. expressão acima. v7i representa. o preditor

linear, p3i e p4{ são os coeficientes de assimetria e curtose de l;Í, respectivamente,

e /{ é a contribuição de X para o logaritmo da função de verossimilhança total

)

De Souza. e Pauta (2002) propõem o uso do componente do desvio em modelos

de t'egressã.o von Mêses para análise de dados circulares. Nesse caso, o componente

do desvio fica dado por

d(gi; Pi, À) - 2v,Í s«(!61-'ie!)

em que X -- l//U(pi,À). Seguindo a. sugestão de h/[cCullagh (1987), De Souza e

Paula. (2002) propomos uma padronização para o componente do desvio, definindo

o seguinte resíduo padronizado;

a: - :t2...Ó- ' {':ia]

sendo que /zl; representa o elemento (i,j) da diagonal principal da. ma.triz #:' que

no caso do modelo de médias von Mises fica dada. por H* = GX(Xr6''X)''XTG
com G' = dia.gÍg'(xr/3 )}, avaliada na. estimativa. de máxima de verossimilha.nça.

(P,P', À)r, g é uma. função de ligaçã.o, monótona., duas vezes diferenciável tal que

g : R 4 l--n-,n). De Souza e Paula (2001) desenvolveram vários .studos .le
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simulaçã-o a. flm de conhecer a. distribuição empírica do resíduo al' à medida que o

tamanho da. amostra. n e o parâmetro de dispersão À variam. De Souza. e Pauta

(2002) notaram que a distribuiçã.o empírica de d; é, em geral, simétrica em torno

de zero, porém a. normalidade somente á. alcançada. para valores grandes de À.

Usando a proposta de NlcCullagh (1987), De Souza. (1999) e De Souza. e Paula

(2002), podemos usar o /eoerage generalizado do capítulo 4 para considerar uma

correção nos componentes da. função desvio. Logo, podemos obter três formas

diferentes de resíduos, as quais apresentamos a. seguir

1 -- G'/.,:; '

dw'= --:--

rD.
ro. " ,

em que G'Z,ii é o elemento (i,i) da diagonal da. matriz do /euerage generalizado dada.

por

d*.

c'z,(õ')- lo.( z«)':z.*'.l
avaliada. em 0

A fim de pesquisa.amos a. distribuição empírica. dos resíduos propostos, apresen

ta.mos a seguir alguns estudos de simulaçã.o de À/fonte Carão.

5.5 Simulação de Monte Carão

As aproximações mencionadas na seção a.ulterior para a. distribuição dos resíduos

são a.va.nadas no para-metro verdadeiro e pala. amostras grandes. Contudo, na
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prática, não se tem, em geral, amostra sufucientemente grande e os resíduos sã.o

avaliados nas estimativas obtidas do modelo ajustado.

Isso sugere estudos de simulação a. fim de conhecermos a. distribuição empírica

de cada. resíduo para diferentes tamanhos de amostra. e, em pa-rticular, nesse es-

tudo, para. diferentes porcentagens de censura- Ao invés de aplicarmos testes de

aderência tipo qui-quadrado, por exemplo, pa.ra a-valiarmos a. aproximaçã.o da. dis-

tribuição empírica para a normal padre.o, optamos pelo desenvolvimento de grá.focos

normais de probabilidade em que confronta.mos as estimativas tios percentis das

distribuições empíricas dos resíduos com os percentis esperados da distribuição

normal padre.o.

Assim, a fim de pesquisarmos a distribuição empírica dos resíduos dí, ay, to. ,

d;, dr', zb. desenvolvemos estudos de simulação de Monte Carão, que passaremos

a descrevem e comentar os resultados obtidos. No Apêndice 2 encontram-se os

programas desenvolvido em OX.

1. Neste estudo de simulaçã.o foram geradas a.mostras de tamanho n = 50 e
n = 100.

2 Os tempos de vida TI , T2, ' ' ' , Tn foram gerados de acordo com a distribuiçã.o

log-ga.ma generalizada. estendida, cuja. função de densidade é dada. por

l 7;b«pl « .-o

O para.metia de forma q será fixado com os valores q = 21 ll 0,51 0,51
l e 2

«-'l("p«) ("#«)l}, « «/.;fYtU:»,',q)

3
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4. O tempo de censura C'L, será. gerado segundo uma distribuição uniformej0, ÀI.

Os À's foram ajustados até se obterem proporções de censura desejadas, isto

é, 0,15 e 0,40

5. As valia.vens aleatórias observadas foram X = min(TI, C'r) e ói é o indicador

de censura..

6. Será. gerada uma covariável X a partir de uma. dista'ibuição uniforme (0, 1)

7. Para cada. n, q e poicentagem de censura fixadas, serão gera-dos 1000 amostras

de tamanho n, da. distribuiçã.o log-ga.ma. generalizada estendida.

8. Para. cada a.mostra. gerada será. aplicado o método de estimaçã.o MAXBFGS

descrito no capítulo 2, para. se obterem as estimativas de máxima de verossi-

milhança dos pa.râmetros.

9. Assim, obteremos os resíduos di, af/, to., di, dr' e rb. para. cada. amostra.

t)vx wu uln

10. Logo, os resíduos será.o ordenados e as médias dos percentis das ]000 a.mostras

geladas, serão comparadas com os percentis esperados da. distribuição normal

padrão.

Apresentamos a seguir alguns dos resultados da simulaçã.o
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Figura. 5.1: Gráfico normal de probabilidades para. o resíduo componente do desvio

Tamanho da amostra n=50, percentagem de falha=85% e censura=15%.

Re$ídwo Componente Resíduo ColppQBÇDte Resíduo Componente
clo Desvio ç]fl])avio Mo(]ificado do Desvio B'lai'tineal

q;2

q:1/2
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Figura 5.2: Gráfico normal de probabilidades para o resíduo componente do desvio

Tamanho da. a.mostra. n=50, porcentagem de falha.=85% e censura=15%.

Resíduo Con)potente !!e$íduo Componente Resíduo Componente
do Desvio !!!!:11ç$!iQ ;Nl4dipe !

q;-l
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Figura 5.3: Gráfico normal de probabilidades para. o resíduo componente do desvio

Ta.rnanho da. amostra. n=100, porcentagem de fa.Iha.=85% e censura=15%.

Regi!!!!íL11:imponente Resíduo Componente Resíduo Componente
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Figura. 5.4: Grá.fico normal cle probabilidades para. o resíduo componente do desvio

Tamanho cla amostra. n=100, porcentagem de falha=85% e censura=15%.
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Figura 5.5: Gráfico normal de probabilidades para. o resíduo componente do desvio

padronizado. Tamanho da. amostra n=50, porcentagem de falha=85% e
censura=15%.

Bg$í!!!!11C!)wnente Bg$Í!!!!11Çomponente Resíduo Componente

q:1/2
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Figura 5.6: Grá.fico normal de probabilidades para o resíduo componente do desvio

padronizado. Tamanho da. amostra n=50, percentagem de falha. =85% e

censura.=15% .
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Figura 5.7: Gráfico Normal de probabilidades para. o resíduo componente do desvio

padronizado. Tamanho da. amostra n=100, porcentagem de falha=85% e
censura=15%.
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Figura 5.8: Gráfico normal de probabilidades para- o resíduo componente do desvio

padronizado. Tamanho da amostra n=100, porcentagem de falha=85% e
censura=15%.
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Figura 5.9: Gráfico normal de probabilidades para o resíduo componente do desvio

