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Resumo

Neste trabalho discutimos o desenvolvimento e a análise de modelos de regressão elípticos

não lineares com efeitos mistos, que proporcionam alternativas ao uso da distribuição normal e

podem permitir melhores ajustes a dados não lineares correlacionados, em situações de caudas

pesadas ou presença de pontos aberrantes por exemplo, já que naturalmente atribuem pesos

para cada observação. Nos últimos anos tem havido um crescente interesse pela classe elíptica,

que abrange distribuições com caudas leves e pesadas, como a t-Student, logística, exponencial

potência, a própria distribuição normal, entre outras. Entretanto, poucos trabalhos podem ser

encontrados na literatura considerando modelos elípticos não lineares. Consideramos problemas

previamente discutidos sob normalidade e que apresentam pontos aberrantes ou caudas pesadas,

que são reanalisados sob o enfoque elíptico a fim de obter estimativas robustas contra pontos

aberrantes e modelos com maior aderência aos dados de interesse. Para avaliar componentes

de variância consideramos testes do tipo escore propostos por Silvapulle & Silvapulle (1995)

utilizando o modelo marginal. Apresentamos também um amplo estudo de sensitividade baseado

em técnicas de diagnóstico como análise de resíduos e influência local (Cook 1986), que agem

como ferramentas para a escolha de modelos. Como ilustrações numéricas analisamos conjuntos

de dados reais, como por exemplo dados cinéticos e de curvas de crescimento.

Palavras-chave: modelos não lineares, distribuições elípticas, efeitos mistos, diagnóstico, sensiti-

vidade.
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Abstract

In this work we discuss the development and analysis of nonlinear elliptical regression models

with mixed effects, which provide alternatives to the gaussian distribution and may permit better

fit in cases of heavy tail or outliers, for instance, since they naturally attribute weights to each

case. In the last years there has been an increasing interest in the elliptical class, which includes

lighter and heavier than normal tailed distributions such as Student-t, logistic, power exponential,

normal, among odters. However, few works can be found in the literature for nonlinear models.

We consider problems which were previously discussed under normality and present outliers or

heavy tails, which are reanalyzed under the elliptical approach in order to obtain robust estimates

against outlying observations and models with better adherence to the data of interest. To assess

variance componentes, we consider score-type tests proposed by Silvapulle & Silvapulle (1995)

using dte marginal model. We also present a sensitívity study based on diagnostic techniques like

residual analysis and local influence (book 1986), which act as validatíon tools for the choice of

models. As numerical illustrations, we analyse real data, as for instance kinetic data and growth

curves.

Keywords: nonlinear models, elliptical distributions, mixed eaects, diagnostics, sensitivity
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Capítulo l

Introdução

A modelagem estatística busca explicar fenómenos de interesse por meio de expressões mate.

máticas. Modelos estatísticos paramétricos, em particular, procuram essa explicação supondo que

existem relações entre os dados e parâmetros desconhecidos. A forma mais simples dessas relações

é a linearidade e uma ampla teoria está desenvolvida para esse caso. Em muitas aplicações, entre-

tanto, as variáveis respostas e os parâmetros estão claramente relacionadas de forma não linear e

a suposição de linearidade ou a transformação de variáveis pode prejudicar o ajuste do modelo e

a interpretação dos resultados. Nesses casos, portanto, a superioridade obtida com a utilização de

modelos mais elaborados, apesar da complexidade resultante dessa suposição, pode trazer ganhos

importantes às análises envolvidas, o que justifica a importância do desenvolvimento de modelos

de regressão nãolinear.

Os modelos não lineares são aplicáveis geralmente quando existe uma interpretação física

nas relações entre dados e parâmetros de um determinado problema que claramente não podem

ser explicadas pela linearidade. Em particular os modelos não lineares com efeitos mistos têm

sido explorados nos últimos anos devido à sua flexibilidade para lidar com medidas repetidas ou

dados longitudinais, em diferentes áreas como economia e farmacocinéticai. A dificuldade na

utilização desses modelos, entretanto, está presente desde a obtenção de estimadores explícitos

para os parâmetros, e a solução em geral é fazer uso de métodos iterativos para a obtenção de

estimativas numéricas. Mesmo assim, os ganhos com a utilização desses modelos têm superado

'famiacocinética: estudo do caminho de um medicamento no organismo

l



2 (HmT[ZO ]. ]ATTRODUÇHO

as dificuldades algébricas e essa linha de pesquisa tem rendido importantes análises para dados

com essas características.

Em diversos livros discute-se o uso de modelos não lineares para problemas reais, por exemplo

Davidian & Giltinan (1995), que analisam dados com medidas repetidas ou com estrutura longi-

tudinal. Discussões a respeito do uso de modelos não lineares com objetivo de estimar médias

populacionais ou com interesse em perfis individuais podem ser encontradas em Vonesh & Chin-

chilli(1997). Métodos computacionais para a solução de modelos lineares e não lineares com

efeitos mistos sob o enfoque gaussiano são discutidos, por exemplo, em Pinheiro & Bates (1995),

com algumas rotinas implementadas no pacote nlme do software R (Pinheiro et al. 2006, R De-

velopment Core Team 2006). Modelos não lineares com erros de medição são analisados, por

exemplo, 'por Carro11 (2006).

A suposição mais utilizada em quase todos os trabalhos envolvendo modelos não lineares com

efeitos mistos é a de que os erros e os efeitos aleatórios são normalmente distribuídos. Neste tra-

balho introduzimos os modelos não lineares com efeitos mistos supondo que os erros e os efeitos

aleatórios têm contomos elípticos. A classe elíptica de distribuições fornece alternativas para os

modelos normais, já que abrange distribuições com caudas mais leves e mais pesadas do que a nor-

mal.. Dentre as diversas distribuições pertencentes a essa classe temos, por exemplo, a t-Student,

logística, exponencial potência, t-Student generalizada, logística generalizada, normal contami-

nada, as distribuições definidas como misturas de escala normal, a própria distribuição normal,

entre outras (veja, por exemplo, Fang et al. 1990). Referências recentes considerando modelos

lineares com efeitos mistos e contornos elípticos são, por exemplo, Osorio et al. (2007) e Savalli

et al. (2006). Modelos não lineares sob o enfoque clássico com distribuição t-Student podem

ser encontrados, por exemplo, em Cordeiro et al. (1998) e Cordeiro (2004). Para distribuições

simétricas, um estudo de diagnóstico utilizando influência local foi realizado por Galea et al.

(2005). Pauta et al. (2003) desenvolvem influência local em distribuições elípticas não lineares

univariadas. Considerando o enfoque bayesiano, podemos citar Osiewalski(1999) e Osiewalski

& Steel (1993). Recentemente, como primeiros resultados deste trabalho, Russo et al. (2009) de-

senvolveram a análise de influência local para modelos não lineares elípticos com efeitos mistos.

Na prática, modelos elípticos podem atübuir naturalmente pesos diferentes para cada obser-
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vação e consequentemente controlar a influência de um dado particular ou um grupo específico

de observações nas estimativas dos parâmetros, por exemplo. Em particular, verificamos que o uso

de modelos elípticos também pode permitir menor sensitividade de testes do tipo escore, o que

também representa um tipo de robustez a essa estatística de teste contra pontos aberrantes. Em

Russo et al. (2009) foi observado que as estimativas de máxima verossimilhança dos parâmetros

sob modelos elípticos com caudas pesadas podem sofrer menos influência de observações aberran-

tes, quando comparados às estimativas do modelo normal. Uma alternativa amplamente discutida

na literatura, que não tratamos nesse trabalho, é a metodologia robusta (veja, por exemplo, Huber

1981), que propõe estimadores insensíveis a pequenos desvios das suposições iniciais. Por exem-

plo, estimadores M e estimadores GM buscam reduzir a influência de pontos aberrantes ou outros

tipos de contaminações nas realizações de um experimento. Alternativamente, se as observações

supostamente aberrantes não são suspeitas de contaminação, mas podem representar realizações

nas caudas da distribuição, podem conter informações importantes que seriam camufladas com

a exclusão ou com a suposição de que sejam dados contaminados. Neste trabalho supomos que

não há contaminação nos dados e assumimos o enfoque de modelos elípticos, buscando acomodar

essas observações atípicas como realizações possivelmente observáveis .

Uma discussão interessante acerca de modelos não lineares com efeitos mistos diz respeito

à forma de incluir os efeitos aleatórios no modelo. Em geral, como em Wolfinger (1993) por

exemplo, o efeito aleatório é introduzido de forma não linear na função que representa a média

das variáveis respostas, isto é, a função que modela os dados é não linear nos parâmetros relativos

aos efeitos fixos e aos efeitos aleatórios. Nesse caso, a maximização da função de verossimilhança

envolve a necessidade de métodos numéricos para a integração em relação aos efeitos aleatórios,

o que resulta em uma solução aproximada do problema e pode representar um erro adicional

ao modelo. Entre os métodos utilizados para a obtenção de estimativas para os parâmetros em

modelos não lineares com efeitos mistos, considerando-se o primeiro enfoque, podemos citar

por exemplo a aproximação de Laplace, utilizada em Tang et al. (2006) e Wolfinger (1993),

aproximações estocásticas do algoritmo EM, por exemplo o método SAEM em Kuhn & Lavielle

(2005), e aproximações do algoritmo EM utilizando simulações de Monte Carlo via cadeias de

Markov (Lee & Xu 2004, Wang 2007, Wei & Tanner 1990, Walker 1996). Wu (2007) apresenta um
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método utilizando uma aproximação para a verossimilhança aproximada baseado no algoritmo

EM para modelos não lineares com efeitos mistos.

A escolha entre a utilização do modelo marginal ou do modelo hierárquico e do viés das esti-

mativas resultantes de cada um dos enfoques é tema recorrente de discussões a respeito de mode-

los mistos (ver, por exemplo, Yun & Lee 2004, Lee et al. 2007). Entretanto, um segundo enfoque

para modelos não lineares com efeitos aleatórios, que será a principal abordagem desse traba-

lho, possibilitaria trabalhar com o modelo marginal e dispensaria aproximações ou integração

numérica. Esse enfoque consiste em adicionar o efeito aleatório lineamiente ao modelo não li-

near, como foi considerado em Vonesh & Carter (1992), Bocheng & Xuping (2001), por exemplo.

A utilização do modelo marginal neste caso, assumindo distribuição elíptica para os erros e efeitos

aleatórios, traz vantagens consideráveis como

(i) a preservação da média do modelo hierárquico,

(ii) não requer integração numérica para obter o modelo marginal,

(iii) possibilita a introdução da correlação intragrupo,

(iv) permite a obtenção de estimativas robustas no sentido da distância de Mahalanobis contra

observações aberrantes,

(v) permite predizer os efeitos aleatórios de forma usual,

(vi) possibilita o ajuste de dados com caudas mais pesadas do que a nomlal, e

(vü) facilidade para avaliação de testes de hipóteses

Um ponto desfavorável, entretanto, é que os efeitos aleatórios não têm a mesma interpretação

dos efeitos fixos e devem ser preditos separadamente por meio de outro método, por exemplo o

método de Bayes empírico.

Um outro tópico que será discutido é a avaliação de componentes de variância, que estão

diretamente relacionados com a significância dos efeitos aleatórios. A dificuldade em desenvolver

testes de hipóteses para componentes de variância neste caso se encontra em trabalhar com o

modelo hierárquico, já que a hipótese nula para avaliar a significância dos elementos da matriz de
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variância-covariância dos efeitos aleatórios está na fronteira do espaço paramétrico (ver discussão,

por exemplo, em Verbeke & Molenberghs 2003). Uma alternativa é trabalhar com o modelo

marginal, já que nesse caso a matriz escala pode ser positiva definida mesmo que os componentes

de variância sejam negativos e a hipótese nula não está mais na fronteira do espaço paramétrico.

Neste trabalho, consideramos o teste do tipo encore proposto por Silvapulle & Silvapulle (1995),

que requer estimação dos parâmetros somente sob a hipótese nula e possui a propriedade de

ser assintoticamente equivalente à estatística da razão de verossimilhanças em testes unilaterais.

Mostramos que é relativamente simples utilizar no caso não linear a estatística do dpo escore

discutida por Savalli et al. (2006) no caso linear e investigamos a sensitividade da estatística

do teste sob normalidade e sob alguns modelos elípticos com caudas pesadas. Esse teste foi

também'utilizado, por exemplo, em Zhang & Lin (2008) em modelos lineares generalizados com

efeitos mistos para dados longitudinais e agrupados. Savalli et al. (2006) mostra que pode existir

uma falta de robustez do teste sob normalidade que não foi observada sob modelos com caudas

pesadas. Os resultados obtidos considerando as aplicações numéricas não lineares confirmam

essas evidências.

Apresentamos no Capítulo 2 a motivação do trabalho considerando conjuntos de dados reais.

No Capítulo 3 discutimos modelos não lineares elípticos e no Capítulo 4 introduzimos os efeitos

aleatórios para considerar uma possível conelação entre medidas tomadas longitudinalmente. No

Capítulo 5 discutimos ferramentas para diagnóstico dos modelos considerando análise de resíduos

e influência local. A avaliação de testes do tipo encore para componentes de variância será dis-

cutida no Capítulo 6. No Capítulo 7 discutimos extensões aos modelos não lineares analisados

considerando uma forma alternativa de introduzir efeitos aleatórios nos modelos não lineares

e utilizando distribuições de mistura de escala normal. No Capítulo 8 discutimos os resultados

obtidos e algumas possibilidades de trabalhos futuros serão brevemente discutidas no Capítulo 9.
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Capítulo 2

Motivação

Os modelos não lineares com efeitos mistos podem ser aplicados a diversos problemas como

dados longitudinais, curvas de crescimento e medidas repetidas. Em especial, são comuns na

literatura análises de dados não lineares da área de farmacocinética. Neste capítulo apresentamos

exemplos de dados reais correlacionados com estrutura não linear, previamente discutidos por

outros autores supondo a normalidade de erros e efeitos aleatórios.

2.1 Dados de hemodiálise

Vonesh & Carter (1992) apresentam um modelo não linear para dados de hemodiálise em

pacientes em estágio final de doenças renais utilizando dialisadores de membrana de alto fluxo.

Essas membranas têm a cinética do transporte de água caracterizada por uma relação não li-

near entre a taxa de ultrafiltração (UFR, em ml/hr) na qual a água é removida e a pressão da

transmembrana (TMP, in mmHg) que é exercida na membrana do dialisador, sendo descrita por

UFR aoll e*pj-a:(TMP - a:)l},

em que

e aO representa a UFR máxima que pode ser alcançada devido à polarização de proteína,

e al é uma taxa de transporte de permeabilização hidráulica e

e a2 é a pressão da transmembrana requerida para contrabalancear a pressão oncótica do

7
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paciente

Essa função não linear pode ser utilizada no pacote R sob o comando SSasympOff (stats)
e os dados estão disponíveis sob o nome Dialyzer (filme). Em um experimento, a taxa de

ultraííltração foi medida em sete diferentes níveis de pressão da transmembrana em 20 diali-

sadores de membrana de alto fluxo ín víü'o utilizando sangue bovino, com taxas de filtração do

sangue QÓ = 200ml/min (( = 1) e QÓ = 300ml/min (( = 0). Considerando os dois grupos, a

função não linear pode ser escrita na forma

{aoi(. + a02(l G)}x

{l -- expj--tan(, + a:2(l G)}jTMPij -- {a21(. + a22(1 - (.)}ll},

para a j-ésima medição (j = 1,... ,7) do {-ésimo dialisador ({ = 1,... ,20). A não lineari-

dade pode ser observada na Figura 2.1, em que as observações á = 1,. . . , 10 foram medidas

considerando a taxa de f]uxo sanguíneo de QÓ = 200m]/min enquanto que as observações com

á = 11, . . . , 20 foram medidas considerando a taxa de fluxo sanguíneo de QÓ = 300ml/min.

50 100 150 200 250 300
o 1: Qb=200ml/min Gúijo 21 Qbü3õõttil/ltih

!
0-8
g

5
a)

g
50 100 150 200 250 300

Pressão da Transmembrana(TMP)

Figura 2.1: Valores observados de TMP versus UFR (dados de hemodiálise)

Para o modelo não linear com efeitos mistos proposto por Vonesh & Carter (1992), as distâncias

de Mahalanobis são apresentadas na Figura 2.2 (a), em que se pode observar que o dialisador 4

apresenta a maior distância de Mahalanobis, seguido pelos dialisadores 10, 7, 12 e 1. Na Figura
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normal normal
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Dialisador

(a)
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Pressão da Transmembrana(TMP)

(b)

Figura 2.2: Distâncias de Mahalanobis (a) e resíduos padronizados (b) sob o modelo normal para os dados
de hemodiálise.