Tamanho da amostra. n=50, porcentagem de falha=60% e censura.=40%.
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Figura 5.10: Gráfico normal de probabilidades para o resíduo componente do des

vio. Tamanho da. a.mostra n=50, porcentagem de falha=60% e censu

ra=40%.
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Figura 5.11: Grá.fico normal de probabilidades para o resíduo componente do des

vio. Tama.nho da amostra. n=100, porcentagem de falha=60% e censu

ra=40%.
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Figura. 5.12: Grá.fico normal de probabilidades para. o resíduo componente do des

vio. Tamanho da. amostra. n=100, porcentagem de falha=60% e censu

ra=40%.
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Figura. 5.13: Gráfico normal de probabilidades para. o resíduo componente do desvio

padronizado. Tamanho da amostra. n=50, porcentagem de falha=60% e
censura.=40%.
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Figura 5.14: Gráfico normal cle probabilidades para o resíduo componente do desvio

padronizado. Tamanho da. amostra n=50, porcentagem cle falha=60% e
censura=40%.
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Figura. 5.15: Grá.fico normal de probabilidades para o resíduo componente do desvio

padronizado. Tema.nho da. amostra. n=100, porcentagem de falha=60% e
censura=40%.
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Figura 5.16: Gráfico normal de probabilidades para. o resíduo componente do desvio

padronizado. Tamanho da amostra. n=100, porcentagem de falha=60% e
censura=40%o.
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Das simulações apresentadas podemos obter as seguintes conclusões

e Claramente observamos que o resíduo componente do desvio martingal é

aquele que apresenta o melhor comporta.mento em relação à concordância.

com a distribuição normal padrã.o.

e O resíduo componente do desvio martingal tende a uma distribuição normal

padrão à medida que o para.metro de forma. q tende a. zero, o que, em geral,

não ocorre com os outros resíduos. Observamos que no ponto q = 0 temos a

distribuição normal padrão.

e Os resíduos componente do desvio e componente do desvio modificado, apre-

sentam comporta.mantos similares entre sil isso quer dizer que a modi$cação

proposta. por Fahrmeir e Tutz (1994) nã.o leva., pelo menos nos casos estuda-

dos, a mudanças substanciais.

e Resultado similar acontece com a padl'onizaçã.o dos resíduos usando o /eue-

rage generalizado. Não tivemos quase nenhuma modificação em relação aos

resíduos originais.

. A medida. quc a percentagem de censuras diminui, a distribuição do resíduo

componente do desvio martigal, aproxima-se mais rapidamente de uma. dis-

tribuição normal padrão.

. A medida que aumenta. o Lama.nho da. amostra., a distribuiçã.o do resíduo

componente do clevio martingal também fica. mais próxima. da. distribuição

coima.l padrão.
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e Os resíduos componente do desvio e componente do desvio modificado, apre-

sentam, em geral, curtose acentuada. A maioria. dos resíduos têm distribuiçã.o

aproximadamente simétrica em torno de zero.

5.7 Clonstrução de envelopes

Atkinson (1985) sugere, para poder interpretar me]hor o gráfico normal de proba-

bilidades dos resíduos, que este deve ser auxiliado pela. construçã.o de envelopes,

que sã.o bandas de confiança simuladas que cobrem os resíduos. Esses envelopes

são tais que, se o modelo estiver bem ajustado, a. maioria dos pontos deve estar

dentro dessas bandase dc forma aleatória.

A construçã.o das bandas de confiança. segue os seguintes passos

1. Ajustar o modelo proposto e calcular os i-esíduos rO

2. Simular À; amostras da variável resposta utilizando o modelo ajustado. Os

tempos de vida. são gerados de acordo com a. distribuiçã.o log-gama gene-

ralizada estendida. e os tempos de censura gerados segundo a. distribuição
uniforme.

3. Fazer o ajuste do modelo para cada amostra, e calcular os resíduos to.,,
J' = 1,2,. .. ,k, 'í = 1,2,. .. ,n.

4. Colocar cada grupo de rl resíduos em ordem crescente, obtendo roU,, .7

1,2, . . . ,k, 'i = 1,2, . . . ,n.

5. Para cada i obter a. média, mínimo e má.ximo de to,;.. isto é,
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rZ)om media rD({)J.) ri)([)/ .min rD(i)J e rl)(i)s rnax 7'D(i)j''''\# ''------V-----# '--
i$j$ i$.jÉA i$.j$k

6. Incluir as médias, mínimos e máximos conjuntamente com os valores to

contra os percentis esperados da distribuição normal padre.o

O mínimo e o má.limo dos roU, forman os envelopes. Se o modelo estimado é

corneto, espera-se que os valores observados estejam dentro das bandas e de forma

aleatória. Usando 19 simulações, quantidade sugerida por Atkinson (1985), existe

l chance em 20 ou.5% de que o maior valor absoluto dos resíduos do conjunto

de dados originais estala. fora dos envelopes simulados, quando o modelo ajustado

for o corneto. Esse resultado pode ser usado também para. detectar a presença de

pontos a.berrantes.



CAPÍTUI.0 6

Aplicação

6.1 Tnt r nd 1 1 r- 3 n
.n. JL.L v n. v Le t.+ :5-q-A-\-/

A aplicaçã.o que falemos consiste em uma. aná.lise dos dados discutidos por Mil

ler e Halpern (1982). O progra-ma de transplante de coração Sta.nford, começou

em outubro de 1967. Em fevereiro de 1980, 184 pacientes tinham recebido trans-

plantes de coração (ver Apêndice 3). O tempo de sobrevivência dos indivíduos

que falharam e foram censurados em fevereiro de 1980 esta.o expostos na Tabela l

(Miller e Halpern - 1982) junto com suas idades no primeiro transplante. A seguir

identificamos as variáveis que vamos usar:

' íempa, tempo de sobrevivência em diasl

. (f, indicador de censuram

B ádczde, idade do paciente no pi'imeiro transplante em anos;

103
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Miller e Halpern (1982) compararam os resultados da estimação dos para.metros

obtidos, usando algumas famílias nã.o-paramétricas de distribuições de sobrevivência,

basicamente, usaram 4 tipos de estima.dores:

a.. Estimador de Cox, proposto por Cox (1972, 1975)l

b. Estimador de h/killer, proposto por Miller (1976)l

c. Estimador de Buckley e James, proposto por Buckley e James (1979)l

d. Estimados de l<oul, Susarla. e Ryzin proposto por l<uol, Susarla. e Van (1981)

Os estimadores de Cox e Buckley-James sã.o os dois estimadores de regressão

mais confia.vais e consistentes para dados censurados. Os estimadores Koul, Sisa.rla

e Ryzin e Miller possuem uma metodologia mais fraca.

Por outro lado, Escobar e Nleeker (1992) usara.m os mesmos dados para avaliar

influência, ajustando um modelo log-normal.

Neste trabalho, aj ustaremos um modelo log-gama. generalizado estendido e de.

pois usaremos o esquema dc perturbação dos indivíduos e resposta tentando éden.

tificar os indivíduos que mais se destacam.

O modelo a. ser adorado é o seguinte

logÇteTnpo)i - Bo -t l3\ tida,de idad4i -k B idade ;a1;2;1)? + .'Zi, (6.1)

em que idade indica a média da idade dos pa.cientes, e Zí tem distiibuiçã.o log-gama

generalizada. esterldida com pa-iâmetro de forma q. Note que, nesse caso, o vetou

de parâmetros é dado por f? = (#o,#l,P,, c,.)I"
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Para poder encontrar as estimativas de máxima. verossimilhança. usaremos o

procedimento h/IAXBFGS do programa. Ox (ver Apêndice 1). Apresentamos a

seguir as estimativas de máxima. verossimilha.nça e seus respectivos desvios padre.o

aproximados:

Õo 3646(0,2899), #: 067765(0,0181),

P, o029(0,00i2), Õ' 9234(0,2635)

e a 7581 (0, 2257).

Podemos notar claramente que o estimador do para,metro q é aproximadamente

1, o que indica. que o modelo apropriado para. esse conjunto de dados poderia ser a

distribuição [og-Weibu]] e não ]og-normal como usaram Escobar e Meeker (1992)

6.2 Influência Local

6.2.1 Pei'turbação dos indivíduos

Adorando o modelo log-gama generalizado estendido e de acordo com o esquema.

de perturbaçã.o de casos temos que,

C'l..,(0 ) = 1, 1156

Assim, na. Figura. 6.1 apresentamos o gráfico do autovetoi correspondente a.

Cr.., e na. Figura. 6.2 a. influência local tola.l do i-ésimo indivíduo, a.rabos os gráficos

em relaçã.o a.o vetou de pa.tâmetros f?

Da. Figura. 6.1 podemos notar, cla.ramente, blue os indivíduos 21, 133, 2, 16, 48,
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Figura. 6.1: Perturbação de casos, interesse em é? /"',
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90, 64 e 88 sã.o os que mais se destacam. Observando esses indivíduos na tabela

de dados originais (ver Apêndice 3), notamos que os indivíduos 21, 133, 2 e 16

apresentam menores tempos de sobrevivência. em comparaçã.o aos outros.

Da Figura. 6.2 podemos notar que os indivíduos 21, 74, 119, 133 e 139 são os

que mais se destacam em relaçã.o aos demais. Como já vimos anteriormerlte os

indivíduos 21 e 133 são os que apresentam os menores tempos de sobrevivência, e

os indivíduos 74, 119 e 139 são os indivíduos que apresentam as menores idades 15,

14 e 12, respectivamente, perdendo só para os indivíduos 159 e 181 que a.presentam

uma idade de 13.

A seguir será. particionado o vedor de para.metros 0 da seguinte forma

0 : e O , (#o,P-,#,)'

Nesse caso, temos que o maior autovalor em cada caso é dado por

Cr..,(0 1) = 2, 0588 e C'l..,(0 2) = 2, 2135

Na Figura 6.3 mostra.mos o gráfico do autovetor correspondente a. C'l.., e na.

Figura 6.4 a. influência local total do i-ésimo indivíduo, os dois gráficos em relação

ao vedor de para.metros 0 i.

Na. Figura. 6.3 observamos que os indivíduos 2, 21, 64, 19, 26, 36, 44, e 47 são

os que mais se destacam. Porém, os indivíduos 2 e 21 apresenta.m menor tempo

de sobrevivência. em relação aos outros. Os indivíduos 19, 26 e 36 são os que

apresentam os maiores tempos de sobrevivêrJcia..

Já na Figura. 6.4 podemos observar claramente uma semelhança. com a Figura

6.2, ou seja., a Figura. 6.4 continua. destaca.ndo os indivíduos 21, 74, 119, 139 e 133
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Figura Perturbação de casos, interesse em
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Figura 6.5: Perturbação de casos, interesse em 0 2, /m-
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como possíveis pontos influentes

Na Figura 6.5 mosto'amos o gráfico do autovetor correspondente a. Cr...: e na

Figura 6.6 a influência local total do i-ésimo indivíduo, ambos os gráficos em relaçã.o

ao vetor de para.metros é? 2.

Na Figura 6.5 podemos observar que os individuos que mais se destacam sã.o

21, 2, 16, 74, 119, 133 e 139. Os indivíduos 2, 16 e 21 são os que apresentam os

menores tempos de sobrevivência. Já os indivíduos 74, 119 e 139 sã.o os indivíduos

que apresentam as menores idades 15, 14 e 12, respectivamente, perdendo só para.

os indivíduos 159 e 181 com idades igual a 13.

Na Figura. 6.6 observamos que os indivíduos 21, 2, 16, 48, 64, 88, 90 e 133 são

os que mais se destaca.m. E como mencionamos a.nteliormente os indivíduos 2, 16

e 21 a.presença.m os menores tempos de sobrevivência. em relação aos outros.
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Figura 6.6: Perturbaçã.o de casos, interesse em 0 2, ai
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Na. Figura 6.7 a.presente.mos o gl'áfico envolvendo a influência local total cle cada

indivíduo referente a 0 l e 0 2 como sugerido por LcsaKre e Verbeke (1998).

Nessa. figura 6.7 podemos observar que o indivíduo 21 é o que mais se destaca,

tanto para. C{(O i) quanto para Oi(0 2), ou seja., esse indivíduo influencia. de alguma.

forma. as estimativas de O l e 0 2. Já para. a estimativa de 0 l podemos notar que

os indivíduos 74, 119 e 139, além de 21, sã.o os que mais influenciam.

6.2.2 Perturbação da variável i'esposta

Adorando o modelo log-gama generalizado estendido de acordo com o esquema de

perturbaçã.o da variável resposta, mostramos na Figura. 6.8 o gráfico do a.utovetoi

correspondente a. C'i.., e na. Figura 6.9 a. influência. local tola.l do i-ésimo indivíduo,

os dois grá.ficou em relação ao vedor cle para.metros completo.
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Figura 6.7: Pertuibaçã.o de casos, interesse em 0 l e 0 2
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Figura. 6.9: Perturbaçã.o da. resposta., interesse em 0 , Cb
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Na. Figura 6.8 podemos notar claramente que os indivíduos 7, 13, 19, 20, 25,

26, 36, 44, 47, 50, 57, 75, 76, 80, 91, 92, 95, 107 e 110 são os club mais se desta-

cam, observando esses indivíduos na tabela de dados origina.is descobrimos que os

indivíduos 19, 26 e 36, apresenta.m os maiores tempos de sobrevivência. Por outro

lado, cabe ressaltar que os indivíduos 25, 44, 47, 50 e 75 apresentam tempos de

sobrevivência maiores do que 2000 os quais podem ser consideradas altos. Já o

indivíduo 13 a.presenta. uma das maiores idades, só perdendo para os indivíduos 18

e 22

Na Figura 6.9 notamos que os indivíduos 7, 13, 18, 19, 25, 26, 44, 47, 50, 57,

74, e 119 sã.o os que mais se destacam em relação aos outros.

Depois foi particionado o vedor de pala.metros da. mesma. forma. realizada. na

pertuibaçã.o cle casos.

Na Figura 6.10 mostramos o grá.fico clo autovetor correspondente a. Cr..; e na.
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Figura 6.10: Perturbaçã.o da resposta, interesse em é?1,/«.ar

Figura. 6.11 a. influência. local total do i-ésimo indivíduo, os dois gráficos em relaçã.o

ao vedor de parâmetros 0 i.

Podemos notar claramente uma. semelhança entre as Figuras 6.8 e 6.10, e 6.9 e

6.11. Esses gráficos destacam os mesmos indivíduos.

Na. Figura 6.12 mostramos o gráfico do autovetoi correspondente a C'r.., e na

Figura 6.13, a influência local total do i-ésimo indivíduo. Os dois gráficos em

relação ao vedor de parâmetros 0 2.

Novamente podemos afirmar que a Figura 6.12 é semelhante à. Figura. 6.8, e a

Figura 6.13 à Figura 6.9.

Na. Figura 6.14 apresentamos o gráfico envo]vendo a. iní]uência local total de

cada. indivíduo em relaçã.o a. é? l e é? 2, como sugerido por Lesa.fere e Verbeke (1998).

Na Figura. 6.14 podemos observar que os indivíduos 74, 13, 18, 119, 50, 7 e
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Figura 6.11: Pertut'ba.çã.o da. resposta, interesse em 0 i, (Z
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Figura. 6.13: Perturbaçã.o da resposta, interesse em é? 2, C:
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57 são os que mais se destacam conjuntamente tanto para Cb(0 1) quanto para.

Oi(0 2), ou seja., esses indivíduos influenciam de alguma. forma. nas estimativas de

0 l e 0 2. Na estimativa de O 2 percebe-se que os indivíduos 25, 26, 44, 92 e 47

além dos indivíduos 74, 13, 18, 119, 50, 7 e 57 sã.o os que ma.is influenciam

6.3 Influência sobre predições

Nesta parte consicleiamos a influência. sobre predições, usando o modelo (6.1) e a.

função objetivo de Pearson proposta. por Thomas e book(1990) e que apresentamos

no capítulo 4. Apresentamos alguns grá.focos de influência. sobre predições, usando

a. perturbaçã-o a-ditava na variável resposta. Pala. isso, consideraremos as formas já

estudadas de particionar o vetor de para.metros:

D - ÇB.,B*,B#

Nesta parte, consideraremos o vedor de para.metros completo P

. 0* - ÇB-.BÜ.

Neste caso, o vedor de para.metros sem o intercepto

Os grá.bicos correspondentes são dados a. seguir.