2.2 (b) estão descritos os resíduos padronizados sob o modelo normal, em que os resíduos com

maior valor absoluto pertencem às observações l0.6, 4.4, 10.7, 12.7, 7.4, 8.7, 18.4, 11.5 e 17.4,

com a notação k.l identificando a l-ésima medida do par (TMP, UFR) proveniente do k-ésimo

dialisador.

Considerando a taxa de fluxo sanguíneo de QÓ = 200ml/min, o dialisador 10 tem o maior

decréscimo de UFR da quinta para a sexta medida de (TMP, UFR), e as menores sexta e sétimas

medidas de UFR, os dialisadores 4, 7 e 8 são os únicos em que a UFR decresce da quarta para a

quinta medidas de (TMP, UFR), o dialisador l tem a maior quinta medida de UFR e o dialisador

8 tem o maior decréscimo de UFR da sexta para a última medida. Para o grupo com a taxa

de fluxo sanguíneo QÓ = 300ml/min, o dialisador 12 tem o maior decréscimo de UFR da sexta

para a última medição de (TMP, UFR), os dialisadores 17 e 18 têm, respectivamente, a menor e

maior quarta medição de UFR. Não existe nenhuma indicação de que esses valores soam medidas

incorretas.

Pode-se notar, pelos gráficos da Figura 2.2, que os erros normais podem não ser razoáveis para

este conjunto de dados, e uma alternativa seria tentar uma distribuição de caudas mais pesadas.

Ajustamos modelos elípticos a esses dados, como por exemplo modelos t-Student e exponencial

potência, e comparamos a alguns resultados obtidos utilizando-se o modelo normal. A vantagem
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imediata de se utilizar distribuições elípticas é que atribuem diferentes pesos para cada observação

e possibilitam a redução da influência de observações aberrantes.

2.2 Dados de concentração de indomedtacin

Bocheng & Xuping (2001) analisam um conjunto de dados farmacocinéticos que relacionam a

concentração de indomethacin com o tempo. Discutido por Davidian & Giltinan (1995) e Pinheiro

& Bates (2000), esse conjunto de dados contém ll medidas de concentração de indomethacin

Cem mcg/ml) de cada um dos 6 voluntários em tempos variando de 15 minutos a 8 horas após a

aplicação da injeção. Os dados estão descritos na Figura 2.3 e podem ser encontrados no pacote

R sob o nome Indometh (datasets).

Uma forma usual de escrever a relação entre a média da concentração de indomethac

tempo T é considerar a função não linear biexponencial (Pinheiro & Bates 2000, cap. 6)

in y e o

E(}'') /(P, p) eP: exp(-eé''7') + eP; exp(-eP'T),

que pode ser utilizada no pacote R sob o comando SSbi.exp (stats). Os elementos cPi e eP3

podem ser interpretados como coeficientes de uma combinação linear entre as duas parcelas

exp(--eP'T) e exp(--eP'T), em que os parâmetros P2 e a4 representam logaritmos de taxas cons.

tantes de decaimento.

Considerando yi = (Z/ii, . . . , yi,ll)T o vetor de observações da concentração de indomethacin

para o {-ésimo indivíduo, Bocheng & Xuping (2001) propuseram um modelo não linear com

efeitos aleatórios tal que

ye :: :t (P, t{) + uá + ci )

em que f(P,ti) é um vetor de dimensão ll x l dado por (/(/3,tÍI), . . . ,f(/3,ti,ii))T, ci e uí são,

respectivamente, os vetores de erros e efeitos aleatórios do modelo. Os autores assumem que

c. 'g Nii(O, a'LI), yijui :# N(f(#, t{) + Ui, a'l) e ui ';y N(O, a'E).
Na Figura 2.4 (a) podem ser observadas as distâncias de Mahalanobis considerando-se o mo-

delo ajustado por Bocheng & Xuping (2001) e os resíduos padronizados estão descritos na Figura

2.4 (b). A primeira observação do terceiro indivíduo se destaca no gráfico de resíduos, como
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Figura 2.3: Concentração de indomethacin contra o tempo após a adminisüação da droga
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Figura 2.4: Distâncias de Mahalanobis (a) e resíduos padronizados (b) sob o modelo normal para a
concentração de indomethacin.

na análise de diagnóstico apresentada pelos autores. Além disso, também apresentam resíduos

grandes em valor absoluto a primeira e segunda observações do primeiro indivíduo. O indivíduo

3 também apresentou o maior valor da distância de Mahalanobis, seguido pelo indivíduo 1. Ajus-

tamos modelos t-Student e exponencial potência a esses dados e comparamos os ajustes a alguns

resultados obtidos utilizando-se o modelo normal.
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2.3 Dados de concentração de theophylline

Davidian & Giltinan (1995) e Pinheiro & Bates (2000) analisam um estudo da cinética do

agente antiasmático theophylline. Neste experimento, a droga foi administrada em doze pacien-

tes, e concentrações séricas da substância (em mg/]..) foram medidas em onze tempos (em horas)

em cada indivíduo nas 25 horas após a administração da dose Z) (em mg/kg) de theophylline. Os

dados estão descritos na Figura 2.5.

E
a)
C

0
a)

0
0

E
C
8C
0

()

0 5 lO 15

Tempo (h)

20 25

Figura 2.5: Concentração de theophylline contra o tempo após a administração

Para esse tipo de problema, que envolve a absorção e a eliminação de uma substância no

organismo, é usual modelar a média da concentração de theophylline y em função do tempo T e

da dose Z) por meio da relação não linear

E(}'')(ZKa,ZK.,zoz,r)(IKe+ZKa-ZCz) jexp(--ezK'T) -- exp(--ezK'T)l

Pinheiro & Bates (2000) denominam este modelo não linear como modelo de um compartimento

de primeira ordem, com a seguinte interpretação dos parâmetros:

8 Z.Ka representa o logaritmo da constante da taxa de absorção da substância,

e Z.Ke é O logaritmo da constante da taxa de eliminação da substância e
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8 ZOz representa o logaritmo da depuração plasmática

Esse conjunto de dados está disponível no pacote R sob o nome Theoph (datasets) e a função

não linear pode ser utilizada através do comando SSfol (stats) . Na Figura 2.6 (a), apresentamos

as distâncias de Mahalanobis considerando-se o modelo normal e os resíduos padronizados na

Figura 2.6 (b). Algumas observações dos indivíduos l e 9 se destacam no gráfico de resíduos e o

indivíduo l apresentou o maior valor da distância de Mahalanobis. Ajustamos a seguir modelos

elípticos a esses dados.

normal normal

0c:a

E
0

'D

(u

c:

Q

0

N
C
9

(u

03

0U

2 4 6 8 10 12
Indivíduo

(a)

0 20 40 60 80
Observação

(a)

120

Figura 2.6: Distâncias de Mahalanobis (a) e resíduos padronizados (b) sob o modelo normal para a
concentração detheophylline.

2.4 Dados de crescimento de plantas de soja

Pinheiro & Bates (2000, cap. 6) analisam os dados de crescimento de plantas de soja apre-

sentados por Davidian & Giltinan (1995, cap. 1). As medidas de peso das folhas (em g) foram

tomadas ao longo de três anos, 1988, 1989 e 1990, considerando-se dois genótipos, P (pZaítt iria'o-

ductíon) e F «orrest), com 8 lotes em cada ano e cada espécie,.totalizando 48 grupos de medições.

Para cada ano e espécie, as medições foram tomadas em intervalos aproximadamente semanais

de duas a onze semanas após o plantio. Esses dados estão disponíveis sob o nome de Soybean

(filme) no pacote R.

E comum para dados de crescimento de plantas ou árvores assumir que a relação entre a média
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de uma medida de interesse da planta, y, e o tempo T é dada pela função não linear

E(r) (P,7')

Esse modelo é denominado por Pinheiro & Bates (2000) como modelo de crescimento logístico

de três parâmetros e a função não linear envolvida pode ser utilizada no pacote R sob o comando

SSlogis (stats) . Os parâmetros possuem a seguinte interpretação física:

e /3i representa o peso assintótico da folha,

8 /32 é o tempo em que a folha atinge a metade de seu peso assintótico e

e P3 representa o tempo decorrido entre os instantes em que a folha tem metade e l/(l +

e'l) = 3/4 de seu peso.

Vamos considerar o modelo com efeitos aleatórios

yi = f(/3, t{) + Zib{ + c{,

com f(P,t{) = (/(©,tii),...,/(P,ti«:))' para á - l ...,n e .j ..,«h. Introduzünos u

no modelo para levar em conta os dois genótipos, P (o = 0) e F (u = 1), e escrevemos Õk

PÃ;tu + PÀ;2(l -- u) com k = 1, 2, 3, e portanto a função não linear pode ser escrita como

/(P, t+j) Ptiu + Pi2(l -- u)

: -- «- {- I'' ;:EÇ';lP:#l } '
em que /3ii, /32t e /33i são parâmetros correspondentes ao genótipo F e Pi2, P22 e /332 são parâmetros

correspondentes ao genótipo P. Para introduzir o ano de plantio, consideramos a variável ( =

(Ci, (2, (3)T em que ( = (1, O, 0)T, € = (0, 1, 0)T e ( = (0, 0, 1)T indicam, respectivamente, os anos

de plantio de 1988, 1989 e 1990 e reescrevemos Pkz :; Pónei +/3k{212 +#A;z3(3. Assim, o parâmetro

/3kzi representa o peso assintótico das folhas das plantas com genótipo correspondente k e ano cor-

respondente Z, por exemplo, /jni é o peso assintótico das folhas das plantas com genÓtipo F no
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ano de 1988, /3i23 representa o peso assintótico das folhas das plantas com genótipo P no ano de

1990 e assim por diante. Como existem 6 grupos (2 genótipos e 3 anos) e três parâmetros para

cada grupo, o vedor P tem dimensão 18 x l e é dado por

a (Plll, P-t2, Pii3,/3-«, Pi22,/j:23,/j2ii , P2:2, a2:a, P22: , P222,/322s, P3ii,/33n, P3:3, Ps2i, P322, /33a3)r ,

em que

Pi =(Piii(i +/3it2(2 + Pii3€3)u +(Pt2i<lt+ P122(2 + Pi23€3)(l -- o),

P2 = (/32ii(t + Pn2€2 + /3213<13)o + (/322i(i + P2a2(2 + /3223<13)(l -- u) e

P3 = (Dali(i + P3t2€2 + Pst3(3)u + (Ps2i(t + ó322C2 + /3323€3)(l -- o).

20 40 60 80

B
(D

0

E
0
a)
Q.

F FF
1988 1989 1990

20 40 60 80 20 40 60 80

Tempo (dias)

Figura 2.7: Pesos médios das folhas observados nos dois genótipos de plantas de soja versus tempo após o
plantio em três diferentes anos.
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Inicialmente, assumimos um modelo normal em que

b: l

ordinários de/3.

Os dados estão apresentados na Figura 2.7. Na Figura 2.8 pode-se observar que existem

pontos atípicos considerando-se a distância de Mahalanobis (a) e os resíduos padronizados (b)

sob o modelo descrito. Mais adiante comparamos o ajuste do modelo gaussiano com o de modelos

elípticos não normais.

com Zí af(P, t{) af(P, t{)
ÕÍ31. ' ÕBa

em que /3 representa a estimativa de mínimos quadrados

y{

P

f(P, t{) l-':;'" ='ll.

normal normal

0C

(uE
a)

c)
C

Q

0

c:
9

0D

a>

0 10 20 30 40
Planta

(a)

0 100 200 300
Observação

(b)

400

Figura 2.8: Distâncias de Mahalanobis (a) e resíduos padronizados (b) sob o modelo nomial para os dados
de crescimento de plantas de soja.



Capítulo 3

Modelos elípticos não lineares

Modelos com contomos elípticos representam alternativas para o modelo gaussiano já que

podem supor que os dados tenham distribuição com caudas mais leves ou mais pesadas do que

a normal. A classe elíptica induz distribuições como a t-Student, exponencial potência, CauchX

logística, nomlal, nomlal contaminada, além das distribuições definidas como misturas de es-

cala normal (vqa por exemplo, Fang et al. 1990, Fang & Zhang 1990, Fang & Anderson 1990).

Como vantagens, os modelos elípticos podem naturalmente atribuir diferentes pesos para as

observações e evitar que pontos aberrantes exerçam influência desproporcional nas estimativas

dos parâmetros.

Diversos trabalhos utilizando distribuições elípticas podem ser encontrados na literatura con-

siderando modelos lineares, por exemplo Osorio et al. (2007), Savalli et al. (2006), Galea-Rijas

et al. (1997). Como caso univariado dos modelos elípticos não lineares, os modelos simétricos não

lineares também têm sido tema de diversas publicações, como por exemplo Cordeiro et al. (2000),

Cordeiro (2004), Cysneiros & Paula (2005), Galea et al. (2005), Cysneiros et al. (2009), Cao et al.

(2008). Para modelos elípticos não lineares podemos citar Russo et al. (2009). Neste capítulo dis-

cutimos brevemente as distribuições com contornos elípticos e introduzimos os modelos elípticos

não lineares.

17



18 (=AITTtn0 3. MODELOS EnPTICOS NÃO HNilARES

3.1 Distribuições com contornos elípticos

Entre algumas das distribuições elípticas mais utilizadas na literatura estão a t-Student (Lance

et al. 1989), exponencial potência (Gómez et al. 1998) e nomial contaminada (Little 1988). Uma

subclasse das disüibuições elípticas, denominada a classe das distribuições de mistura de escala

normal, que inclui as distribuições normal, t-Student, slash (Rogers & Tukey 1972) e normal con-

taminada, por exemplo, também é bastante utilizada para ajustar modelos supondo caudas mais

pesadas ou mais leves do que a normal (veB por exemplo, Andrews & Mallows 1974). Algumas

distribuições elípticas podem ser vistas inclusive como generalizações da distribuição normal. Por

exemplo, a distribuição exponencial potência pode apresentar caudas leves ou pesadas depen-

dendo do parâmetro de forma, À > 0, em que À > 1 ou À < 1 produz caudas mais leves e mais

pesadas do que a normal, respectivamente, e reproduz a distribuição normal quando À = 1. A

distribuição t-Student apresenta caudas mais pesadas do que a normal, sendo que quanto me-

nor o parâmetro referente ao número de graus de liberdade p, mais pesadas são as caudas da

distribuição, e sua disüibuição se aproxima da normal conforme p cresce. Apresentamos a seguir

as definições e notações utilizadas para as distribuições elípticas.

Definição 3.1.1 (dísü'íbuíção eZipttcaJ l)ízemos que um vetar m-dímensÍonaZ Y fem dísüibuíção

eZ@dca muZtívariada Y «' EZ«(p, E,g), com parâmeüo de posição p c R" e matriz de e.scaZa E

(positha diginida), se sua função demidade é dada por

/(y) IEl-4gl(y-p)TE :(X-P)l,

em que g : ]R --} 10, oo) é taZ que / uT-ig(u)du < oo e g é conhecida como a.função geradora de

demídades.
0

Diversas propriedades das distribuições elípticas podem ser encontradas em Fang et al. (1990) ,

Fang & Zhang (1990), Fang & Anderson (1990). Na Tabela 3.1 apresentamos a forma da função

geradora de densidades para algumas distribuições elípticas, a menos de constantes ci, . . . , cõ.

Observamos que as distribuições t-Student e Cauchy são casos particulares da t-Student generali-

zada quando ' = p e ' = p = 1, respectivamente. Supondo g uma função contínua e ao menos
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Tabela 3.1: Função geradora de densidades de algumas distribuições elípticas.