Podemos observar clue não existe diferença. entre os dois gráficos de influência

sobre predições, ou sqa., os mesmos possíveis pontos influentes esta.o sendo indica-

dos por ambos os grá.focos

Nesses grá.focos observamos blue a. influência. sobre suas próprias predições sã.o

exercidas pe[os indivíduos 18, 74, 1]9, ]3, 99, 120 e 139.
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Fiar.,, 6.15 Influencia. sobre preaiçoes para vedor cle parâmetros
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Figura. 6.17: Z,euerage generalizado para. é?
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6.4 .[euerage generalizado

Nesta pa.rte, consideramos o /euerage generalizado usando o modelo (6.1). Apre-

sentamos alguns gráficos. Para isso, consideraremos as formas já estudadas de

partícionar o vedor de para.metros.

. o tO.,0~,0,,.'f.

Nesta parte, consideraremos o vetar de parâmetros completo 0

. $* - ÇB.,B«.Bà

Podemos observar que não existe diferença. entre os dois gráficos do /euerage

genera.lizado, conforme Figuras 6.17 e 6.18.
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Figura. 6.18: Let;erige generalizado para P
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Nesses gráficos as observações com alto /euerage sã.o 18, 13, 74, 119, 13, 22, 99,
139 e 120.

6.5 Resíduo componente do desvio

Nesta seção apresentaremos alguns gráficos para o componente do desvio martingal

e o componente do devio ma.rtingal padronizado, uma vez que fora.m os resíduos

com distribuições empíricas mais próximas da normal padrão. Nesses grá.ficou

procuraremos identificar pontos aberrantes, bem como possíveis afastamentos da

distribuição normal padre.o o que pode ser um indício de que a distribuição usada.

pa-ra os erros não seja apropriada.

Das Figuras 6.19 e 6.20 do resíduo componente do desvio martingal podemos



6.5 Resíduo componente do desvio 120

Figura. 6.19: Resíduo componente do desvio martingal
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Figura 6.20: Resíduo componente do desvio ma.rtingal pa.dronizado
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observar que as observações 2, 16, 21, 48, 90 e 133 sã.o as que apresentam maiores

valores.

A Figura 6.21 mostra o gráfico normal de probabilidades pa.ra o resíduo com

poílente do desvio martingal. Observamos que o ponto mais afastado corresponde

à.observação 21.

Figura. 6.21: Gráfico normal de probabilidade para. o resíduo componente do desvio

martinga.l.
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6.6 Retirando possíveis pontos inHuentes

Ba.seado na aná.liso cle influência. local, influência sobre predições, /euerage generali-

zado e análise elos resíduos, decidimos retirar as seguintes observações: 21, 74, 119,

139, 133, 18, 13 e 22, um tola.l cle 8 observações. Com o conjunto de dados reduzido

as estimativas cle máxima. verossimilha.nça e seus respectivos desvios padrão sã.o os

sc-auintcs:
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ã, 29ss(0,3922), ã- 06s9(0,0209),

a2' 0,0033 (0,0017), ê'=0,1283 (0,3482) e

a - 2, 0454 (0,2103).

Notamos que os valores das estimativas nã.o mudaram muito, excito a. estima-

tiva de q a qual teve uma reduçã.o significativa. indicando que o modelo log-normal

é o mais adequado para modelar os dados.

Por outro lado, nós recalculamos o resíduo componente do desvio martinagal

para. os dados reduzidos. Na Figura. 6.22 apresentamos o gráfico normal de proba-

bilidades pai'a o resíduo componente do desvio martingal, observando que o ajuste

dos dados é melhor do que considerando o conjunto original.

Figura. 6.22: Gráfico normal cle probabilidade para o resíduo componente do desvio

m a.rtingal .
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6.7 Gráficos dos envelopes

123

Nesta. parte apresentamos o grá.fico dos envelopes. A Figura 6.23 está construída

considerando os 184 indivíduos, podemos notam claramente um bom ajuste do

modelo, assim como alguns pontos fora. dos envelopes. A Figura 6.24 foi construída

considerando 176 indivíduos (8 indivíduos foram retirados), podemos nota.r um

ajuste melhor do que considerando os dados originais.

Figura 6.23: Gráfico dos envelopes para o resíduo componente do desvio martingal
184 indivíduos.
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Figura 6.24: Clrá.fico de envelopes para o resíduo componente clo desvio martingal
176 indivíduos
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CAPÍTULO 7

Considerações Finais

7.1 Conclusões

O objetivo inicia.l deste trabalho visava um estudo de diagnóstico e resíduos no mo

delo de regressão com dados censurados, especificamente utilizando a dístribuiçã.o

log-gama. generalizada. estendida.

Apresentamos em forma. resumida a parte inferencial clo modelo log-gama gene-

ralizada. estendidos para poder estimar os parâmetros de máxima. verossimilhança

implementamos um algoritmo utilizando o procedimento À/IAXBFGS do progra-ma.

0x

Para. facilitar os cá.lculos e poder utilizar a análise de influência foca.l, encon-

tramos todas as curvaturas em forma. fechada. pata- os três tipos de perturbação

adotoda.s neste trabalho, assim como a. matriz de ínformaçã.o observada. Também

calculamos as curvaturas para o diagnóstico de influência. sobre predições utilizando

a funçã.o objetivo resíduo cle Pearson. Para. complementam a. aná.liso de diagnóstico

calcula.mos o /euerage generalizado.

125
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Propomos o resíduo no modelo log-gama. generalizado estendido baseado na.

componente do desvio martingal. IVlostramos mediante estudos de simulações que

este resíduo possui distribuição aproximadamente normal padre.o. Desta. forma

podemos utiliza lo ele em diversas técnicas gráficas para- aná.lise de resíduos, em

particular construímos bandas de confiança através de envelopes.

Os resultados obtidos na. aplicação foram bastante coerentes com a. teoria. de.

senvolvícla neste trabalho.

7.2 Futuros estudos

Investigações futuras com relaçã.o ao resíduo componente do desvio ma.rtingal po-

dem ser feitas a. fim de verificar a. sensibilidade do resíduo (pelo grá.fico normal de

probabilidades) cm detectar classificação incoireta do modelo através do parâmetro

de forma q. Por exemplo, estudos de simulação podem ser desenvolvidos para di-

ferentes porcentagens de censura. para. um valor fixa.do qo. No que diz respeito ao

/et;erige generaliza.do calculado na seção 4.2, estudos adicionais podem ser desenvol-

vidos a fim de verificar a possibilidade de estimativas robustas para- os parâmetros

com relaçã.o a pontos de alto /e-t;erige, introduzindo TiO processo iterativo descrito

na. seçã-o 5.4 pesos que correspondam ao inverso da diagonal principal da matriz

G'É. Ou seja, a i-ésima. observação será ponderada por 1 . Assim, observações

com maior influência. no próprio valor ajustado terão um peso menor na. determi-

nação das estima.uva.s dos pala.metros do modelo. Resta saber, contudo, se essas

nova.s estimativa.s continuam consistentes e assintoticamente normais.

Finalmente, novos grá.ficou podem sei corjstiuídos pa.ra verifica.r a influência. da
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porcentagem de censura. na medida de influência LZ). Pode-se pensar em considerar

uma. única variável explicativa. X com valores pré-fixados dos quais gera-se uma

amostra. y para determinados valores dos parâmetros. Estima-se para- essa. amostra.

gerada os parâmetros. Escolhe-se ente.o um determinado valor (por exemplo o

maior valor de X), denotado por 3«-, que é perturbado tal que z... ---> z... +

aSx, onde a é uma. constante pertencente ao intervalo l--2, 21 enqua.nto S.x é uma

estimativa. do desvio pdrã.o de X. Deve-se encontrar para cada. valor de a uma. nova.

estimativa para os pa.râmetros. Daí traça-se para. cada percentagem de censura. a

curva de influência ZZ). contra a. E razoável esperar que a sensibilidade da. medida

de influência LD aumente com a. porcentagem de censui'a.



APÊNDICE A

Programa de maximixação M-A.X

BFGS

A.l Programa no OXI para estimar parâmetros

Programa desenvolvido no pacote Ox para. a- obtençã.o das estimativas de máxima

verossimilhança. usando o método de maximizaçã À/IAX BFGS que na. literatura.

de análise numérica é conhecida como método de Quase-Newton. Neste caso,

estaremos mostrando o programa. que desenvolvamos para maximiza.r os dados da

aplicação.

#include <oxstd.h>

#include <oxfloat.h>

#include <maximize.h>

#pragm alink(" maxi mize.oxo" )
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L.l Programa no OX para estimar parâmetros

static deck g.rnY;

static decl g.all

log.vero(const vP, const adFunc, const avScore, const anHessian)

{

deck n=rows(g-mY)l

decl cont, t, c, a31, xl,x2, x3, x4, x5,xO,a321

deck «ns=ones(«,1);

deck -ro=zeros(l,n);

decl a2=fabs(vPjOjj01);/*sigma*/

decl b00=vPjljjOjl /+beta 0#/

deck bll=vPj2jjOji /+betal*/

decl b21=vPj3jjOjl /#beta2#/

decl al=g-a.ll

fo:(cont =0; co«t< «;++co«t )

{

t =g -mYjcontjjOjt

c=g-mYjcontjjljl

x0=g mYjcontjj2jt
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A.l Programa no OX para estimar parâmetros

xl=g -mYjcontjj3jl

x2=g mYjcontjj4jt

/*A funçã.o de vero:

«rojOjjco«t]

c #(log(l/a2 # «l/ganha/acZ(al ') +(al'')(':':)

*exp(((log(t)(*0*b00 +«1*Z,11+«2* b21))/(«1* «2)) -(1/«1')

*exp(«l*(log(t)(«0*b00+«1*b11+«2*Ó21))/«2))))+(1 - c)*

(log(l - g«mm«./-c((1/«1')

*exp(«l*(log(Z)(«0*b00+«1*611+«2*b21))/«2),(1/«1'))));

/+ A função de veiossimilhança para. q < 0 +/

«roj01 jcontl

c #(log(l/a2*(--al)/ga«.ma./'act(a1 2) #(al'')(':'')

*exp(((log(t) -(«0*b00+«1*ó11+«2* b21))/(«1*«2))(1/«1')

*exp(«l*(log(Z)(«0*ó00+«1*b11+«2*b21))/«2))))+

li - c)*(]og(g«m«.«./-.((1/«1')

* exp(«l*(log(Z) -(«0* b00 + «1* b11 + «2* b21))/«2),(1/«1'))));

adFuncjOj=double(vero*Lms)t return l

similhança pa-ra q > 0 #/

}
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A.l Programa no OX para estimar parâmetros

m-in0

{

deck mz=<>1 /*Aqui colocar a. matriz de dados#/

g-mY=mzl

decl nc=rows(g nIY)l

decl kl

decl my=< 0.11 0.2;0.31 0.3521 0.3551 0.41 0.51 0.6;0.71

olocar valores aros pala o parâmetro de forma q#/

decl kk=< 0 : 1,0.1 >;

decl mx=zeros(rows(my),3);

for(k=0; k<rows(my); ++k)

{

g al=myjkj;

deck dfunc;

decl vP=< 1.736315.2965221 --0.0187571 0.001879 >

log vero(vP,&dfunc, 0, 0);

print(dfunc); MaxContro1(200,20);

ivía.v('nntl'nl R..r 1 ..9 .R.:..9\

C

131

0.8;0.9;0.9233 >l /daqui

/*shute inicial+/



A.l Programa no OX para estimar parâmetros

decl mhess=0.000001 +unit(4);

decl ir;

ir=MaxBFGS(log-vero, &vP, &dfunc, &mhess, l)l

mxjkjjOj::vPi /I' aqui tem que estar meus parâmetro

mxjkjjlJ=dfuncl /* máximo da. funcao#/

mxjkjj2j=myjkjl /* Os valores de q+/

print("valores", mx);

print(" Derivadas Parciais n", mhess)l

Num2Deri vative(]og-vero,vP,&mhess) l

print("os valores dos parâmetros estimados n", vP );

print("Matriz de Informacao observada.

}

}
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APÊNDICE B

Programa da simulação de Monte

Carlo

B.l Programa no OX para simulação dos resíduos

Programa. desenvolvido no pacote Ox para a. simulação conforme explicado no

capítulo 5. Neste programa. gerimos os dados com distribuição gama generalizada.

Primeiro usa.mos o procedimento MAXBFGS para poder estimar os parâmetros e

para poder calcular os resíduos componente do desvio. Também usamos operações

matriciais para podem calcular o /euerage venera.lizado e assim poder padroniza.r os

resíduos. No final, o objetivo é estudar a distribuiçã.o dos resíduos componente do

desvio propostos.

#include <oxstd.h>

#include <oxfloat.h>

#include <oxpi'ob.h>
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B.l Programa no OX para simulação dos resíduos

#include <maximize.h>

#pragma. link("maximize.oxo")

static decl g-mY;

static deck g all

log-vero(const vP, const a.dFunc, const avScore, const anHessian)

{

deck n=rows(g mY)l

decl cone, t, c, a31, xl,x2, x3, x4, x5, xO, a32;

deck ««s=o«es(n,l);

deck vero=zeros(1,«);

decl a2=fabs(vPjOjj0])l/*sigma.*/

decl boo=vPjijjoji/4'beta o+/

deck bll=vPj2jjOj;/'kbetal4'/

dccl a.l=g all

fo-(cone =0; co«t< n;++co«t )

{

t =g-mYjcontjjOjl

c=g ínYjcontjjij;
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o.i programa no u/\ para simulação dos resíduos

x0=ginYjcontjj2jl

xl =g..mYjcontjj3jt

/4' A função de ver.

-rojojjcontl

c #(log(l/a2 + al/ganha./act(al(-')) #(al(-'))(':('D)

*exp(((t -(«0*ó00+«1*b11))/(«1*«2))(1/«1')*

.XP(«l*(f(«0*Ó00 +«1*Z,11))/«2))))+(1 - .)*

(log(l - g«.m«./unc((1/«1')*

exp(«l*(Z -(«0* b00+ «1* b11))/«2),(1/«1'))));

/I' A função de verossimilhança para q < 0 +/

verojOjjcontj=

c #(log(l/a2 #(--al)/ganha./act(a1( -- 2)) #(al(-'))(':('4)

*exp(((t(«0*b00 + «1*b11))/(«1*«2)) -(1/«1')

*exp(«l*(t(«0*b00+«1*b11))/«2))))+(] - .)*

(log(g« «.m«./«« c((1/«1' )

*exp(«l*(t(«0*ó00+«1*Ó11))/«2),(1/«1'))));

ad Funcj01::doublerveio#uns)

ssimilhança para. q > 0 I'/r

}
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B.l Programa no OX para simulação dos resíduos

return l;

1* gex..caa

mam(l

decl ir,ic,x,alfa,beta,ka.,vy,vz,dq,vw,ube,vyy,ndi,T,im,i ,Syy,SXX ,SFX,mat3di;

decl vxxc,medxx,vxx,vx0,kk,cb,vc,vind,tau ,myx,covyX,betal MQ,betaOMQ,matldil

decl iren ,dfunc,mhess,vP,mz,vbet,sigma.,mx,mui,mzi,mmi,vdi,kki,mresdi ,vmedesdil

deck vddi,matddi,mat2ddi,nddi,mat2di ,sigo,matdi,kai ,mat Iddil

decl mat3ddi,mresddi,vyfc,vmedesddi,ppfalha, ppcensur, LL, zf, zc

decl yf,xOf,xlf,falha ,irf,yc,xOc,xlc,censur,vindd,mxfc,vyyfc,mzfal,mzcen l

decl ml, m2, m3, m4, e2c, micc, mic, micl, mic2,jl,j2,j3,j4, falhatl

deck QI,Q2,Q3,Q4,ccl,cclq,cc2,cc2q, gl,g2,g3, QQi;

decl elf, elc,mi,miq,QlINVI

deck wfb0, wfbl, wfb2, wfb3, wfb4, wfb51

decl wcb0, wcbl, wcb2, wcb3, wcb4, wcb5, x001, x002, xlll, xl12, x221, x2221

deck wfss, wcss, xmmcl, xmmc2; deck QQQ, QQQT,QQQI, QQQI, LLl;

clecl delta, deltaT, FFF, HFlfl, EEEE, SIGMAA, HFIHI,HHH2 ;