Distribuição Função geradora de densidades g(u)

Normal .Ar«.(p, E) g(u) = (2«-)'"/' exp(-- IÍ )

t-Student Stm(P, E, :') g(U) = CI (1 + 1:)'("+-)/2

t-stude«t ge«ralizada GSt«(p, E, ", "r) g(u) = c2 (1 + :1) '("'''")/'
Exponencial potência .EPm(P, E, À) g(u) = c3 exp(--aX/2)

Cauchy C;,.(p, E) g(u) = c4(l + u)'("+:)/2

h)mística L«(p, E) g(u) = c5 exp(--u)/{l + exp(--u)}'

duas vezes diferenciável, é usual no contexto elíptico definir Wg(u) e Wl;(u) de tal forma que

wg(") - á i'gg(«) e w;(") - áws(")

As formas de l,ys(u) e W3(u) para algumas distribuições elípticas são apresentadas na Tabela 3.2

ela 3.2: Expressões de Wg(u) e Wl;(u) de algumas distribuições elípticas

Dist'ibuiçã' wo (u) WZ (u)

Normal .Ar,,,(p, E) -0,5 0

t-Student St.(p, E, p) --4=-E-'X =7.---2(«+ u) 2(p+ uy

t-Student generalizada GSt.(p, E, p, ') -- :lie-:-.:"T =7'--2('y+ u) 2('Y+ u)'

potência.EPm(p,E,À) --ãÀt'X': --;À(À-- l)"À''

C«'hy Cm@, E) -$1::i:=0. ;Él;.]-JQ:
2(1 + u) 2(1 + u)'

nb

Exponencial

l.ogística L«(p, E)

Uma subclasse de distribuições muito utilizada é a de distribuições de mistura de escala normal

(Andrews & Mallows 1974), cuja def:inição segue

Definição 3.1.2 (dísh'íbuíção de mistura de escala normal.) Dizemos que um vetar m-dímen-

síortaZ Y tem dístdbuíção de misMra de escala normal, Y «, SMN«(p, E,H), com p c R", E
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positiva deÊnida, H uma Junção de distribuição de probabilidade (unidimemional) e k uma Junção

estritamente positiva, se sua .função demidade é dada por

00 l

/(Y) 2r)'TIEI'{ / K(«)'T expl-=';':(«)uldH(«),
0

em que u = (Y --p)TE': (Y --p) e H é comumente regerÍda como distribuição da varídveZ de mísera

V. ..4Zém disto, podemos escrever

Y n(}''):/:Z,

com Z -, N«..(O, E), I'' é uma varídveZ aZeatária positiva com disüíbuí@o H independente de Z

Como comequência, segue que Yjl' = u -, N« (p, n(u)E).

Introduzimos a seguir os modelos não lineares com contornos elípticos, com alguns exemplos

de ajuste aos dados discutidos no Capítulo 2.

3.2 Modelos elípticos não lineares

Suponha que num problema multivariado tenhamos mi variáveis respostas para um único

indivíduo i, dadas pelo vetor yi = (U1, . . . , 3/i.:)T com E(yi) = pí = (pü, . . . , M..)T e matriz de

escala E{. Vamos supor que E(Z/ij) = píj =/(a,xij), para á - l,...,ne .j = 1,...,mi em que

a = (cli, . . . , aP)T é um vedor de parâmetros desconhecidos, /(a, xlj) uma função não linear em

cr e xij = (zijl, . - - , içijk)T um vetor de variáveis explicativas com valores conhecidos. Portanto

temos que

yij = /(a, xij) + cü.

É usualescrever

y: , b) + .:, (3.1)

com f(a,x{) = (/(a,xn), . . . , /(a,x{«.))T e assumindo-se que os erros do í-ésimo indivíduo

e{ = (cü, . . . , c{..)T têm distribuição elíptica multívariada de média zero e matriz de variância-

covariância qEi, com T > 0, que pode ser obtido utilizando funções características (Fang et al.
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1990), segue da definição 3.1.1 que o logaritmo da função de verossimilhança é dado por

L{ (yi, a, E{) -; log IX:l + logo {jy: - f(a, x:)l"X:':ly: - f(a, x:)l } , (3.2)

e denotando y = (y!', , y;')T o vetor de variáveis respostas para n indivíduos, temos

Z.(y,a, Ei,. .. , X«) - --â>1:ioglXil + >:logo {jyi - f(a,xi)Irei':jy{ - f(a,xi)l},(3.3)
Z Z

em que primeiramente vamos assumir E{

casosão dadaspor

lZ

lZ

As funções escore considerando (3.3) nesse

u. ->: gJ;''jy: f(a,x:)I'

u., --;E{.--'(«« '-;-J},

com t;{ = --2Ws(u{), r{ = jy{ -- f(a,xi)l e J{ = af(a, xÍ)/aaT,.j = 1,...,q,í = 1,...,n. A matriz

de informação de Fisher para O - (aT, a2)T é dada por

~,-l='.=,l
em que

i<i.. = >ll: t=:=ãJlrJ{ e

com dsi {Ws2(q)G}, /g{ = .D {Wg2(K)U.2} em que H = jjZíll', Z{ «, EI..(O,l«i,g).

Na Tabela 3.3 são apresentadas as formas de dpí e /gi para algumas distribuições elípticas.

Para obter estimativas de máxima verossimilhança para a e a2, utilizamos o método escore de

Fisher (ver por exemplo Lance 2004), cujas expressões são dadas por

-Ê
i-l

a 4 «:-T

n

2 2a' a'
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Tabela 3.3: Expressões de dp{ e /g{ de algumas distribuições elípticas

Distribuiçãodpi/s{

Normal ]Vm(P, E) e! mi(m{ + 24 4

«h(P +«.{) mi(m{ + 2)(u +mi)
4("+ mí + 2) 4(p+ «% + 2)

Exponencialpotência E.f'm(P,E,À) À2 r'(!!Biz -+..2) . 4

«.{(1 + «.{) m{(mi + 2)(1 + «.i)
4(mi + 3) 4(má + 3)

t-Student St«(p, E, p)

Cauchy Cm (P, E)

n ..(m).(m)T.(m)
a2(m+l):;>'tij ' ' r; ' param:;0,1,2,...

com rÍ") - jy: ("), x{)l e N = >. mi apresentados anteriormente.

Esse método requer valores iniciais para os parâmetros envolvidos no problema. Como esti-

mativas iniciais para a, ou seja, a(o), podem-se utilizar estimativas de mínimos quadrados (esti-

mativas de máxima verossimilhança para um modelo normal ajustado). A escolha da função não

linear é feita de acordo com o tipo de dados analisados e algum conhecimento anterior sobre o

significado físico da relação existente entre as variáveis respostas e os parâmetros de interesse.

Quando existe mais de uma candidata à possível função não linear, a escolha pode ser feita se-

gundo os critérios de Bates & Watts (1988), que leva em consideração o ajuste da função aos

dados, a interpretação dos parâmetros e o comportamento da ftlnção. Em geral, em relação ao

modelo elíptico definido por (3.1) e (3.2), estamos interessados na estimação dos parâmetros, em

testes de componentes de variância, e estudos de diagnóstico envolvendo análise de resíduos e

influência local.

Q(m+l)- a(m)+ E;;3hJÍ")"JÍ") E "p ,j"'"-j"' .

lZ

lZ
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3.3 Exemplos

Nesta seção apresentamos as curvas ajustadas por modelos elípticos não lineares. Não descre-

vemos detalhes dos ajustes, já que o objetivo principal deste trabalho está no ajuste de modelos

incluindo efeitos aleatórios, que permite estimar o efeito de cada grupo de medições e será apre-

sentado no próximo capítulo. Aqui, ajustamos apenas uma curva geral, sem considerar efeitos

individuais das unidades experimentais (grupos de indivíduos, plantas).

Dados de hemodiálise

Para os dados de hemodiálise da Seção 2.1, ajustamos o modelo supondo a existência de

dois grandes grupos ((2ó = 200ml/min e QÓ = 300ml/min). As curvas ajustadas supondo o

modelo normal estão apresentadas na Figura 3.1 e mostram a caracterização da não linearidade

das curvas que representam o comportamento da taxa de ultrafíltração em função do tempo. As

curvas médias refletem as características dos dados descritos na Figura 2.1.

Curvasajustadas
50 100 150 200 250 300

U
LL3
0

'&

e

e
D
0

X
}-

50 100 150 200 250 300
Pressão da Transmembrana (TMP)

Figura 3.1: Curvas não lineares ajustadas aos dados de hemodiálise sob o modelo normal

Dados de concentração de indomethacin

Para os dados de concentração de indomethacin discutidos na Seçao 2.2 e descritos na Fi-

gura 2.3, o modelo não linear elíptico ajusta uma curva média de concentração para todos os

l Gripal:Qb=200ml/min l Grupo2:Qb=300ml/min l
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indivíduos. A curva ajustada considerando o modelo normal é apresentada na Figura 3.2, e ca

racteriza o decaimento exponencial médio da concentração da substância ao longo do tempo.

Curvaajustada

e
d.
C

a)
E0
C
a)

0
8
e
c:a)
C
8

0 2 4 6

Tempo (h)

8

Figura 3.2: Curva não linear ajustada aos dados de indomediacin sob o modelo normal

Dados de concenü'ação de Theophylline

Os comportamentos médios ajustados da concentração de theophylline fixando-se as doses 3,1

mg/kg e 5,5 mg/kg e assumindo o modelo normal estão apresentados na Figura 3.3. As curvas

Curva ajustada Curva ajustada

E

0
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00
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0
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0C
'5.

0
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a)
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&

Q
C0
C0
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Tempo (h)

(a)

0 5 10 15 20

Tempo (h)
(b)

Figura 3.3: Curvas não lineares ajustadas aos dados de theophylline considerando-se as doses 3,1 mg/kg
(a) e 5,5 mg/kg (b) sob o modelo normal.
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ajustadas refletem o perfil dos dados apresentados na Figura 2.5

Dados de crescimento de plantas de soja

As curvas médias ajustadas de crescimento de plantas de soja supondo a existência de grupos

caracterizados pelo ano de plantio e pelo genótipo estão descritas na Figura 3.4. Vale a pena

observar as diferentes curvas ajustadas para cada grupo, que refletem os padrões existentes na

Figura 2.7. O ano de 1989 aparenta ter produzido as folhas mais leves para ambas as espécies e

nota-se que o genótipo P parece produzir folhas mais pesadas do que as plantas do genótipo F.

Curvas ajustadas
20 40 60 80
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Figura 3.4: Curvas não lineares ajustadas aos dados de crescimento de plantas de soja sob o modelo normal
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Capítulo 4

Modelos elípticos não lineares com

efeitos mistos

Os modelos com efeitos mistos (modelos que contêm efeitos fixos e efeitos aleatórios) têm

aplicação em diversos tipos de problemas estatísticos, como dados longitudinais, medidas repeti-

das, controle de qualidade, dados multiníveis. Em particular, os modelos não lineares com efeitos

mistos têm sido explorados nos últimos anos devido à sua flexibilidade para lidar com medidas

repetidas em diferentes áreas como economia e farmacocinética. Contudo, existem dif:iculda-

des mesmo na obtenção de estimadores explícitos para os parâmetros nesses modelos, e traba-

lhos têm sido desenvolvidos a fim de obter propriedades assintóticas de estimadores de máxima

verossimilhança, por exemplo. Alguns trabalhos publicados recentemente tratam de estimação

e eHciência de estimadores em modelos não lineares com efeitos mistos, como Wu (2007), Nie

(2006), Kuhn & Lavielle (2005). Outros trabalhos envolvendo modelos não lineares com efeitos

mistos são apresentadas, por exemplo, em Vonesh et al. (2002), Walker (1996), Pinheiro & Bates

(1995), Davidian & Gallant (1993), Lindstrom & Bates (1990), entre outros. Os estudos de dia-

gnóstico e influência local também têm ganhado importância em modelos não lineares mistos, e

alguns trabalhos podem ser citados nesse contexto, como Tang et al. (2006), Lee & Xu (2004),

Zhong et al. (2003), Beckman et al. (1987), Paula (1996), gang et al. (2001). Considerando

modelos não lineares mistos com contornos elípticos, podemos citar o trabalho recente de Russo

et al. (2009).

27
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Existem duas diferentes maneiras que podem ser utilizadas para definir modelos mistos elípticos

não lineares. A formulação mais comum para modelos mistos elípticos não lineares é dada por

yi ,bi,xi)+.{, á

em que b{ -., EI,(O,D) e e{ «' EI«.(O,a21«.). A principal dificuldade dessa formulação é que

a distribuição marginal de y{ não tem forma fechada, sendo necessário o uso de métodos de

integração numérica, como métodos de quadratura por exemplo, para a obtenção de fomias apro-

ximadas para as marginais.

Neste trabalho vamos considerar uma fomlulação alternativa discutida em Tang et al. (2006)

para os dados citados no exemplo de Vonesh & Carter (1992). Para tanto, sqa y{ um vetor de

dimensão m{ x l tal que E(yi) = pi = f(a, xi), para í - 1, . . . , n. Um possível modelo com efeitos

mistos para yi é dado por

y{ = f(a, xi) + Zibi + e{, ã = 1, (4.1)

com f(a, x{) = (/(a, xü), . . . , /(a, x{«. ))T sendo uma função não linear de dimensão m: x l de a,

xi é um vetor de variáveis explicativas, Zi é uma matriz constante conhecida, a = (cri, . . . , ap)T é

um vetor de parâmetros desconhecidos e e{ = (cü, . . . , ei,n)T e bi = (bil, . - . , ZPi,)T são vetores de

erros e efeitos aleatórios não observados. Vonesh & Carter (1992) consideram o modelo definido

em (4.1), em que b{ e c{ são assumidos independentes e que seguem uma distribuição normal.

Neste trabalho generalizamos esse modelo considerando distribuições elípticas, assumindo que

'l l ZiDZ;'+a:l«. ZiD l l
/ l D';'' " ll

f(a, x{)
(4.2)

em que as matrizes Ei :: Zi])Z; + a21,.., D, e Z{D são proporcionais às matrizes de variância-

covariância Var(yi), Var(b{) e Cov(y{, b{), respectivamente, por uma quantidade l9{ > 0 que de-

pende da distribuição elíptica assumida (sob o caso normal, por exemplo, l9i = 1). Mais detalhes

podem ser encontrados em Fang et al. (1990).
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àlnção de verossimilhança L{ = .L{(yí; xi, a, E{) é dado por

Z,: - -; log IX:l + logo {jy: - f(a, x:)l"X:':lx: - f('-, x:)l} ,

com g : IR --} lO,oo) conhecida como função geradora de densidades / uT-ig(u)du < oo. O

vetor de parâmetros a ser estimado é definido como O = (aT, a2, 7-T)T, em que 1- é um vedor com

elementos da matriz D.

Por exemplo, em um modelo particular com três efeitos aleatórios, o vetor de elementos da

matriz simétrica D, de dimensões 3 x 3, é dado por l- = (rn, l-i2, r13, r22, r23, r33)T, a matriz Z{ é

da forma IZii, Z2i, Z3il, e a matriz escala proporcional a Var(yi) pode ser escrita como

O logaritmo da

0

Ei = rll(ZiiZi) + ri2(ZiiZi + Z2iZ:) + ,i3(ZiÍZi+ Z3{Z:)

+re2(Z2iZi) + r23(Z2iZL + Z3iZi) + r33(Z3iZi) + a:l«.

No Capítulo 3 tratamos o caso de ausência de efeitos aleatórios, ou seja, }iÍ = a21,.:. Para o

modelo em que y{ = f(a, x{) +b{ +ee, com bi = 1«.bi, { = 1, . . . , n, temos que Z{ - jl.:l, l) = 1-i

e }li :::; 'rllmiITi + a2lmi

Neste trabalho damos maior ênfase a análises sob o modelo marginal descrito comol )

y{ «' EI«:(f(a, x{); E{)

e que traz diversas vantagens, discutidas no Capítulo 1. Uma desvantagem, entretanto, é que

efeitos aleatórios devem ser preditos separadamente, por exemplo utilizando o método de Bayes

empírico, e não têm a mesma interpretação dos efeitos fixos.

Adicionalmente, apesar de podermos definir os resíduos condicionais como yij -- ;iij ZIÇbi

e o resíduo marginal como 3/ij -- Pij, não é trivial encontrar expressões padronizadas para esses

resíduos como no caso normal. Então, o uso da distância de Mahalanobis como foi sugerido

em Lange et al. (1989) e Osorío et al. (2007) pode ser atrativa, definida como ui = 1(y{

pÍyrXit(y{ pí)j e cuja distribuição é conhecida para alguns modelos.
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4.1 Estimação de máxima verossimilhança

As funções encore para a e 7j, em que 'o :: a2 e 7j :: rj, .j :: l, . . . ,q, são, respectivamente,

dadaspor

U. - >1: «:J:Xj:jy: - f(a, x:)l,

U, -(UI.,...,U..)",com

uvj - -i>1:1ü lxí'É.(j)l -".-: i: :(.j)xí:-:},

ui = 2Wg(u{),r{ = jy{ -- f(a,x{)l e J{ = af(a,x{)/õaT, Éi(.j) = aEi/ab, .j = 0,. .. ,q,i

A quantidade ui = --2Wo(ui) que aparece nas expressões da função escore pode ser inter-

pretada como um peso e, em particular para modelos com erros com caudas pesadas como por

exemplo t-Student com p graus de liberdade e a exponencial potência com 0 < À < 1, ui é inversa-

mente proporcional à distância de Mahalanobis ui. As expressões de ui para algumas distribuições

elípticas são apresentadas na Tabela 4.1

lZ

Z

1, ,n

Tabela 4.1: Expressões de u{ = ui(ui) de algumas distribuições elípticas

Distribuiçãot;Í

Normal .N«(p, E) l

t-student st«(p, x, p) g:-i--1O
(P + u)

(l+m)
(l + u)

2 tanh(u/2)

Exponencial potência -E-l:h(p, E, À)

Cauchy O. (p, E)

l.ogística L«(p, E)

Portanto, em alguns modelos como t-Student ou exponencial potência com 0 < À < 1, o proce-

dimento para obter estimativas de máxima verossimilhança atribui naturalmente pesos menores

para observações com valor alto de ui, ditas observações aberrantes no sentido da distância de

Mahalanobis. Note que sob o modelo normal, o mesmo peso é atribuído a todas as observações,
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portanto o modelo pode estar mais sensível à influência de pontos aberrantes por exemplo.

Lucas (1997) desenvolveu um estudo interessante a respeito de aspectos de robustez do es-

timados M no caso t-Student univariado utilizando funções de influência. Ele mostrou que se o

parâmetro correspondente ao número de graus de liberdade u da distribuição t-Student for assu-

mido fixo, existe uma proteção da função de influência contra pontos aberrantes. Caso contrário,

se o número de graus de liberdade for também obtido pelo método da máxima verossimilhança,

as funções de influência de a2 e p e a função de mudança na variância do parâmetro de posição

seriam ilimitadas. Portanto, neste trabalho consideramos fixo o parâmetro correspondente ao

número de graus de liberdade no caso de modelos t-Student e o parâmetro de forma, À, no mo-

delo exponencial potência. De fato, utilizamos procedimentos de seleção de modelos tal como os

critérios 'de informação de Akaíke (AIC) e de Schwartz (BIC) para escolhermos os valores mais

apropriados de p e À em cada caso. A extensão do trabalho de Lucas (1997) para o caso mul-

tivariado não é trivial, mas existe a possibilidade de investigação nesta linha como um trabalho

futuro.

A matriz de informação de Fisher para O é dada por

««- l\' =,l
em que

K- =1=aJ:XÍ:J:,

K,r,r = IKI.,V,l, cujo rs-ésimo elemento é dado por

com dPi = -E{WP2(U,)a}, .&{ {Wga(U.)t#} em que a - jjZill', Zi «' EI«:(O,Çi,g) e

a.i = tr IXiiÉi(r)l tr IXilÜ{(s)l . As expressões de dp{ e /g{ para algumas distribuições elípticas

podem ser encontradas no Capítulo 3, Tabela 3.3.

Para obter estimativas de máxima verossimilhança de a e ' podemos novamente utilizar o

algoritmo escore de Fisher (Lance 2004), que é dado por

K,,-,
;-1 7 (;ãb - :) * ;ã'a. [,;:' ',,»;'':'.,] } ,

Z
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.'«*:, - -'«' -- IÍiw,í"'",;:'"',j" 1-: x«í"',í"'".;:'"'-!«, .

,7(m+l) - ,7(m) + {K(")}'' U(m), para m - 0, 1, . . .
em que rj") - jy: (a("), xi)l.

O processo iterativo deve ser inicializado com valores a(o) e l(o). Para o modelo gaussiano

as estimativas de mínimos quadrados podem ser consideradas como valores iniciais, e sob mode-

los elípticos não normais, estimativas sob modelos nomiais podem ser uma escolha apropriada

para iniciar o processo iterativo. Devido à similaridade entre a inferência de modelos elípticos

e normais, é razoável esperar que, para n suficientemente grande e sob condições adequadas de

regularidade, os estimadores â e ? tenham distribuição assintoticamente normal com médias a e

"y, e matrizes de variância-covariância dadas por K'i e K4, respectivamente.

Uma possibilidade para se obterem predições para os efeitos aleatórios é assumir que E{ está

fixada e considerar o método de Bayes empírico, analogamente ao caso linear discutido por Sa-

valli et al. (2006). Esse método será discutido na próxima seção para obter a predição de perfis
individuais

4.2 Predição dos efeitos aleatórios

Uma vantagem na formulação (4.1) - (4.2) está na possibilidade de obter a distribuição exata

condicional de b{ dadas as observações y{, e consequentemente desenvolver analogamente aos

modelos normais lineares com efeitos mistos as predições pelo método de Bayes empírico para os

efeitos aleatórios. Portanto, segue de Fang et al. (1990) que bijyi «. EI,(PÓ:l,:, V{), em que

pó:l,. = DZfXj:jy{ -- f(x{, a)j e

Vi = D -- DZTEjiZ{D,

e seguindo os mesmos argumentos usados para modelos normais lineares com efeitos mistos (veja,

por exemplo, Verbeke & Molenberghs 2000, cap. 7) as predições pelo método de Bayes empírico

de b{ são dadas por

bi= Ejbijyi,â,71
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Já que na prática 7 é desconhecido, é usual substitui-lo por sua estimativa de máxima verossimi

Ihança 'y. Portanto, a predição de P{ para o {-ésimo per61 assume a forma

y{ f(x{, â) + Zib{

f(x{, â) + Z{Í5ZTÊi: (y{ -- f(xi, â))

(lm: - ZiÍ5ZTÊ;:)f(x{, â) + Z{Í5Za"Ê;:X{

8:zÊ: :f(x{, â) + (l«: -- a2Ê: :)yi,

que pode ser interpretado como uma média ponderada entre o perfil populacional f(x{, â) e os

dados observados yi, com pesos â2E: l e (l«: -- anel: i), respectivamente.

4.3 Exemplos

A seguir apresentamos aplicações numéricas dos modelos desenvolvidos neste capítulo, mota

vadas pelos exemplos apresentados no Capítulo 2

4.3.1 Dados de hemodiálise

Com base no exemplo dos dados de hemodiálise descritos na Seção 2.1 e assumindo nor-

malidade no modelo definido em (4.1), Vonesh & Carter (1992) comparam diversos modelos

considerando diferentes expressões para Z{ (á = 1, . . . , n), por exemplo

(i) zi= 1,

(Ü) Zi oMPi),

(Üi) Zi TMP{,TMP?), e

(iv) modelos mistos pseudo não lineares (PNMEM), em que

PNMEM.oa:a, é definido com zi = lar a xt) , af a.n) , õf o . b)j ...,

com ã representando a estimativa de mínimos quadrados de a, e analogamente, foram de-

finidos para os casos mais simples considerando a inclusão de um ou dois efeitos aleatórios,
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por exemplo

PNMEM...:, que indica que zi = jaf o . xi) , af a. x{)j .

e assim por diante

Vonesh & Carter (1992) selecionaram dois modelos finais de acordo com os maiores valores ob-

tidos do quadrado do coeficiente de correlação R2, e apresentaram no artigo os resultados de

PNMEM...., um dos modelos f:mais selecionados pelos autores. A matriz Zi nesses casos contém

elementos de a, que foram fixados de acordo com Vonesh & Carter (1992) e substituídos pelas

estimativas de mínimos quadrados, denotados por ã. A fim de comparar os resultados obtidos

para o PNMEM...: , consideramos o mesmo enfoque

yi =f(a,xi) + Zibi +ci, com Zi = lar '].x.), af a n)j ., {. l,...,n,

em (lue f(a, x{) = (/(a, =ii), , /(a, zi«:))", a (ao, ai, a2)T e

/(a, zij ) aoll expj-a:(z:j - a,)l}

para .j - l, . . . ,mi. Para os dois grupos, que correspondem a C?b = 200ml/min (( = 1) e (2ó =

300ml/min (( = 0), escrevemos clí = (cvü +(l --Oai2, { = 0, 1, 2. Adicionalmente, supomos que yi

segue uma distribuição elíptica com média f(a, xi) e matriz escala dada por E{ - ZiDZlr +a21.:

e r = (1-n, I'-i2, r22)T e consideramos o modelo marginal yi «.., EI.: (f(a, xi); E{). Vamos comparar

os modelos t-Student e exponencial potência com o modelo normal.

O fato de fixar ou estimar o parâmetro referente ao número de graus de liberdade no caso

t-Student (analogamente o parâmetro de forma do modelo exponencial potência) é um tema

recorrente na literatura como foi comentado na Seção 4.1. Motivados pelos argumentos de Lance

et al. (1989) e Lucas (1997), assumimos que esses parâmetros estão fixados, e utilizando os

critérios de informação AIC e BIC chegamos a í) = 8, 7 para o modelo t-Student e À :: 0, 52 para

o modelo exponencial potência. Os perfis ajustados sob o modelo normal são apresentados na

Figura 4.1.
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Figura 4.1: Perfis individuais para os dados de hemodiálise sob o modelo normal

Os resultados descritos na Tabela 4.2 mostram que as estimativas de a são similares nos

três modelos, com pequenas diferenças nas est:imativas dos erros padrão, e portanto produzem

inferências similares. As estimativas de a2 e de 1- são diferentes, porém não são comparáveis já

que a matriz escala nos modelos elípticos representa a matriz de variância-covariância a menos

de uma constante multiplicativa particular de cada modelo. Os pesos estimados apresentados

na Tabela 4.3 mostram que sob os modelos t-Student e exponencial potência os menores pesos

são dados aos indivíduos 4, 7 e 10, que apresentam as maiores distâncias de Mahalanobis sob o

modelo normal, como foi comentado na Seção 2. Os efeitos aleatórios também são significativos

(valor p obtido < 0,01 no teste escore, que será discutido no Capítulo 6, para testar Ho : a'- = O

com ao menos uma desigualdade estrita em HI), confirmando a correlação intragrupo. Devido à

similaridade, omitimos os perfis ajustados sob os modelos t-Student e exponencial potência.

Para comparar diferentes modelos, os valores de AIC (Critéüo de informação de Akaike) e BIC

(Critério de Informação de Schwartz) foram obtidos (veja, por exemplo, Burnham & Anderson

2002, cap. 2). Os valores obtidos considerando estes critérios de informação estão apresentados

na Tabela 4.4. Em ambos os casos podemos concluir que o melhor ajuste foi obtido sob o modelo

t-Student, seguido do modelo exponencial potência e depois pelo modelo normal.
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Tabela 4.2: Estimativas dos parâmetros com erros padrão (E
exponencial potência ajustados aos dados de hemodiálise.

P.) sob os modelos normal. t-Student e

maior do que zero

Tabela 4.3: Pesos estimados para os modelos t-Student e exponencial potência.

Tabela 4.4: Valores obtidos de AIC e BIC para os modelos ajustados aos dados de hemodiálise

AIC BIC
2020,317 2060,232
2017,482 2057,397
2017,671 2057,586potêncial

Normal
Student-t
Exponencial

Também, consideramos as distâncias modificadas de Mahalanobis, discutidas em Osorio et al.

(2007), por exemplo. Mais especificamente, enquanto que no modelo normal as distâncias de

Mahalanobis ui seguem uma distribuição qui-quadrado com m{ graus de liberdade, as distâncias

modificadas -1% = u{/mi -. Fm:,, e Z = u} - gama(%li, â) podem ser utilizadas para os modelos

t-Student e exponencial potência, respectivamente. Considerando as distâncias modificadas e

pontos de corte correspondentes aos quantas de 97,5%, a Figura 4.2 mostra que os modelos t-

Student e exponencial potência parecem acomodar um pouco melhor as observações do que o

  Nomial t-Student Exponencialpotência
  Estimativa (E. P.) Estimativa (E. P.) Estimativa (EI P.)

  4498,68 (116,40)
6220,57 (132,71)

4544,19 (119,57)
6253,91 (133,55)

4544,20 (119,39)
6250,56 (133,63)

all 0,02152 (0,00134) 0,02005 (0,00120) 0,02004 (0,00120)
a12 0,01288 (0,00085) 0,01264 (0,00086) 0,01262 (0,00085)
a21 22,5073 (0,9291) 22,1021 (0,9139) 22,0670 (0,9201)

=g'
22,425S (1,0856)

63589,51 (8838,30)
22,3924 (1,0106)

47887,161 (8951,508)
22,3755 (1,0176)

2556,900 (466,537)
rll 110648,79 (46983,99) 105432,06 (46677,64) 5549,37 (2446,27)
T12 0,143303 (0,268925) 0,14526 (0,25799) 0,00735 (0,01349)
T22 0,000004 (0,000002) 0,000004 (0,000002) 0,000000i (0,000000i)       

Dialisador l 2 3 4 5 6 7
Student-t 0,6274 1,3817 1,4037 0,4859 1,1484 1,3537 0.5664
Exponencialpotência 0,0333 0,0798 0,0823 0,0279 0,0587 0,0763 0.0309
Dialisador 8 9 10 11 12 13 14
Student-t 0,6605 0,8328 0,5725 1,1892 0,609 0,9499 1,2081
Exponencialpotência 0,0346 0,0418 0,0311 0,062 0.0326 0,0473 0,0632
Dialisador IS 16 17 18 19 20  
Student-t 1,2249 1,1574 1,0894 1,0038 1,2041 1,3315  
Exponencialpotência 0,0641 0,0594 0,0551 0,05 0,0625 0,0743  
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Distâncias de Mahalanobis modificadas sob os modelos normal, t-Student e exponencial

modelo normal

4.3.2 Dados de concentração de indomediacin

Para os dados de indomethacin discutidos na Seção 2.2, consideramos os modelos (4.1) - (4.2)

mudando a notação de cx para /3 para que fique coerente com a notação utilizada por Bocheng &

Xuping (2001), isto é, vamos considerar

yi = f(/3, ti) + Zibi + ei, á = 1,

com f(P, tí) = (.f(O, tü), . . . , /(/3, t{«:))T uma função não linear de dimensão m: x l de P em que

cada elemento é dado por

j(l3 , tij ) eP: exp(--eP'tij) + eê' exp(--eP'tij) , á 1, , rl e .j = 1, . . . ,m{,

com t{ sendo o vedor de medições do tempo, /3 - (PI, . . . ,OP)T o vetor de parâmetros desco-

nhecidos, bi = (bÍI, . . . ,bi,)T o vetor de efeitos aleatórios não observados. Para os dados de
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indomethacin, temos p = 4, m{ = ll e n = 6. Vamos supor que

Consideramos as seguintes estruturas para a matriz Zi:

(i) Zi = 1 (modelo ajustado por (Bocheng & Xuping 2001)

(Ü) Z{ { ..,6,

(iii) modelos mistos pseudo não lineares (PNMEM) incluindo de um a quatro efeitos aleatórios

lembrando que

PNMEMp:p2p3p4 indica que zi := jef P ti) af /l ti) af /3 ti) af /3 ti)j

PNMEMp:p; indica que zi = alar p t{) af p t:)j

e assim por diante, com /3 sendo a estimativa de mínimos quadrados de P.

Utilizando os critérios de informação AIC e BICA, o modelo que proporcionou melhor ajuste foi

o PNMEMp:p, e portanto apresentamos os resultados obtidos para esse modelo considerando as

distribuições normal, t-Student e exponencial potência.

Tabela 4.5: Estimativas dos parâmetros com erros padrão(E. P.) p
exponencial potência ajustados aos dados de indomethacin.

=:
-'Elm:+r ''l':' ZiDZ;' +a21..}: Z{D

DZI'' D }.

ara os modelos nomla] t-Student eoae

(4.3)

"maior do que zero

  Normal t-Student Exponencialpotência
  Estimativa (E. P.) Estimativa (E. P.) Estimativa (E. P.)

  1,0181 (0,0881) 0,9757 (0,1036) 0,9915 (0,1039)
/32 0,8864 (0,1068) 0,9001 (0,1025) 0,9068 (0,1074)

  0,5027 (0,2423) 0,4334 (0,2023) -0,4245 (0,2100)
  1,0894 (0,1965) -1,0081 (0,1776) -1,0157 (0,1852)

a2 0,00703 (0,0014) 0,00472 (0,0016) 0,00006 (0,0000i)
rll 0,0264 (0,0236) 0,02670 (0,0192) o,oo028 CO,oo02)
r12 0,0220 (0,0258) 0,03730 (0,0398) 0,00037 (0,0004)
r22 0,2200 (0,0565) 0,21273 (0,1557) 0,00023 (0,0016)
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Tabe[a 4.6: Vãores obtidos de A]C e B]C sob os modelos normal, t-Student e exponencial potência para os
dados de indomethacin.