}

de gama generalizada e repa.rametrizada (log-ramala.) * /1'} f

{

ct. ] J
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B.l Programa no OX para simulação dos resíduos

ir = 1001 //tamanho de amostra

alfa = 1.2;

beta = 0.91

ka = 4;

im = 10001 //Nro de replicas

mresdi = zeros(ir,4); //matriz de estadisticos de resíduo

matdi = zeros(im,ir);

mresddi = zeros(ir,4)l //matriz de estadisticos de Resíduo "ddi"

matddi = zeros(im,ir);

vxx = ra.nu(ir,ic)l // Aqui a. covaridada é fixa. uma. só vez

tau = 1.65;

for(i=0; i<im; ++i)

{

print(" na.mostra. - ", i+l)l//para imprimir nro de muestra. de tamanho n(ir)

/* obtencao de falhas e censuras+/

x -ranga mma(ir ,ic ,l, ka) ;

ube = 1 /beta.l

T :: alfa + x .Aubel
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B.l Programa no OX para sim

« = ta« «a«u(ir,ic);

vind = zeros(ir,l);

vyfc = zeros(ir,l);

for(kk = 01 kk < ir; ++kk)

{

if(Tjkkj < «jkkl)

{

vindjkkl = 1;

vyfcjkkl = Tjkkj;

}

Bisa

vyfcjkkl = vcjkkj;

}

«y

« ::: log(x);

dq (k«''');

v«.. .gÇ qt''\»l.tq',

llvyy =logÇatf© -\- Letal'' ) +

ralação dos resíduos 138

/og(dq(-2)) + dq # beta( 1) 4. .0W;



B.l Programa no OX para simulação dos resíduos

vyy = ]og(vyfc)l

//vxx = ranu(ir,ic);

vx0 = o«es(ir,l);

medxx = me.«c(-x);

vxxc = vxx - medxxl //Aqui a. covariada varia. para- cada. replica

//mz = vyy«'vind--vx0--vxxc;

mz = vyy«'vind«'vx-vvxx;

g--mY = mzl

g-a.l = dql

lln\NX = vy'J-'ixs.c.

/I' aqui vamos modificar para pegar se falha e se censura #/

/besta parte é usada. para chute inicial e para. matriz hatl'/

mzfa[ = de]eter(mz,0); //de]etea ]as fitas con por ]o menos l

mzcen = deleteifr(mz,vind);

yf = mzfaljjjOjl

xOf = mzfaljjj2jl

xlf = mzfa.ljjj3jt

falha = xOf-.xlf;

in cero
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B.l Programa no OX para simulação dos resíduos

irf = rows(falha);

yc = mzcenjl l0li

xOc = mzcenjl l2li

xlc = mzcenjjj3jl

censur = xOc -. xlc;

myx = yf-.,xlfl

covyX = variance(myx)l

Syy = irf covyXjOjjOjl

SXX :: irf covyXjljjljl

SYX = irf covyXjOjjlJi

beta.IMQ = SFX/SXX;

//betaOMQ = meanc(vyy) (betaIMQ meanc(vxxc));

betaOMQ = meanc(yf) (betaIMQ meanc(xlf));

sigo = sqrt((Syy (betaIMQ SYX))/(irf-2));

vP=sigejbetaOMQjbeta.IMQI /* shute inicial do SAS*/

log-vero(vP,&dfunc, 0, 0);

MaxContro1(200 ,20)l

mhess =0 .000001 unitf3
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ograma no UÀ para simulação Qos resíduos

iren=MaxBFGS(log-veio, &vP, &dfunc, &mhess, l)l

//LL=mhessl

//LLi=LLji:2jji:2] ;

//print("Matriz Quase Hessiana", mhe

Num2Deri vative(log-vero,vP,&mhess) l

//print("Matriz de Informacao observada n"

LL=mhess;

QQQI = i«-rt((-1)*mhess);

/*Construcao da matriz H+/

vbet = vPjl:jl

sigma = vPjOjl

vindd = mzfaljjjil mzcenjjjil;

ppfalha=sumc(vi n cl d)/irl 001

ppce [lsur =100-ppfalhal

print(" n Porcentagem de falha" ,ppfalha.," n Percentagem de censura",ppcensur)l

mxfc = falhajcensurt

vyyfc = yfjycl

zf=(yf-( fa Ihavbet))/(sigma)

B.] Pi /
141/

ss, "Matriz hessiana. beta",LLI)

) mhess)



.x vil::).K çvx.L-xw -&.lv \..d' .z x .f.rt-afz. t-+f B./J.l.IJ t-ta

zc=(yc-(ce«sur«bet))/(sigm a) ;

elf=exp((dq)zf) ;

elc p((dq)zc);

mi ('4)*elc

mlq::ml.mil

Ql=1-gammafunc(mi,(dq)(-')); /*aqui é q2,0 ter cuidadolllll+/

QQI

e2c = exp(-mi)l

micc= mi."'aP.((dq)(-'));

micl =mi."''s.(((dq)(-')) -- 1);

mic2 = m{."''P.(((dq)(-')) -- 2);

mic - ((dq)('a) + l;

ccl(«í'2.* e2..* «.ic)/g«mm«./«.Z((dq)('4))./Ql;

cc2 '1 . * '2c)/g«mm«./'«ct((dq)('4);

cc2q cc2.*cc2)./(QQI);

cclq cc2./Ql;

falhat = falha 'l

/*achando as derivadas cruzadas fa.Iha. (Y e belas)*/

/'
lção dos resíduos0' 142



o i rrogra.ma no u-A para simulação a

«íbO/(('Íp««y))*(«o./'.* .i./');

wfbl i/((.jp«.«y))*(«1./'.* .1/);

/*achando as derivadas cruzadas censura (Yi e belas)*/

x001 1)*((dqy/(.jgm«y)*(«.{g.* «0c);

x002-((dqy/(.igm«y)*(mi.* «0c);

xlll l)*((dq)'/(sjgm«y)*(mjq.* *lc);

xl12-((dqy/(.ígm«y)*(mí.* «lc);

wcb0 ccl-cc2q).(x001))+((cclq).(xo02));

wcbl-((ccl-cc2q).(xlll))+((cclq).(xl12));

/+achando as derivadas cruzadas (Yi e sigma)#/

xmmcl l)*((dqy/(.ig«.«)')*(míq.* -);

xmmc2* m{)/(('igm«)')).*(l +(dq)* -);

wfss=(1/(-clqsigmasigma))(l-elf-(dq(zf.elf)))l/*falha*/

wcss ccl-cc2q).(xmmcl))+((cclq).(xmmc2));/*censura*/

/* Denotando uma. matriz */

QQQT

QQQl=i«-rt((-1) 1,n) ;

/# matriz deltas'/
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B.] Programa no (.,)X para simu/anão dos resíduos 144

deltas(wfsslwcss)-'(wfbOjwcb0)w(wfbl jwcbl); /*Matriz de derivadas Y e the-

ta*/

//deltas(wfb0 jwcb0) -,(wfbl jwcbl) ;

/*h/matriz de derivadas Y e treta sem considerar sigma.*/

cleltaT =delta ' ;

//SIGA'lAA -0.5*(dq') -(1/12)* dq')/dq;

SIGA/[AA =(O .5)dq ;

EEEE=SIGMAA«'(falhal

//EEEE=(falha. jcensur) l

FFF=EEEEQQQldeltaT;

HH H =diagonal(FFF)l

HHHI =sqrt(l-HH H)l

HHF12=HHHI';

/#Resíduo Deviance - h/[artingale*/

vbet = vPjl:j;

sigma = vPj01

mx = falhajcensurl

mui = mx vbet=

censura



B.l Programa no OX para simulação dos resíduos

mzi = (vyyfc mui)/sigmal

mmi = dq(-2) # exp(dq # mz{)l

vddi = zeros(ir,l)l

for(kki = 01 kki < irl ++kki)