AIC BIC
Normal -94,621 -81,953
t-Student -96,343 -83,674
Exponencial potência -96,705 -84,037

Tabela 4.7: Pesos estimados para os modelos t-Student e exponencial potência para os dados de indometha
cin

Observações 1 2 3 4 5 6
t-Student 1,4584 0,4044 0,67t;4 0.7872 0,6377 20358
Exponencial Potência 0,0140 0,0056 0,0078 0,0086 0,0075 0.0220

Os valores escolhidos para os parâmetros do modelo t-Student e exponencial potência também

por meio do método AIC e BIC foram, respectivamente, D = 5 e À = 0, 45. Os resultados dos

ajustes (Tabela 4.5) mostram que as estimativas de O são significativas e produzem inferências

similares nos três modelos, com poucas variações nas estimativas dos respectivos erros padrão.

As estimativas de a2 e de 1- são significativas, porém não são comparáveis. Os valores obtidos de

AIC e BICA, descritos na Tabela 4.6 induzem a preferência pelo modelo exponencial potência. Os

pesos estimados apresentados na Tabela 4.7 mostram que sob os modelos t-Student e exponencial

potência os menores pesos foram dados à observação 2, que apresentou a maior distância de

Mahalanobis no modelo normal.

As distâncias (modificadas) de Mahalanobis para os modelos ajustados são apresentadas na

Figura 4.3 e mostram que os modelos t-Student e exponencial potência parecem acomodar melhor

as observações do que o modelo normal. Uma observação (indivíduo 2) se destaca no gráfico

das distâncias do modelo normal e está identificada no gráfico da Figura 4.4, em que pode-se

observar o comportamento atípico desse indiw'duo entre os dados, já que apresenta o maior valor

da segunda medição da concentração de indomethacin, a menor terceira medição, as maiores

sétima, oitava, nona e décima medições e além disto tem a concentração aumentada da oitava

para a nona medições, comportamento inesperado já que é razoável a diminuição da concentração

ao longo do tempo.
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Figura 4.3: Distâncias modificadas para os modelos normal, t-Student e exponencial potência para os dados
de hdométhacin.
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Figura 4.4: Dados de indomethacin com as medições do indivíduo 2 em destaque

A Figura 4.5 mostra o gráfico dos pesos atribuídos versus distâncias nos modelos t-Student e

exponencial potência. Os perfis ajustados sob o modelo normal são apresentados na Figura 4.6.

Os peras nos demais modelos são similares e portanto serão omitidos.
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t-Student exponencial potência
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Figura 4.5: Pesos aüibuídos pelos modelos t-Student e exponencial potência versus distâncias modificadas
para os dados de indomethacin.
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Figura 4.6: Perfis ajustados sob o modelo normal para os dados de indomethacin

4.3.3 Dados de concentração de theophylline

Para os dados de concentração de theophylline descritos na Seção 2.3, consideramos nova

mente o modelo

yí::t(P,t{)+Zãbi+c{, ã:: l,...,n,

definindo P = (ZKe, ZK., ZOZ)T, com y{ = (gÜ, . . . , 3/i«.)T o vetar de medições da concentração

Cli(t) e t{ = (tü, . . . , ti.:)T o vetar que representa as medições do tempo. Vimos que para esses
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dados a função não linear entre a concentração de theophylline e o tempo pode ser representada

por

3/Íj=Z)iexp(ZKe+ZKa-ZCZ) e(i'J)).eikÍ ''=1,...,ne.j=1,...,mi,

com Z)i sendo a dose aplicada da substância (em mg/kg). Para os dados de theophylline, têm-se

rz = 12 indivíduos e mí - ll medições da concentração ao longo do tempo. Supondo

f(P, til I''':;'" ='ll.
ajustamos diversos modelos considerando as seguintes formas para a matriz Z{

(i) z{ = 1,

(ü) z{

(üi) z{

(iv) modelos mistos pseudo não lineares (PNMEM), com

PNMEMzK.,ZK.,lc. definido com Zi = jaf P tt) , af P tJ , af P. tt)j P.P '

com /3 sendo a estimativa de mínimos quadrados de P, e casos mais simples considerando a

inclusão de um ou dois efeitos aleatórios, por exemplo PNMEMIK.,tK., em que

PNMEMzK.,iK. indica que zi = lar /3 ti) af p tl)l P

e assim por diante

O melhor modelo segundo os métodos AIC e BIC foi PNMEMtK.,ic., e foram obtidos para o

modelo t-Student, P = 3, 5 e À = 0, 4 para o modelo exponencial potência. As estimativas dos

parâmetros Z-Ke, Z/(a e ZOZ são significativas e similares nos três modelos considerados, a menos

de pequenas variações nas estimativas dos respectivos ecos padrão, e encontram-se na Tabela
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4.8. As estimativas de a2 e de 1- são significativas, porém não são comparáveis devido ao fator de

escala envolvido em cada modelo

Os valores obtidos de AIC e BIC, apresentados na Tabela 4.9, favorecem a escolha do modelo

t-Student. Os pesos estimados apresentados CTabela 4.10) mostram que sob os modelos t-Student

e exponencial potência, os menores pesos são dados às observações com maior distância de Maha

lanobis sob o modelo normal (indivíduos l e 9).

Tabela 4.8: Estimativas dos parâmetros com erros padrão (E.
exponencial potência ajustados aos dados de theophylline.

P.) para os modelos normal, t-Student e

imaior do que zero

Tabela 4.9: Vãores obtidos de AIC e BIC para os modelos ajustados aos dados de theophylline

AIC BIC
Normal 408,465 426,284
t-Student 391,252 409,071
Exponencial potência 392,778 410,597

Tabela 4.10: Pesos estimados para os modelos t-Student e exponencial potência para os dados de theophyl-
line

Indivíduo 1 2 3 4 5 6
t-Student O,1909 0,5719 2,3548 0,7572 0,3989 1 2862
Exponencialpotência 0,0012 0,0023 0,0087 0,0029 0,0018 0,0041
Indivíduo 7 8 g lo ll 12
t-Student 1,9397 1,1069 0,3594 0,534li 1,0571 1 4427
Exponencial potência 0,0057 0,0037 0,0017 0,0023 ó,0034 0.0048

As distâncias modificadas (veja Osorio et al. 2007) apresentadas na Figura 4.7 mostram que o

modelo t-Student pode acomodar melhor as observações do que os modelos normal e exponencial

potência, já que esses destacam a distância referente ao indivíduo 1. A Figura 4.8 mostra o gráfico

  Normal t-Student Exponencialpotência
  Estimativas (E. P.) Estimativas (E. P.) Estimativas (E. P.)

ZK. 2,499 (0,087) -2,457 (0,093) 2,470 (0,079)
ZK. 0,451 (0,191) 0,390 (0,203) 0,412 (0,202)

  -3,245 (0,043) -3,162 (0,046) 3,185 (0,039)
a2 0,760 (0,103) 0,411 (0,198) 0,002 (0,000i)
TI 0,045 (0,021) 0,026 (0,025) 0,0001 (0,000i)
72 0,415 (0,189) 0,340 (0,221) 0,0010 (0,000i)



44 GAPI'l'UL04. MODELOS EUPTICOS NAO LINEARES COM EFEmOS MISTOS

normal t-Student exponencialpotência
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Figura 4.7: Distâncias de Mahalanobis modiHcadas para os modelos normal, t-Student e exponencial
potência para os dados de theophylline.
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Figura 4.8: Pesos atribuídos pelos modelos t-Student e exponencial potência versus distâncias modificadas
para osdadosdetheophylline.

dos pesos atribuídos versus distâncias nos modelos t-Student e exponencial potência. Os perfis

ajustados sob o modelo t-Student são apresentados na Figura 4.9. Os perfis nos demais modelos

são similares.

A observação l se destaca nos gráficos das distâncias (modificadas) de Mahalanobis sob o

modelo normal e exponencial potência e está identificada no gráfico da Figura 4.10. O indivíduo

9 apresentou grandes resíduos no gráfico da Figura 2.6 (b) na Seção 2.3. O indivíduo 9 tem

as maiores segunda e terceira medidas de concentração, as segundas menores quinta e sexta
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Figura 4.9: Perfis ajustados sob o modelo t-Student para os dados de theophylline

medidas, ou seja, apresenta um forte decaimento de concentração a partir da terceira medição de

concentração de theophylline, o que pode justificar os grandes valores dos resíduos observados

no gráfico da Figura 2.6 no Capítulo 2. Por outro lado, o indivíduo l possui a segunda maior

nona medida e as maiores décima e última medidas de concentração de theophylline, o que pode

justificar as grandes distâncias observadas.
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Figura 4.10: Dados de theophylline com as observações dos indivíduos l e 9 identificadas
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4.3.4 Dados de crescimento de plantas de soja

Considerando os dados de crescimento de plantas de soja discutidos na Seção 2.4, e assumindo

o modelo (4.1) - (4.2), consideramos as seguintes expressões para Zi, ({ = 1, . . . , n):

(i) z{ = 1,

(Ü) Zi

(üi) zi

(iv) modelos mistos pseudo não lineares (PNMEM), com

PNMEMp:p2p, deânido com z{ = lar p xi) af /3 xoj af /3.H)j P

com /3 a estimativa de mínimos quadrados de P, e analogamente casos mais simples consi

derando a inclusão de um ou dois efeitos aleatórios, por exemplo PNMEMp:p,, em que

PNMEMp:p, indica que Zi [0f(/3,xí) af(#, x{)]
l aPi ' aD2 Jlp.ã

e assim por diante

O melhor modelo ajustado segundo os critérios de informação foi o PNMEMp:p, considerando

D diagonal. Os resultados dos ajustes considerando os modelos normal, t-Student (í) = 3) e

exponencial potência (À = 0,55) são apresentados na Tabela 4.11. Pode-se observar que as

estimativas de P são similares e significativas nos três modelos ajustados. As estimativas de o-2 e

1- são significativas porém não podem ser comparadas já que o fator de escala para a matriz de

variância-covariância é diferente para cada modelo.

A Tabela 4.12 traz uma evidência de que o melhor ajuste entre os modelos elípticos consi-

derados foi obtido considerando-se o modelo t-Student, de acordo com critérios de informação

AIC e BIC. A Figura 4.11 apresenta os gráficos de pesos versus distâncias nos modelos t-Student

e exponencial potência e os perfis ajustados pelo modelo t-Student são apresentados na Figura

4.12
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Tabela 4.11: Estimativas dos parâmetros sob os modelos normal, t-Student e exponencial potência para os
dados de crescimento de plantas de soja.

Normal t-Student Exponencial
Estimativa

21,2259
l0,9088
19,7160
24,9557
19,8576
19,5773
57,3460
53,2265
56,0238
58,7761
55,9986
52,4097

8,7963
7,1748
9,7196
9,9366
8,7497
8,9273
0,0643
0,1541
0,1571

Estimativa
20,6471
11,1300
19,6846
25,0639
19,6288
19,6545
56,5982
54,2934
56,4184
58,4126
54,879

52,5676
8,3499
7,6389
9,8503

l0,0866
8,0523
8,8905
1,4780
2,4625
1,9907

potência
(E. P.)

(1,0270)
(0,6746)
(0,8994)
(1,1704)
(0,7468)
(0,7769)
(1,].525)
(1,3189)
(1,2620)
(1,2537)
(0,9971)
(1,0555)
(0,6076)
(0,8039)
(0,6388)
(0,6103)
(0,5528)
(0,5494)
(0,0065)
(0,0429)
(0,0692)

0213

a2

®
(0
(1
(1
(0
(0
(1
(1
(1
(1
(0
(1
(0

(0
(0
(0
(0
(0
(0
(1

(E. P.)
9803)
7368)
0256)
2074)
7598)
8434)
0858)
5471)
4723)
2987)
9749)
1387)
6315)
0030)
7747)
6517)
6017)
6449)
1158)
6858)
1422)

Estimativa
21,5091
l0,7387
19,7115
25,9025
20,2274
19,5029
57,7216

52,982
55,4878
60,0536
57,2769
52,2911

8,9907
7,0763
9,4930

l0,0692
9,3183
8,9584
0,5869
1,6609
1,6509

(E. P.)
(0,8163)
(0,5766)
(0,7311)
(0,9514)
(0,6645)
(0,6582)
(0,9102)
(1,0931)
(0,9841)
(0,9734)
(0,8979)
(0,8830)
(0,4643)
(0,6506)
(0,4978)
(0,4634)
(0,4810)
(0,4482)
(0,0903)
(0,5011)
(0,7325)

Tabela 4.12
de soja.

Valores obtidos de AIC e BIC para os modelos ajustados aos dados de crescimento de plantas

AIC BIC
Normal 1467,188 1595,521
t-Student 1372,799 1501,132
Exponencial potência 1403,490 1531,822

Na Figura 4.13 pode-se observar que algumas observações têm distância de Mahalanobis (mo

díficada) maior do que o ponto de referência considerando-se principalmente os modelos normal

e exponencial potência, em que os pontos lO, 14 e 32 aparecem bem acima do valor de referência

Sob o modelo t-Student apenas a observação 14 aparece acima do ponto de corte da distribuição

referente à distância modificada. As observações IO, 14 e 32 são provenientes do genótipo P,

sendo que as árvores 10 e 14 foram plantadas em 1988 e a planta 32 em 1989, conforme mostra a

Figura 4.14. Pode-se observar que as plantas 10 e 14 possuem as duas maiores últimas medições
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Figura 4.11: Pesos atribuídos pelos modelos t-Student e exponencial potência versus distâncias modificadas
para os dados de crescimento de plantas de soja.
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Figura 4.12: Perfis ajustados pelo modelo t-Student para os dados de crescimento de plantas de soja
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Figura 4.13: Distâncias de Mahalanobis modificadas sob os modelos t-Student e exponencial potência para
os dados de crescimento de plantas de soja.

de seu grupo, e os dois maiores acréscimos de peso da penúltima para a última medida, sendo que

a planta 14 possui a menor penúltima medida. Já a planta 32 possui a maior sétima medição de

seu grupo, além do maior acréscimo de peso da sexta para a sétima medida e o maior decréscimo

de peso da sétima para a oitava medida de seu grupo.
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Figura 4.14: Identificação das plantas IO, 14 e 32, pertencentes ao genótipo P.
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Para comparar a sensitividade e robustez das estimativas dos parâmetros e para identificar

possíveis pontos que possam influencia-los, individual ou conjuntamente, discutünos a análise

de resíduos e diagnóstico de influência nos próximos capítulos, com especial atenção dedicada à

técnica de influência local desenvolvida por (book 1986), e em seguida desenvolvemos testes de

hipóteses para avaliar os componentes de variância.



Capítulo 5

Análise de Diagnóstico

A análise de diagnóstico consiste em um conjunto de ferramentas para verificar a coerência

das suposições de um modelo e para avaliar a qualidade do ajuste resultante. Entre as técnicas de

diagnóstico mais utilizadas, estão a análise de resíduos e o diagnóstico de influência. Esta última

inclui métodos de influência global, baseadas por exemplo na exclusão de casos, e métodos de in-

fluência local, desenvolvida por Cook (1986) e cujo principal objetivo é identificar observações ou

conjuntos de observações que exercem uma influência desproporcional nos resultados do modelo.

Em modelos elípticos de caudas pesadas principalmente, espera-se que pontos aberrantes tenham

sua influência controlada, já que menores pesos são atribuídos a observações com distanciamen-

tos maiores do modelo ajustado, por exemplo observações com grandes resíduos ou distâncias

de Mahalanobis. Neste capítulo discutimos brevemente alguns pontos a respeito de análise de

resíduos e focamos em análises de diagnóstico de influência considerando técnicas de influência

local e influência global. Considerando os modelos ajustados no Capítulo 4 aos dados descritos no

Capítulo 2 verificamos que, ao introduzir perturbações nos dados na direção de observações aber-

rantes, as estimativas dos parâmetros parecem ser mais sensíveis sob modelos normais do que sob

os modelos elípticos com caudas pesadas ajustados. Por outro lado, as estimativas dos parâmetros

nos modelos com caudas pesadas podem apresentar maior sensibilidade a perturbações na direção

das observações que recebem maiores peso no processo iterativo.

51
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5.1 Análise de resíduos

A análise de resíduos tem como finalidade verificar a distância entre os pontos a)ustados

dos pontos previstos em um modelo de regressão, e consequentemente analisar a aderência e

a adequação da disüibuição suposta para os elementos aleatórios envolvidos na formulação do

modelo. Existem várias técnicas de diagnóstico que propõem distâncias baseadas nos resíduos. A

forma mais simples e imediata de se desenvolver um estudo de resíduos está baseado nos resíduos

ordinários, dados no modelo marginal por

'ij f(â,xíj), á

Existem diversas formas de padronização para os resíduos ordinários, a fim de facilitar sua interpretação

e comparabilidade. Sabe-se que para o modelo normal, a matriz escala corresponde à matriz de

variância-covariância,ou sela

Var(yi) :: E Z

Lindsey & Lindsey (2006) mostram que para a distribuição t-Student tem-se que a matriz de

variância-covariância de y{ é dada por

Var(y.) - ;--:ãX:(" > 2),

e para o modelo exponencial potência, Lindsey (1999) mostra que

E{.Var(y{)

No caso de modelos mistos, pode-se utilizar os resíduos condicionais, definidos por

rqj y:j -f(â,x:j) Z;Í;:

No caso multivariado, é comum utilizar como fomia de análise de resíduos, por exemplo, a
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distância de Mahalanobis,

jy{ - f(a, xi)Irei: jy{ f(a, x:)l,

Na literatura, alguns trabalhos desenvolvem análises de resíduos para modelos elípticos. Díaz-

Garcia & Gutiérrez-Jáimez (2006, 2007) discutem a distribuição de resíduos em modelos lineares

elípticos. Paula et al. (2003) propõem uma correção em resíduos em modelos elípticos não line-

ares. No capítulo anterior, apresentamos juntamente aos modelos ajustados, análises utilizando

a distância de Mahalanobis e distâncias modificadas. Neste capítulo focamos principalmente nas

técnicas de diagnóstico de influência, em particular a influência local e exclusão de casos.

5.2 Influêncialocal

As técnicas de diagnóstico de influência consistem em avaliar a sensibilidade das estimati-

vas dos parâmetros de um modelo particular quando alguma perturbação ocorre nos dados ou

nas suposições do modelo. A forma mais simples de perturbação a um modelo está baseada na

exclusão de casos (desde book 1977), que é conhecida como um método de diagnóstico de in-

fluência global e consiste em analisar um ou mais modelos ajustados após excluir um subconjunto

de observações. Trabalhos recentes aplicaram ou propuseram medidas baseadas na exclusão sim-

ples ou múltipla de casos em diferentes tipos de modelos (veja, por exemplo Zewotir 2008, Shi

& Chen 2008, Xu et al. 2006). O método de influência local, proposto por Cook (1986), é uma

técnica que busca detectar um grupo de observações com grande influência no modelo ajustado

por meio de esquemas de perturbação adequadamente escolhidos. Lee & Xu (2004) desenvolvem

análises de influência local para modelos não lineares assumindo normalidade. Galea et al. (2005)

e Paula et al. (2003) aplicam técnicas de influência local a modelos não lineares simétricos. Re-

centemente, Russo et al. (2009) desenvolveram influência local em modelos não lineares elípticos
com efeitos mistos.

Seja L(O) o logaritmo da função de verossimilhança para o modelo postulado, com O =

(aT,'7T)T e 7 = (10, . . . ,7q)T os parâmetros da matriz E{ = E{('y), a os p coeHcientes rela-

tivos aos efeitos fixos do modelo de regressão. Seja a., o vetor de perturbação de dimensão s x l,

restrito ao conjunto aberto Q c Z?'. O modelo perturbado é denotado por -L(Olw) e wo é o
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vedor de não perturbação tal que /,(Olho) = L(O). Para verificar a influência das perturbações

nas estimativas de máxima verossimilhança O, Cook (1986) propôs o uso do afastamento pela
verossimilhança

.Z)Z.)(o) = 2{.Z;(0) -- .Z;(0,.,'1 '}

em que O. denota a estimativa de máxima verossimilhança sob o modelo pemirbado .L(alto). A

idéia da influência local consiste basicamente em estudar o comportamento da função LD(w) em

torno de uO. O procedimento seleciona uma direção unitária /, ll Z 11= 1, e analisa o gráfico de

.L.O(a'o + aZ) contra a, em que a C .m. Já que .L.D(.oo) = 0, então L-O(wo + aZ) tem um mínimo

local em a = 0. Cada linha projetada pode ser caracterizada pela curvatura normal Oz(O) em torno

do valor a = 0 e a sugestão é considerar a direção Zmax que corresponde à máxima curvatura

C/max(O). O gráfico de .emax contra a ordem das observações pode revelar as observações que

têm uma influência desproporcional sob pequenas pemlrbações em l,l)(w). Cook (1986) mostrou

que a curvatura normal na direção unitáüa Z toma a forma

0z(0) 2lZT .AT(Êoa) -: .arl, (5.1)

em que --Loa é a matriz de informação observada para O, enquanto A é uma matriz (p+ q + 1) x s

com elementos a.{j = a2L(algo)/aOiõwj, avaliados em O = Õ e w = wO, í = 1, . . . ,p + q + l e

.j = 1, . . . , s. Portanto, O/max é o maior autovalor da matriz AT(Êoa)'iA, e Zmax denota o

autovetor correspondente.

Para avaliar a influência no subvetor â de O, por exemplo, a curvatura normal na direção / é

dada por C/(a) = 2lzTAT(iãJ -- Bi)Al?l, em que

Bt
0

com --L,y,v denotando a matriz de informação observada de Fisher relacionada a 7 (book 1986).

O gráfico de índices do autovetor conespondente ao maior autovalor de AT(É;J -- Bi)A contra a

ordem das observações pode indicar os pontos com grande influência em â. Expressões similares

podem ser escritas quando o maior interesse está em 7.
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O inconveniente de se utilizar a curvatura normal consiste em decidir sobre a influência das

observações, já que Oz(0) pode assumir qualquer valor e não é invariante sob uma transformação

uniforme de escala. Poon & Poon (1999) definem a curvatura normal conformam Bz(O) em uma

direção unitária r tal que 0 $ 1Bz(O)l $ 1 e que é invariante sob reparametrizações conformais.

Eles mostraram que

Br(0) -
-.eT.A"(ÊÚ').AZ

0=0,w=uo

e portanto pode ser facilmente calculado uma vez que Oz(O) foi obtido.

Segundo Poon & Poon (1999), um autovetor Z{ é definido q-influente se sua medida de cur.

vatura normal confomaal BZ: é tal que

l-ez. 1

em que q 2 0 e s é a dimensão de w. Definindo também o vetou de perturbação básica vi

de dimensão s x l com o valor l na {-ésima posição e zero nas demais posições (veja também

Escobar & Meeker 1992), uma possibilidade de avaliar a influência da curvatura normal conformal

é considerar o gráfico de índices de B, definido por

B =(BI, ,.B,)T , B., (0))T ,

com a propriedade de que 1. Mais geralmente, se {ei, , e.} é um conjunto de

autovetol'es OI'tollormals, então >'x .Be.2 := 1.

Poon & Poon (1999) definem ç7t, . . . , 77. os autovalores orden:

zados e em valor absoluto, correspondentes aos autovetores Zt

sqa, ?7i, . . . , ?7s tais que

lZ

S

lZ

.\lõ U ÇLI t;DLt:lILÇlllt;lILt:, LJctu l (Jlll-

Z. da matriz AT(Êãol)A, ou

77t > . . . > 77s e > .?7i' = l

Para avaliar a contribuição agregada m(q) de todos os k autovetores chamados a-influentes
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considera-se somente os k autovalores l7i , , ?7k tais que

q
77max = ?7i 2 . . . ? v7& ã > 7)k+l 2 . . . 2 w7. Z 0

com q sendo um valor apropriado para avaliar a contribuição agregada dos k autovetores de

interesse. Em particular, para q = 0 é possível avaliar a contribuição agregada de todos os s au-

tovetores e sempre existe q suficientemente grande para avaliar apenas a influência na direção do

autovetor correspondente ao maior autovalob ou sqa, a influência de gmax. O .j-ésimo elemento

do vedor m(q) é calculado então de tal forma que

m(q)j

em que aij é a .j-ésima entrada do autovetor &, í = 1, . . . , X; e .j = 1, . . . , s.

De acordo com Escobar & Meeker (1992), avaliar a influência da observação { devido à

contribuição agregada de todos os autovetores correspondentes aos autovalores não nulos (in-

fluência total da observação í) é equivalente a calcular .Bi = /3,., ou seja, as entradas do vedor

m(0) indicariam a influência das observações devido à contribuição agregada de todos os autove-

tores, e portanto analisar m(0) é equivalente a analisar B. Por outro lado, em cada caso existe q

suficientemente grande para que seja possível avaliar a influência somente de Z.,,:.

Uma discussão recorrente na literatura é a obtenção de uma regra geral para julgar a influência

de uma observação específica a partir das medidas discutidas neste capítulo, mas alguns autores

desenvolveram propostas para julgar as magnitudes dessas medidas. Seja IB a média de B e seja

m(0) e sm(0) respectivamente, a média e o desvio padrão de {m(0)j : .j = 1, . . . ,s}. Poon &

Poon (1999) propuseram o uso de 2B e v2m(0) como pontos de corte para B e m(0). Entretanto,

pode-se utilizar diferentes funções de m(0) (veja, por exemplo, Lee & Xu 2004). Zhu & Lee (2001)

propuseram o uso de m(0) + 2sm(0) como ponto de corte para levar em conta a variabilidade de

m. Mais recentemente, Lee & Xu (2004) sugeriram o uso da quantidade m(0) + c*sm(0), em que

c* é uma constante selecionada. Neste trabalho, nosso interesse está em comparar a influência

de certos casos sob diferentes modelos e portanto consideramos c*m(q) com valores inteiros de
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c* e valores de interesse de q em cada caso. Como o nosso objetivo é identificar os pontos de

maior influência em cada aplicação, o valor de c* será escolhido de acordo com as necessidades

do exemplo.

Derivação da curvatura

Aqui apresentamos a matriz de informação observada Loo e também a matriz a. para diferen-

tes esquemas de perturbação. Consideramos os esquemas de ponderação de casos, permrbação

na matriz escala e perturbação na variável resposta

Matriz de informação observada

A matriz de informação observada é dada por --Loo = -- >. Loa,i, com

:::: : : l
lt

I'oo,{ =
a'.L:(0)

em que

L::,: gllÉlg 2JjrEj:ÍWg(«:)E: + 2W3("{)'ir;''} i:J

-2wg(«:)l.Ç ® (-;xi:)li:,«, com i:,. - la ,. ,€1",
Li2,i = gl:li$i!, com

111iâlO = 2J;'EÍ: {Wg(t'i)E{ + Wp(u{)rÍrT} Ei:Éi(j)Xi:r{, p'ra .j

',,,: - :g,
cujos elementos são da forma

0,...,q, e

a'iW(0)(0) . ! t. {Xi:lÉ:(.j) i: :(k) - É:(.j,k)l}

+r;'Ej: {WZ("{)É{(j)Ej:rir;Ej:ÉÍ(k) Ws(u{)É{(.j, k)

+Ws(u;)É{(.i) i:Éí(k) + Ws(ui)É{(k)Ei:É{(J)} Ej:r{,
para .j,k = 0,...,q e ri = jy{ -- f(a, x{)l.

Esquemas de perturbação

A matriz A para cada esauema de perturbação será apresentada na formar a
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. a't(ol«,)
00ÕuT lo.ã...u.

em que O é a estimativa de máxima verossimilhança para O e w

Ponderação decanos

O primeiro esquema de perturbação considerado é a ponderação de casos, em que pertur-

bamos multiplicativamente o logaritmo da função de verossimilhança referente a cada grupo de

observações, por exemplo cada indivíduo nos dados de concentração de indomethacin ou the-

ophylline, cada dialisador nos dados de hemodiálise, cada planta nos dados de crescimento de

plantas de soja. O obtjetivo será identificar possíveis grupos de medidas influentes em cada caso

Para tanto, sejam os pesos atribuídos para as observações na função de verossimilhança

oé o vetorde não perturbaçãoe r

L(Ol") - }l:u:L:(0),

em que (o =(ul,...,w.)T éo vetor de pesos, com 0 $ w{ $ 1, para { = 1,...,n. O vetor de não

perturbação, neste caso, é dado por Q.,o - (1, . . . , 1)T. Para este esquema de pemirbação, tem-se

que

lZ

?TL(ol") .8;lilÊ::í.e
a wi lo-ÕI.-..

'ã:i;ã5;'''-'"-'o ã{ l ;: (DI -Üq' ;: :(0Êi:Ê},

para.j-0,...,q, á= 1,...,n,ü =u{(O) = --2Ws(ü)eÊ = IX{ f(â,xí)l.

Perturbação na matriz escala

A perturbação na matriz escala em geral busca identificar observações de influência ou possíveis

padrões adicionais de heteroscedasticidade entre grupos e pode ser introduzida considerando

y{ EI«. (f(a, x{) , «,i: E{ , g) , á 1,
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em que u =(ui,. . . ,w.)T € R" -- {O}, com o vetor de não perturbação dado por wO -(1,. .. , 1),

isto é, L(OI«,o) = L(O). Então, temos

a't(ol«.,)
acxÕw{ lo

a'L(ol«,)
a'bÕW{ lo:â,.-w.

-2lWg(ai) + 8iW3(ãi)}3:Êi:Ê e

- {We(ãí) + âiWZ(âí) }fiX Ê;:É:(.i)Ê;:?i,

para.j - 0,...,q, á = 1,...,neâ = jy{ -- f(â,x{)l.

Perturbação na variávelresposta

Para .perturbar a variável resposta pode-se considerar por exemplo

yü., ;:; y{ + wi,

com w{ = (wü, . . - ,Uim.)T o vetor de perturbação tal que w{ = O, Vi, corresponde ao vetor de

não perturbação. Esta maneira de introduzir a perturbação na variável resposta permite avaliar

a influência individual de cada observação e não somente de cada grupo de observações. Neste

caso, o logaritmo da função de verossimilhança é dado por

n 7t/. 'b

t(ol") - )l; z:(al'''') - ;; {-li log lx:l + i.gg(««.,)} ,á=1 {-:1 \

em que ui« ,:,Ej:r:« e r«, yi« -- f(a, xi), Í 1, , n. Temos

a't(ol«,)
aõw lo-Ê....

a'.L(oj«,)
a'ba«,{ lo.Ê....

-23;Ê;:lWo(a{)Êí + 2w3(ai)âfiT}Ê;: e

-2#ÊÍ:É:(.j)Ê;: {Ws(Ü)Ê{ + W;(ã{)TiÍ:lÊ;:

para .j = 0, . . . ,q, á = 1, , n e Ê = jyi f(â, x{)l

As ferramentas de diagnóstico de influência local serão consideradas para comparar a sensitivi-
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dade de estimativas dos parâmetros em modelos elípticos e para identificar possíveis observações

influentes na próxima seção.

Exemplos

Nesta seção discutimos as aplicações dos resultados obtidos considerando modelos não line-

ares elípticos com efeitos mistos sob o enfoque (4.1) - (4.2). Para isto, consideramos os dados

discuddosno Capítulo 2.

5.3 Dados de hemodiálise

Para analisar a sensitividade das estimativas dos parâmetros, construímos gráficos de índices

de m(q) para alguns esquemas de perturbação considerando o caso particular em que q = 0 para

acessar a influência devido à contribuição agregada de todos os autovetores, e q = 1, que corres-

ponde à influência devida à maior curvatura para os dados de hemodiálise e para os esquemas de

perturbação considerados. Foi observado que as medidas de alguns dialisadores parecem influen-

ciar mais as estimativas do modelo normal do que dos modelos t-Student e exponencial potência.

Como pontos de corte, utilizamos c*m(q), considerando valores inteiros positivos para c* como

foi discutido na Seção 5.2. Nesta aplicação vamos considerar c* = 3, a menos que outro valor sqa

explicitado.

Sob o esquema de pemJrbação de ponderação de casos obtivemos os gráficos de índices de

m(0) (Figura 5.1) e m(1) (similar a m(0) e então será omitido) para analisar a influência em

O. Nesse caso, o dialisador 10 se destaca sob o modelo gaussiano, enquanto que sob os modelos

t-Student e exponencial potência sua influência parece reduzida. Por outro lado, o dialisador 17

parece exercer maior influência nos outros dois modelos, ficando acima do ponto de corte nos

gráficos de índices sob os modelos t-Student.