{

if(«i«ddjkkij

«ddíjkkil + /og(l g«mm«./'«nc(mmilkAil, dq('a)))/

(/«b'(l + /og(l - P«m«.«./'«n.(««.jlkÊÍI, dq('a))))*

(-2*(1+ /og(l - g«m«.«./'«nc(mmilkAíl, dq('4))+

[og(--/og(] gctmma/unc(mm lkkil, dq(-'))))))('s);

else

«ddijkkil og(l - p«.m«/«nc(mmílÀkil, dq('a)))/

(./«b'(/.g(l g«mm«/«nc(«,mílAAil, dq('4))))

+(--2 # (/og(l gamba./'unc(mmijkAíl, dq(-')))))('s);

vddi=vddi./HHH21

//print("Resíduos cldi Dividido por (l-HHH) Stclentizado",vddi);

//vetou de ir-resicluos "clcli"en cada amostra im

}
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d' + .a. .z x x/d:).l t,+.Kxxq.,e' .t.tx/ v.z x.

matddijijjl = vddi'

//print("mtodos ddi",matddi); //matriz de todos os resíduos "ddi

mat2ddi = deleter(matddi)l //deletea. las filas donde aparenen Na.N.

nddi= rows(mat2ddi); //numero de resíduos validos

//print(" nnro de res validos(ddi)=",nddi,mat2ddi)l

mat3ddi =sortr(mat2ddi)l //ordena. cada. fila

//print("matriz de resíduos ordenados(ddi)",mat3ddi)l

//matriz de iesiduos ordena.dos"ddi"

for(kai = 01 kai < irl ++kai)

//lee cada coluna. da matriz de r

matlddi = mat3ddijjjkaijl

mresddijkaijj01 = meanc(matlddi)l //media. de cada. coluna

mresddijkaijjll = sqrt(varc(matlddi));// desvio padrão de ca

vmedesddi = mea.nc(mresddi)l //media das medias, y media. dos desvios

print("medias e desvios dos iesiduos(ddi studentizados)",miesdcli,"vetou m

para simulação dos resíduosr)' ]

}

esid llosm a.t3d it

{

da coluna

}

edia



B.l Programa no OX para simulação dos resíduos

das medias dos resíduos estudentizados(ddi)" ,vmedesddi)l

}
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APÊNDICE C

.L .)Matriz de dados da aplicacão

c.l Dados da aplicação

Os dados correspondem a 184 pacientes que tinham recebido transplante de co

ração. A seguir vamos descrver as variáveis

1. 0bs » Indica. o indivíduo

2. T » Tempo de sobrevivência em dias

3. delta » Indicador de censura

4. idade » Idade do paciente no primeiro transplante em anos

5. T5 > Mismatch score

6. 1og(T) » Loba.ritmo do tempo cle sobrevivência.

7. ida.de-média. » lclade menos a. média da. variável idade.

8. (idade-média.)2 » A varia.vel (idade média) elevado ao quacliado
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C.l Dados da aplicação 149

    11il1llli! 111 ! :           (i lêy#ãêãlãlÊ
  l 15 l 54 l ,l l 2.7080 12.908 166.616
  2 3 l 40 1,6 1.0986 1.092 1.192
  3 46 l 42 0.61 3.8286 0.908 0.824
  4 623 l 51 1,32 6.4345 9.908 98.168
  5 126 l 48 0,3€ 4,8362 6.908  
  6 64 l 54 1,89 4.1588€ 12.908 166.616
  7 1350 l 54 0.87 7.2078€ 12.908 166.616
  8 23 l 56 2.05 3.1354g 14.908 222.248
  9 279 l 49 1,12 5,63121 7.908 62.536
  10 1024 l 43 1,13 6.93147 1.908 3.64
  1 1 10 l 56 2,76 2,30259 14.908 222.248
  12 39 l 42 1.38 3.66356 0.908 0.824
  13 730 l 58 0,96 6.59304 16.908 285.88
  14 1961 l 33 1,06 7,58121 8.092 65.48
  15 136 l 52 1.62 4.91 265 l0.908 118.984
  16 l l 54 0,47 0 12.908 166.616
  17 836 l 44 1.58 6.72863 2.908 8.456
  18 60 l 64 0,69 4,09434 22.908 524.776
  19 3695 0 40 0,38 8.21 474 1.092 1.192  
  20 1996 l 49 0,91 7,5989 7.908 62.536  
  21 0 l 41 0,87 0 0.092 0.008  
  22 47 l 62 0.87 3.85015 20.908 437.144  
  23 54 l 49 2.09 3.98898 7.908 62.536  
  24 51 l 50 9999 3.93183 8.908 79.352  

25 2878 l 49 0,75 7.96485 7.908 62.536  
26 3410 0 45 0,98 8.13447 3.908 15.272  
27 44 l 36 0 3.78419 5.092 25.928  
28 994 l 48 0,81 6,90174 6.908    
29 51 l 47 1,38 3.93183 5.908 34.904  
30 1478 l 36 1.35 7.29845 5.092 25.928  
31 254 l 48 1.08 5.53733 6.908    
32 897 l 46 9999 6,79906 4.908 24.088  
33 148 l 47 9999 4.99721 5.908 34.904  
34 51 l 52 1.51 3.93183 l0.908 118.984  
35 323 l 48 1,82   6.908    
36 3021 0 38 0,98 8,01334 3.092 9.56  
37 66 l 49 0,66 4.18965 7.908 62.536  
38 2984 0 32 0,19 8,00102 9.092 82.664  
39 2723 l 32 1,93 7.90949 9.092 82.664  
40 550 l 48 0.12 3.30992 6.908 47.72  
41 66 l 51 1,12 4.18965 9.908 98.168  
42 65 l 45 1,68 .17439 3.908 15.272  
43 227 l 19 1.02 .42495 22.092 488.056  
44 2805 0 48 1,2 .93916 6.908 47.72  
45 25 l 53 1.68 .21888 11.908 141.8  
46 631 l 26 1.46 .44731 15.092 227.768  