Considerando a influência na direção IZmaxl somente em â (gráficos de índices de m(1) na

Figura 5.2), os dialisadores 5, 7 e 8 podem ter maior influência nas estimativas dos parâmetros

sob modelo normal, enquanto que os dialisadores 10 e 17 Hcam acima do ponto de corte para

os modelos t-Student. O dialisador 17 parece ter a maior influência nas estimativas de a sob o

modelo exponencial potência, seguido pelo dialisador 20. Entretanto, as magnitudes dos elemen-

tos de m(1) estão abaixo de 0,25 (em um intervalo de possíveis valores [0,1]), e portanto essa
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Figura 5.1: Gráficos de índices de m(0) para O sob o esquema de pemlrbação de ponderação de casos

normal t-Student exponencial potência
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Figura 5.2: Gráficos de índices de m(1) para â sob o esquema de perturbação de ponderação de casos

influência deve ser pequena quando comparada com outros casos. Nos gráficos de índices de m(0)

considerando a influência em â, nenhuma das observações ficou acima do ponto de corte (esses

gráficos serão omitidos). Os gráficos de influência em ? considerando-se m(0) e m(1) são muito

similares à Figura 5.1 e então também serão omitidos.

Sob perturbação de escala, a Figura 5.3 mostra os gráficos de índices de m(1) para avaliar a

influência em O (os gráf:ices de índices de m(0) são similares e serão omitidos), em que os diali-

sadores 4 e 7 se destacam ficando acima do ponto de corte sob o modelo normal, enquanto que

nenhuma das observações ficam acima do ponto de corte sob os modelos t-Student e exponencial

potência. Considerando os gráficos de índices de m(0) e m(1) para â, nenhum dos pontos fica

acima do ponto de corte para os três modelos (esses gráficos são omitidos). Considerando os
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normal t-Student exponencial potência
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Índice
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Índice

Figura 5.3: Gráficos de índices de m(1) para O sob pemrrbação de escala

gráficos de índices de m(1) para avaliar a influência em ?, o dialisador 4 fica acima do ponto de

corte sob o modelo normal e nenhum dos pontos ficam fora considerando os modelos t-Student e

exponencial potência (Figura 5.4). Nos gráficos de índices de m(0) para analisar a influência em

?, os dialisadores 4 e 10 se destacam sob o modelo normal mas em uma menor escala e nenhum

dos pontos Hca acima do ponto de corte sob os modelos elípticos de caudas pesadas considerados

(esses gráficos também serão omitidos aqui) .

normal t-Student exponencialpotência
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Índice

5 10 15 20

Índice

Figura 5.4: Gráâcos de índices de m(1) para ? sob perturbação de escala

Considerando a perturbação na variável resposta, é possível avaliar a influência de cada

observação dentro dos dialisadores em cada modelo. A Figura 5.5 mostra, por exemplo, que

algumas das observações que mais influenciam o modelo normal coincidem com as que têm gran-

des resíduos, o que pode ser observado na Figura 2.2 (b). Sob perturbação na variável resposta,
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normal t-Student exponencial potência
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Figura 5.5: Gráficos de índices de m(1) para O sob perturbação na variável resposta

normal t-Student exponencialpotência
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Figura 5.6: Gráficos de índices de m(1) para ? sob perturbação na variável resposta

consideramos c* :: 4. Os dialisadores e as medidas com maior influência sob o modelo normal

(identificados nos gráficos apenas como dialisadores) são 4.4, 1.7, 12.6, 1.5, 4.7, 7.4, 12.7, 9.7,

8.7 e I0.5. Sob o modelo t-Student, existem apenas 6 observações acima do ponto de corte, que

são 2.1, 6.7, 9.7, 16.5, 3.5 e 19.7 e sob o modelo exponencial potência as observações que ul-

trapassam o ponto de corte são 2.1, 6.7, 9.7 e 12.6. Para a influência em â, nenhum dialisador

ultrapassou o ponto de corte e considerando a influência em ? apresentamos os gráficos de índices

de m(1) (Figura 5.6), que são similares aos da Figura 5.5. Considerando os gráficos de índices de

m(0) sob o esquema de perturbação na variável resposta, nenhuma das observações ficou acima

do ponto de corte, e portanto omitimos esses gráficos aqui.

Para avaliar a sensitividade das estimativas dos parâmetros, é usual perturbar o modelo em
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alguma direção de interesse d e verificar as mudanças relativas nas estimativas de máxima veros-

similhança sob o modelo perturbado, denotadas por Ouo+.di, em relação às estimativas no modelo

não pemlrbado, O (vqa, por exemplo, Beckman et al. 1987). Por exemplo, considerando d4, que

denota um vetor de zeros de dimensão n x l com os elementos relativos ao dialisador 4 substituídos

por 1, construímos os gráficos das mudanças relativas nas estimativas de máxima verossimilhança

contra a C j--l, ll sob perturbação de escala (Figura 5.7). Observamos que as estimativas sob o

modelo normal parecem ser mais sensíveis à perturbação do que as estimativas sob os modelos

t-Student e exponencial potência, exceto pelas estimativas de a2. Um padrão similar foi observado

sob o esquema de perturbação de ponderação de casos na direção do dialisador IO (esse gráfico

será omitido aqui).

normal t-Student exponencialpotência
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Figura 5.7: Mudanças relativas nas estimativas dos parâmetros sob pemirbação de escala na direção das
medições do dialisador 4.

As estimativas de máxima verossimilhança para os parâmetros de dispersão a2, 7-ll, r12 e

r22 parecem ser menos sensíveis sob o modelo t-Student sob o esquema de perturbação na es-

cala. Entretanto, sob o esquema de perturbação de ponderação de casos, as estimativas dos

parâmetros nos três modelos apresentam alguma sensitividade enquanto que sob o esquema de

perturbação na variável resposta, as estimativas dos parâmetros sob o modelo normal parecem
ser mais sensíveis.

Exclusão de casos

Em busca de evidências para comparar a sensitividade das estimativas dos parâmetros nos

modelos ajustados, conduzimos um estudo de exclusão de casos. Para isto, os dialisadores foram
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Tabela 5.1: Maiores mudanças nas estimativas quando observações foram excluídas

individualmente excluídos e as estimativas de máxima verossimilhança foram obtidas e compa-

radas às estimativas originais. As estimativas mais afetadas foram observadas nos elementos da

matriz D, no pior caso apresentando mudanças relativas de 76, 9% nas estimativas de ri2 quando

as medições do dialisador 4 foram excluídas. As maiores mudanças percentuais nos elementos

de D estão apresentadas na Tabela 5.1, em que se pode observar que os dialisadores 5, 10 e 17

são também responsáveis por mudanças razoáveis nas estimativas. Em alguns casos pontuais,

observamos mudanças um pouco maiores nos modelos t-Student e exponencial potência do que

no modelo normal, como o caso das mudanças nas estimativas de rií quando os dialisadores 15

ou 19 foram excluídos, mas na grande maioria dos casos, as maiores mudanças foram observadas

sob o modelo normal. As mudanças percentuais nas estimativas dos parâmetros ae foram simila-

res nos três modelos, com a maior mudança de 12, 3% quando o dialisador 4 foi excluído, contra

mudanças de 10, 2% e 10, 6% para os modelos t-Student e exponencial potência, respectivamente

As estimativas dos parâmetros cbj, { = 0, 1, 2; .j :: 1, 2 foram as menos afetadas, com mudanças

menores que 6% em todos os casos e similares em todos os modelos.

As medidas dos dialisadores 4, 7, 10, 15, 17, 19 e 20 podem ser observadas na Figura 5.8.

Como particularidades dos dialisadores, pode-se notar que a quarta medida do dialisador 4 é a

maior do primeiro grupo (C?b = 200ml/min), enquanto que todas as medidas do dialisador 10 a

partir de quarta estão abaixo das medidas dos outros dialisadores. O dialisador 7 apresenta as

maiores primeira, segunda e terceira medidas do grupo em que C?b = 200ml/min. No segundo

grupo (C?b = 300ml/min), os dialisadores 15 e 19 têm as curvas com algumas das maiores me-

didas e os dialisadores 17 e 20 têm curvas com algumas das menores medidas entre todos os
dialisadores.

As principais conclusões dos estudos de sensitividade realizados nesta seção são que a superi-

oridade dos modelos com caudas pesadas em relação ao modelo normal são mais evidentes para

        Dialisador excluído                     
    rll   T12   T22  
  10 15 19 4 5 10 4 5 17

Normal
t-Student
Exponencial potência

41,4%
24,1%
26,3%

12,8%
20,3%
21,0%

12,1%
19,0%
19,7%

76,9% 63,8% 65,4%
30,7% 60,3% 39,8%
34,5% 61,7% 41,8%

30,2%
1,4%
2,2%

42,4%
37,3%
37,9%

40,9%
25,0%
27,0%
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Figura 5.8: Valores observados de TMP contra UFR com algumas observações identiHcadas para os dados
de hemodiálise.

observações que aparecem como pontos aberrantes sob o modelo normal, isto é, por exemplo, os

dialisadores 4 e 10 haviam se destacado no gráfico da Figura 2.2. Para pemlrbações introduzidas

na direção de observações que não apresentam características como resíduos grandes, por exem-

plo, não foram notadas grandes diferenças de sensitividade nas estimativas de O, o que pode ser

um indí(:io de que a maior sensítividade do modelo normal em relação aos modelos com caudas

pesadas ajustados parece se acentuar com a existência de observações aberrantes.

Vimos na Seção 4.3.1 que pelos critérios de informação AIC e BIC, o modelo mais adequado

seria o t-Student com 2 = 8, 7 graus de liberdade, apesar da pequena diferença entre esse modelo

e o modelo exponencial potência com À :: 0, 52. Na presente seção, vimos que a suposição de

modelos t-Student e exponencial potência parecem diminuir a influência de pontos abenantes,

com menores mudanças nas estimativas quando os dados são perturbados na direção dos pontos

aberrantes e com mudanças percentuais menos acentuadas quando as observações são excluídas.

Essas evidências nos levam a escolher o modelo t-Student como o mais adequado para este con-

junto de dados nãolineares.

5.4 Dados de concentração de indomethacin

Sob o esquema de ponderação de casos, os autovalores relativos às direções de influência são

apresentados na Figura 5.9. Pode-se observar que a direção relativa à maior curvatura (/max)
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seria chamada de 1, 5-influente, segundo Poon & Poon (1999). Construímos os gráf:ecos de índices

de m(q) para q = 0 e q = 1,5, sendo que q = 0 indica a avaliação da influência devido à

contribuição agregada de todos os autovetores, q = 1, 5 indica a contribuição do autovetor relativo

à maior curvatura. Nesta aplicação consideramos c* :: 2 para construir o ponto de corte para m(q)

utilizando c':iii(q), a menos que seja indicado outro valor.

normal t-Student exponencialpotência

Õ
>

93
<

1 2 3 4 5 6
índice

1 2 3 4 5 6
Índice

1 2 3 4 5 6
Índice

Figura 5.9: Autovalores relativos às direções de influência sob o esquema de perturbação de ponderação
de casos para os dados de indomethacin.
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Figura 5.10: Gráficos de índices de m(1, 5) para P sob o esquema de perturbação de ponderação de casos
para os dados de indomethacin.

Nenhuma observação se destacou sob os três modelos elípticos considerados nos gráficos de

m(0) para avaliar a influência em Õ, P e ? (esses gráficos serão omitidos). Considerando-se

m(1, 5) para avaliar a influência de Z«- em O, nenhuma observação se destacou nos gráficos dos

três modelos, porém considerando-se a influência em P duas observações (4 e 5) ficaram acima
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normal t-Student

Figura 5.11: Gráficos de índices de m(1, 5) para '7 sob o esquema de perturbação de ponderação de casos
para os dados de indomethacin.

do ponto'de corte sob o modelo normal e a observação l se destacou sob o modelo t-Student

(Figura 5.10) e considerando-se a influência em ? uma observação se destacou sob o modelo

normal (observação 2) (Figura 5.11).

Considerando a perturbação na matriz escala, nenhuma observação se destacou nos gráficos

de m(0) na avaliação de influência nas estimativas de O, /3 e 7 e portanto esses gráficos serão

omitidos. Tomando q = 1,5 é possível avaliar a influência induzida pela direção referente à

maior curvatura, /max (Figura 5.12). Na Figura 5.13 podemos observar que o indivíduo 2 parece

exercer influência desproporcional nas estimativas sob o modelo normal, enquanto que nenhuma

observação se destaca considerando-se os modelos t-Student e exponencial potência. Os gráficos

normal t-Student exponencialpotência
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Figura 5.12: Autovalores relativos às direções de influência sob o esquema de perturbação na matriz escala
para os dados de indomethacin.
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Figura 5.13: Gráficos de índices de m(1, 5) para O sob o esquema de perturbação na matriz escala para os
dados de indomethacin.
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Figura 5.14: Gráficos de índices de m(1, 5) para P sob o esquema de pemirbação na matriz escala para os
dados de indomethacin.

de influência em q são muito similares aos da Figura 5.13 e portanto serão omitidos. Conside-

rando a influência em /3 (Figura 5.14), dois pontos se destacam como possivelmente influentes

sob o modelo normal (indivíduos 4 e 5) e sob o modelo t-Student (indivíduos l e 6).

Para o esquema de perturbação na variável resposta, os autovalores apresentados na Figura

5.15 mostram que é possível avaliar a influência da direção Zmax tomando q = 5. Os gráficos

de influência nas estimativas de O mostram que os pontos 13, 14, 24 e 27 são possivelmente

influentes sob o modelo normal, os pontos 2, 61, 65, 66 Hcam acima do ponto de corte no modelo

t-Student e as observações 65 e 66 se destacam sob o modelo exponencial potência (Figura 5.16).

Os gráficos considerando-se a influência em P são similares e serão omitidos. Considerando-se

a influência nas estimativas de 'r, os mesmos pontos 13, 14, 24 e 27 se destacam sob o modelo
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Figura 5.15: Autovalores relativos às direções de influência sob o esquema de perturbação na variável
resposta para os dados de indomethacin.
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Figura 5.16: Gráficos de índices de m(5) para O sob o esquema de perturbação na variável resposta para
os dados de indomethacin.

normal, o ponto 3 fica acima do ponto de corte nos modelos t-Student e exponencial potência,

como também as observações 57 e 59 sob o modelo t-Student (Figura 5.17). Para esse esquema

de perturbação, foi considerado c* = 3. A observação 3 é a terceira medida do indivíduo 1, as

observações 13 e 14 são a segunda e terceira medidas do indivíduo 2, as observações 24 e 27

são, respectivamente, a segunda e quinta medidas do indivíduo 3, as observações 57, 59, 61, 65

e 66 são, respectivamente, a segunda, quarta, sexta, penúltima e última medidas do indivíduo

6. Ou seja, considerando-se o esquema de perturbação na variável resposta, os indivíduos 2 e 3

parecem ser os de maior influência no modelo normal e os indivíduos l e 6 parecem ser os de

maior influência nos modelos t-Student e exponencial potência. O gráâco da Figura 5.18 destaca
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Figura 5.17: Gráâcos de índices de m(5) para ? sob o esquema de pemlrbação na variável resposta para
os dados de indomethacin.
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Figura 5.18: Concentração de indomethacin contra o tempo com as medições dos indivíduos 1, 2, 3 e 6
identificadas.

as medições dos indivíduos 1, 2, 3 e 6.

Para avaliar a s.ensitividade das estimativas dos parâmetros contra perturbações nos dados,

consideramos o esquema de ponderação de casos e introduzimos perturbações na direção das

observações de cada indivíduo e construímos os gráficos de O..+.a: com a c j--l, ll e d{ um vetor

com o valor l nas posições relativas ao indivíduo { e zero nas demais posições, para á = 1, . . . , n.

As estimativas de ri2 tiveram mudanças grandes principalmente sob o modelo normal, como

mostra a Figura 5.19, considerando as perturbações na direção das observações do indivíduo 2.
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Figura 5.19: Mudanças relativas nas estimativas dos parâmeü'os sob ponderação de casos na direção das
observaçõesdoindivíduo 2.
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Figura 5.20: Mudanças relativas nas estimativas dos parâmetros sob ponderação de casos na direção das
observações doindivíduo 6.

O mesmo padrão foi observado considerando perturbações na direção das observações dos outros

indivíduos, exceto pela perturbação na direção das observações do indivíduo 6 (Figura 5.20),

em que as estimativas de /33 sofrem mudanças maiores sob os modelos t-Student e exponencial

potência. De fato, o indivíduo 6 é o que apresenta menor valor da distância de Mahalanobis,

e portanto recebe o maior peso nos modelos de caudas pesadas ajustados. Isto pode ser uma

evidência de que a perturbação na direção das observações deste indivíduo pode causar maior

impacto nos modelos t-Student e exponencial potência.