150 C. l Dados clr1 ap li crtçiio 

47 2734 o l 47 1 0,97 7, 91352 5,908 l 34,904 

48 12 1 29 0,61 2,4 8491 -12 ,092 146 ,216 

49 63 1 56 2, 16 4,1 4313 14, 908 222 , 248 

50 2474 1 52 1,7 7,8 1359 10, 908 118, 984 

51 1384 1 46 1,41 7,2 3273 4,9 08 24,0 88 

52 544 1 52 1,94 6,2 9895 10,9 08 11 8, 984 

53 29 1 53 1,08 3,3 673 11 ,9 08 141 ,8 

54 48 1 53 3,05 3,8 712 11 ,9 08 141 ,8 

55 297 1 42 0,6 5,69 373 0,908 0,824 

56 13 18 1 48 1,44 7,18 387 6,908 47,72 

, 57 13 52 1 54 0,68 7,209 34 12,908 166,616 

' 
58 50 1 46 2, 25 3,912 02 4,908 24,088 

59 547 1 49 0,81 6,304 45 7,908 62,536 

60 431 1 47 0,33 6,066 11 5,908 34,904 

61 68 1 51 1,33 4,21951 9,908 98, 168 

62 26 1 52 0,82 3,2581 10,908 11 8,984 

63 161 1 43 1,2 5,0814 1,908 3,64 

64 14 1 40 9999 2,63906 -1 ,092 1,192 

65 2313 o 26 0,46 7,7463 -15,092 227,768 

66 1634 1 23 1,78 7,39 879 -18 ,092 327,32 

' 
67 146 1 45 0,16 4,98361 3,908 15,272 

' 
68 48 1 28 0,77 3,8712 -13,092 171 ,4 

69 2127 1 35 0,67 7,66247 -6 ,092 37, 11 2 

70 263 1 49 0,48 5,57215 7,908 62 ,536 

71 2106 o 40 0,86 7,65255 -1,092 1,192 

72 293 1 43 0,7 5,68017 1,908 3,64 

' 
73 2025 o 30 1,44 7,61333 -11 ,092 123,032 

' 
74 2006 o 15 1,26 7,6039 -26,092 680,792 

75 2000 o 45 1,46 7,6009 3,908 15,272 

76 1995 o 47 1,65 7,5984 5,908 34,904 

77 1945 o 38 1,28 7,57302 -3 ,092 9,56 

78 65 1 55 0,69 4,17439 13,908 193,432 

79 731 1 38 0,42 6,59441 -3,092 9,56 

80 18 o 49 0,51 7,53155 7,908 62,536 

81 538 1 49 2,76 6, 28786 7,908 62,536 

82 1846 o 44 o, 83 7, 52078 2,908 8,456 

83 68 1 35 O, 85 4,2 1951 -6 ,092 
37, 112 

84 17 78 o 27 0,7 7,4 8324 -14 ,092 
198,584 

85 17 22 o 40 0,95 7,4 5124 -1,092 
1,192 

~ 

86 28 1 50 1, 12 6,8 3303 8,908 
79,352 

87 1718 o 39 1,77 7,4 4892 -2,092 
4,376 

88 22 1 27 1,64 3,09 104 -1 4,092 
198,584 

89 40 1 42 1,59 3,68 888 0,908 
0,824 

90 7 1 28 1 1,94 591 -13 ,092 
171 ,4 

91 1638 o 48 0,43 7,40 123 6, 908 47 ,72 

92 1612 o 51 1,25 7,38 523 9,9 08 
98, 168 

93 25 1 52 o,53 3,218 88 10, 908 11 8,984 



151 C'. l D·tcfos cf ,t apli caçiio 

94 1534 1 44 1 1,71 7,3 3563 2,9 08 
l 8,456 

95 1547 o 50 0,18 7,3 4407 8,9 08 79,3 52 

96 1271 1 32 1,05 7,1 4756 -9 ,0 92 82,6 64 

97 44 1 46 1 ,71 3,7 8419 4,9 08 24,0 88 

98 1247 1 41 0,43 7, 1 285 -0 ,0 92 0,008 

99 1232 1 18 0,7 7, 11 639 -23,0 92 533,24 

100 191 1 42 1,74 5,25 227 0,908 0,824 

101 13 93 o 46 0,95 7,23 921 4,908 24,088 

102 12 02 1 38 9 999 7,09 1 74 -3 ,092 9,56 

103 13 78 o 41 1,65 7,228 39 -0,092 0,008 

104 13 73 o 41 1 ' 38 7,224 75 -0,092 0,008 

105 274 1 31 O, 58 5,613 13 -10,092 101,848 

106 31 1 33 0,36 3,433 99 -8 ,092 65,48 

107 1341 o 50 1, 13 7,2011 7 8,908 79 ,352 

108 42 1 19 0,63 3,73767 -22,092 488,056 

109 381 1 45 0,98 5,9428 3,908 15,272 

11 O 1264 o 52 0,64 7,14204 10,908 11 8,984 

, 111 1262 o 34 1,68 7, 14045 -7,092 50,296 

. 
11 2 1261 o 47 0,82 7,13966 5,908 34,904 

11 3 47 1 36 0,16 3,85015 -5 ,092 25,928 

114 11 93 o 24 1, 15 7,08423 -17,092 292,136 

115 626 1 53 1,74 6,43935 11 ,908 141,8 

11 6 48 1 51 0,99 3,8712 9,908 98, 168 

117 1150 1 32 2,25 7,04752 -9,092 82,664 

118 45 1 48 0,65 3,80666 6,908 47,72 

11 9 111 6 o 14 0,54 7,01751 -27,092 733,976 

120 1107 o 18 0,25 7,00941 -23,092 533,24 

121 1102 o 39 1,35 7,00488 -2 ,092 4,376 

122 195 1 39 0,73 5,273 -2,092 4,376 

123 30 1 34 0,84 3,401 2 -7,092 50,296 

124 1040 o 43 0,5 6,94698 1,908 3,64 

125 993 o 30 0,95 6,90073 -11 ,092 123,032 

126 950 o 46 9999 6,85646 4,908 24,088 

127 729 1 49 1 , 1 6,59 167 7,908 62,536 

128 121 1 45 9 999 4, 79579 3,908 15,272 

129 202 1 48 1,24 5, 30827 6,908 47,72 

130 841 o 48 o, 86 6, 73459 6,908 47,72 

131 834 o 49 99 99 6,7 2623 7,908 
62,536 

132 2 65 1 49 1,22 5,5 7973 7,908 
62,536 

133 1 1 21 0,47 o -20,092 
403,688 

134 793 o 19 1,98 6,6 7582 -2 2,092 
488,056 

135 328 1 34 1,02 5,7 9301 -7 ,092 
50,296 

136 781 o 20 1, 12 6,66 057 -2 1,092 
444,872 

137 752 o 43 1,5 6,62 274 1,908 
3,64 

138 738 o 41 0,53 6,60 394 -O ,092 
0,008 

139 86 1 12 1,26 4,45 435 -29 ,092 
846,344 

1 140 132 1 46 1,09 4,88 28 4, 908 
24,088 



l52 C:. l Or1, c/os dr1, ap lio ição 

1 141 663 o 36 0,47 6,49678 l -5 , 092 25 , 928 

142 660 1 42 0,75 6,4 9224 0,9 08 0,8 24 

143 221 1 35 1,04 5,3 9816 -6,0 92 37, 1 12 

144 90 o 38 1 4,4 9981 -3,0 92 9,56 

145 619 o 47 0,9 6,4 2811 5,9 08 34,9 04 

146 618 o 50 0,82 6,42 649 8,908 79,352 

' 1 47 576 o 53 2,25 6,35 611 11 ,9 08 141,8 

' 1 48 563 o 41 9999 6,33 328 -0,092 0,008 

' 1 49 36 1 45 0,2 3,58 352 3,908 15,272 

' 1 50 549 o 40 2,53 6,30 81 -1 ,092 1,192 

151 548 1 30 0,47 6,306 28 -11 ,092 123 ,032 

152 541 1 47 O, 43 6,293 42 5,908 34,904 

153 534 1 20 99 99 6,2804 -21 ,092 444,872 

154 169 o 51 1,89 5,1299 9,908 98,168 

155 122 o 51 1,33 4,80402 9,908 98, 168 

156 382 1 36 9999 5,94542 -5 ,092 25 ,928 

157 468 1 24 1,39 6,14847 -17,092 292,136 

158 464 1 38 2,07 6, 13988 -3,092 9,56 

159 10 o 13 1,49 2,30259 -28,092 789,16 

160 5 o 20 9999 1,60944 -21,092 444,872 

161 136 1 55 9999 4,91265 13,908 193,432 

162 406 o 39 1, 18 6,00635 -2 ,092 4,376 

163 391 o 27 1, 17 5,96871 -14,092 198,584 

164 374 o 47 9999 5,92426 5,908 34,904 

165 50 1 50 0,5 3,91202 8,908 79 ,352 

166 139 1 51 0,96 4,93447 9,908 98,168 

167 322 o 36 1,73 5,77455 -5,092 25 ,928 

168 292 o 43 1,4 5,67675 1,908 3,64 

169 278 o 41 0,98 5,62762 -0,092 0,008 

170 22 1 45 9999 3 ,09104 3,908 15,272 

171 231 o 52 9999 5 ,44242 10,908 11 8,984 

172 145 1 50 0,96 4 ,97673 8,908 79,352 

173 188 o 52 99 99 5, 23644 10,908 118,984 

174 176 o 29 1,72 5, 17048 -12,092 146,216 

175 138 1 41 99 99 4, 92725 -0 ,092 0,008 

176 149 o 21 99 99 5, 00395 -20,092 403,688 

177 11 9 o 20 99 99 4,7 79 12 -21,092 444,872 

178 107 o 46 999 9 4,6 7283 4,908 24,088 

179 98 o 19 999 9 4,5 8497 -2 2,092 488,056 

180 89 o 27 999 9 4,4 8864 -1 4,092 198,584 

181 60 o 13 999 9 4,0 9434 -2 8,092 789,16 

182 56 o 27 9999 4,02 535 -14 ,092 198,584 

183 2 o 39 9999 0,69 315 -2, 092 4,376 

184 1 o 27 9999 o -14 ,092 198,584 

1 
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