Exclusão de casos

Como forma de avaliar a influência global das observações, realizamos exclusões das medidas
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de todos os indivíduos e as maiores mudanças percentuais nas estimativas dos parâmetros estão

apresentadas na Tabela 5.2. As estimativas de Pi, P2, /34 não sofreram mudanças maiores que 20%

e as estimativas de a2 sofreram mudanças menores do que 30% e portanto estes resultados serão

omitidos. As estimativas mais afetadas foram as de l-i2, com as maiores mudanças observadas no

modelo normal com exceção da exclusão do indivíduo 6.

Apesar de as medidas do indivíduo 2 terem se destacado em alguns gráficos de influência, sua

exclusão não traz grandes modificações às estimativas dos parâmetros, ao contrário das medidas

do indivíduo 1, que traz as maiores mudanças às estimativas de l-ie, por exemplo. Esse fato pode

ser uma evidência de que o indivíduo 2 deve exercer apenas influência local no modelo enquanto

que o indivíduo l pode ser influente globalmente. Na maioria dos casos foram observadas maiores

mudanças sob o modelo normal, porém em alguns casos eventuais as mudanças nos modelos t-

Student e exponencial potência foram maiores do que no modelo normal, como no caso das

estimativas de PS, que saltem mudanças maiores nos modelos t-Student e exponencial potência

em relação ao modelo normal quando as observações dos indivíduos 1, 3 ou 6 são excluídas, ou

nas estimativas de r22 quando as observações do indivíduo l ou 4 são excluídas. Em particular,

o fato de a exclusão das observações do indivíduo 6 causar maior impacto nas estimativas de

alguns parâmetros nos modelos t-Student e exponencial potência pode estar relacionado ao fato

de apresentar o menor valor da distância de Mahalanobis e receber maior peso nos modelos de

caudas pesadas.

Na Seção 4.3.2, os resultados dos critérios de escolha de modelos AIC e BIC induzem a escolha

pelo modelo exponencial potência com À = 0, 45. Por meio das técnicas de influência local, vimos

que este é também o modelo que parece so6er menos influência de observações aberrantes, já

que menos pontos se destacaram nos gráficos de influência em 0. Vimos entretanto que as estima-

tivas dos modelos de caudas pesadas considerados podem sofrer maiores modificações quando os

modelos são perturbados na direção de observações que não apresentam características de pon-

tos aberrantes, mas que recebem maiores pesos no processo de estimação (ver Figura 5.20). Em

particular, as estimativas mais afetadas quando perturbamos uma observação com grande peso

foram as estimativas de /3a, que também sofreram mudanças percentuais maiores quando algu-

mas observações foram excluídas. Mesmo assim, na maioria dos casos as estimativas do modelo
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Figura 5.22: Gráficos de índices de m(0) para O sob o esquema de perturbação de ponderação de casos
para os dados de theophylline.
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Figura 5.23: Gráficos de índices de m(0) para /3 sob o esquema de perturbação de ponderação de casos
para os dados de theophylline.

5.5 Dados de concentração de theophylline

Considerando os dados de concentração de theophylline apresentados na Seção 2.3 e o es-

quema de perturbação de ponderação de casos, tomando q = 0 podemos avaliar a influência da

contribuição agregada de todas as direções de influência. Tomando q = 1, pode-se avaliar a in-

fluência da direção de maior curvatura (Zmax) (ver autovalores apresentados na Figura 5.21).

Vamos considerar c* = 2 para construir o ponto de corte para m(q) utilizando c*m(q), a menos

que outro valorseja explicitado.

Ao avaliar a influência agregada de todas as direções de influência em O, a observação l se

destaca no modelo normal e nenhuma observação fica acima do ponto de corte para os modelos t
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normal t-Student exponencialpotência

Figura 5.24: Gráficos de índices de m(0) para l sob o esquema de perturbação de ponderação de casos
para os dadosdetheophylline.
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Figura 5.25: Gráficos de índices de m(1) para O sob o esquema de perturbação de ponderação de casos
para osdadosdetheophylline.

Student e exponencial potência (Figura 5.22). Avaliando a influência em P, as observações l e 7 se

destacam, respectivamente, sob os modelos normal e t-Student (Figura 5.23), e considerando-se a

influência em ?, o indivíduo l fica acima do ponto de corte sob os modelos normal e exponencial

potência (Figura 5.24).

Considerando-se a influência induzida pela direção de maior curvatura (Zmax), a observação l

aparece como um ponto possivelmente influente nas estimativas de O, enquanto que as observações

7 e ll se destacam sob o modelo t-Student e as observações l e 7 ficam acima do ponto de corte

sob o modelo exponencial potência (Figura 5.25). Os gráficos para avaliar a influência em /3 são

similares e serão omitidos. Ao avaliar a influência em q sob o esquema de ponderação de casos. a



5.5 DADOS DE CONCENTRAÇÃO DE THEOPHYLLINE 77

normal exponencial potência

:

8
1 1

E :

g

g
2 6 8 0

Índice

2 4 6 8 10 12
Índice

2 4 6 8 10 12
Índice

Figura 5.26: Gráficos de índices de m(1) para ? sob o esquema de pemlrbação de ponderação de casos
para osdados detheophylline.
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Figura 5.27: Autovalores relativos às direções de influência sob o esquema de perturbação na matriz escala
para osdadosdetheophylline.

observação l se destaca sob os modelo normal e exponencial potência e a observação ll fica um

pouco acima do ponto de corte sob o modelo t-Student (Figura 5.26).

Para o esquema de pemlrbação na matriz escala, tomando q = 2 é possível avaliar a influência

da direção de maior curvatura e com q = 0 é possível avaliar a influência devido à contribuição

agregada de todos os autovetores (Figura 5.27). Considerando-se a influência em O e ? (q = 2), os

gráficos são similares aos gráficos da Figura 5.22 e portanto serão omitidos. Ao avaliar, entretanto,

a influência nas estimativas de /3, a observação l se destaca sob o modelo normal e as observações

3 e 7 ficam acima do ponto de corte sob o modelo t-Student (Figura 5.28).

Sob a perturbação na variável resposta, tomando q = 0 é possível avaliar a contribuição agre-
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Figura 5.28: Gráficos de índices de m(0) para # sob o esquema de perturbação na matriz escala para os
dadosdetheophylline.
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Figura 5.29: Autovalores relativos às direções de influência sob o esquema de perturbação na variável
resposta para os dados de theophylline.

Fada de todas as direções de influência e tomando q :; 7 é possível acessar a influência induzida

pela direção de maior influência nas estimativas de O, /3 e 7 (Figura 5.29). Aqui consideramos

como ponto de corte c*m(q) com c* = 4. Considerando a influência devido à contribuição agre-

gada de todas as direções nas estimativas de O, as medidas ll e 48 se destacaram sob o modelo

normal, as medidas 27 e 31, 32 e 33 se destacaram sob o modelo t-Student e as medidas 32 e

33 se destacaram sob o modelo exponencial potência (Figura 5.30). A medida ll pertence ao

indivíduo 1, a medida 48 pertence ao indivíduo 5 e as observações 27, 31, 32 e 33 pertencem ao

indivíduo 3. Nenhum ponto se destacou quando consideramos a influência nas estimativas de /3

(gráííco omitido), porém ao considerar a influência nas estimativas de 7, as medidas ll e 48 se
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Figura 5.30: Gráficos de índices de m(0) para avaliar a influência em O sob o esquema de perturbação na
variável resposta para os dados de theophyUine.
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Figura 5.31: Gráficos de índices de m(0) para avaliar a influência em ? sob o esquema de perturbação na
variável resposta para os dados de theophynine.

destacaram sob o modelo normal e as medida 27 e 3 1 se destacaram sob o modelo t-Student como

candidatas a observações influentes (Figura 5.31). O indivíduo 3 é o que possui o maior peso nos

modelos t-Student e exponencial potência (ver Tabela 4.10) e isto pode ser uma justificativa para

que os pontos se destaquem nesses modelos quando é realizada a perturbação na direção das

observações do indivíduo 3. Os gráficos obtidos de m(1, 5) são similares e serão omitidos.

Para avaliar a sensitividade das estimativas dos parâmetros contra perturbações nos dados,

introduzimos perturbações na direção das observações de cada indivíduo considerando o esquema

de perturbação de ponderação de casos para obter O..+.a: com a C j--l, ll e d{ um vetar com o

valor l nas posições relativas ao indivíduo { e zero nas demais posições, para i= 1, . . .-, n. Em
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Figura 5.32: Mudanças relativas nas estimativas dos parâmeüos sob ponderação de casos na direção das
observações do indivíduo l para os modelos ajustados aos dados de concentração de theophylline.
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Figura 5.33: Mudanças relativas nas estimativas dos parâmetros sob ponderação de casos na direção das
observaçõesdoindivíduo 7.

geral, as maiores mudanças foram observadas nas estimativas de 1-1 e r2, como mostra a Figura

5.32, que indica as mudanças nas estimativas dos parâmetros quando perturbamos os dados na

direção das observações do indivíduo 1. Entretanto, quando perturbamos as observações nas

direções dos indivíduos 3 ou 7 (ver Figura 5.33 para a perturbação na direção do indivíduo 7),

que se destacaram em alguns gráficos especialmente no modelo t-Student, as estimativas dos

parâmetros sofrem maiores mudanças sob os modelos t-Student e exponencial potência. Voltando

à Tabela 4.10, vemos que os maiores pesos são atribuídos às observações 3 e 7 ao considerar

os dois modelos de caudas pesadas, e isso pode explicar a maior sensitividade desses modelos à

perturbação na direção das observações desses indivíduos.
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Exclusão de casos

Para verificar a influência global das medidas nos resultados do modelo, realizamos a ex-

clusão de casos e verificamos as mudanças percentuais após a retirada das observações de cada

indivíduo. A Tabela 5.3 mostra que as maiores mudanças foram observadas com a exclusão das

medidas dos indivíduos l e 9. As mudanças observadas nas estimativas de ZKe e ZC;t foram "pe-

quenas" e portanto são omitidas aqui. Verificamos que as mudanças tendem a ser menores nas

estimativas dos parâmetros sob os modelos t-Student e exponencial potência exceto eventual-

mente em perturbações nas observações a que foram atribuídas os maiores pesos nos modelos de

caudas pesadas, fortalecendo as evidências de que o modelo normal pode sofrer maior influência

de observações aberrantes do que os modelos de caudas pesadas ajustados. Considerando as ex-

clusões das medidas de outros indivíduos, não houve grandes mudanças percentuais e portanto os

resultados não são apresentados aqui. Em alguns casos houve maiores mudanças nas estimativas

sob os modelos t-Student e exponencial potência em relação ao modelo normal, como no caso

da exclusão dos indivíduos 3 e 7, que são os indivíduos com maior peso nos modelos de caudas

pesadas ajustados. Nos outros casos não foram observadas mudanças maiores do que 30% e em

geral as mudanças observadas foram maiores no modelo normal (esses casos serão omitidos).

A Figura 5.34 mostra as observações dos indivíduos 1, 3, 7 e 9 identiíícadas. Já observamos

na Seção 4.3.3 que o indivíduo 9 apresenta um forte decaimento de concentração a partir da ter-

ceira medição de concentração de theophylline e que o indivíduo l possui a segunda maior nona

medida e as maiores décima e última medidas de concentração de theophylline. Os indivíduos 3

e 7 não possuem nenhuma característica especial que os diferencie das demais observações.

Na Seção 4.3.3, os critérios de informação AIC e BIC sugerem a escolha pelo modelo t-Student

com D = 3, 5 graus de liberdade. Considerando técnicas de influência local, vimos que ape

sar de as estimativas dos parâmetros em modelos de caudas pesadas diminuírem a influência

de observações com grandes valores para a distância de Mahalanobis, ficam mais vulneráveis a

perturbações na direção das observações com maior peso. Vimos que para perturbações na direção

de um indivíduo particular, o indivíduo 7, as estimativas de ZK. mostraram-se bastante sensíveis

sob o modelo t-Student. Considerando a técnica de exclusão de casos, ou seja um método de

influência global, as estimativas dos parâmetros sob o modelo t-Student são as menos sensíveis na
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Tabela 5.3: Maiores mudanças nas estimativas com a exclusão de indivíduos considerando os modelos
ajustados aos dados de theophylline.
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Figura 5.34: Dados de theophylline com as observações dos indivíduos 1, 3, 7 e 9 identificadas.

maioria dos casos. Considerando essas evidências então, o modelo mais apropriado para os dados

cinéticos de concentração de theophylline seria o modelo t-Student.
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Indivíduo

    ZKa  
  l 3 7 9

Normal -24% 27% -15% -35%
t-Student -19% -37% 0% 20%
Exponencialpotência -22% -36% -9% -28%

           a  
Norma] -18% 11% 9% -4%
t-Student 9% 20% 21% -8%
Exponencialpotência -16% 15% 12% -6%

       
    TI  

Nomlal -60% 1% -Í3% -3%
t-Student -17% 24% -16% -3%
Exponencialpotência 42% 9% -16% 4%

       
    r2  

Normal 7% -3% -2% -33%
t-Student 6% -1% o% -13%
Exponencialpotência 1% 7% -1% 22%



5.6. DADOS DE CRESCIMENTO DE PLANTAS DE SOLA 83

5.6 Dados de crescimento de plantas de soja

Para avaliar a influência das perturbações nas estimativas de a, /3 e 7 para o problema de

crescimento de plantas de soja, vamos considerar q = 0 para analisar a influência devido à

contribuição agregada de todos os autovetores e q = 3, 5, que possibilita avaliar a influência

da direção relativa à maior curvatura de influência (Figura 5.35). Neste exemplo vamos conside-

rar c* = 2 para construir o ponto de corte para m(q) utilizando c*m(q), a menos que outro valor

seja indicado.
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Figura 5.35: Autovalores relativos às direções de influência sob o esquema de perturbação de ponderação
de casos para os dados de crescimento de plantas de soja.
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Figura 5.36: Gráficos de índices de m(0) para avaliar a influência em O sob o esquema de perturbação de
ponderação de casos para os dados de crescimento de plantas de soja.

Ao avaliar a influência das observações nas estimativas de O (Figura 5.36), as observações 14,
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normal t-Student exponencialpotência
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Figura 5.37: Gráficos de índices de m(0) para avaliar a influência em + sob o esquema de perturbação de
ponderação de casos para os dados de crescimento de plantas de soja.
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Figura 5.38: Gráficos de índices de m(3, 5) para avaliar a influência em O sob o esquema de perturbação
de ponderação de casos para os dados de crescimento de plantas de soja.

31 e 32 âcaram acima do ponto de corte sob o modelo nomtal e a observação 37 fica um pouco

acima do limite no modelo t-Student. Nenhuma observação se destacou sob o modelo exponen-

cial potência. Considerando-se a influência em P, nenhuma observação se destacou e portanto

omitimos os gráficos deste caso. Avaliando-se a influência em ? (Figura 5.37), a observação 14

foi a que mais se destacou sob o modelo normal, e outras observações ficaram acima do ponto

de corte, porém sem grande destaque. Sob o modelo t-Student, apenas a observação 34 ultrapas-

sou o. ponto de corte mas não teve grande destaque entre todas as observações. Sob o modelo

exponencial potência, a observação 14 tem sua influência reduzida porém fica acima das demais.

Considerando a influência na direção de Zmax em O, representada pelos gráficos de m(3, 5),
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normal t-Student exponencialpotência
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Figura 5.39: Gráficos de índices de m(3, 5) para avaliar a influência em /3 sob o esquema de perturbação
de ponderação de casos para os dados de crescimento de plantas de soja.
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Figura 5.40: Gráficos de índices de m(3, 5) para avaliar a influência em ? sob o esquema de perturbação
de ponderação de casos para os dados de crescimento de plantas de soja.

pode-se observar que as observações 9, 10, 14 e 32 parecem ser as mais influentes nas estima-

tivas sob o modelo normal, enquanto que as estimativas sob os modelos t-Student e exponen-

cial potência parecem ser influenciados pelas medidas dos grupos de plantas do ano de 1990

e genótipo F (Figura 5.38). As estimativas de P também parecem sofrer influência de grupos

específicos, identificados pelo ano de 1988 e genótipo P no caso normal e pelo ano de 1990 e

genótipo F nos modelos t-Student e exponencial potência (Figura 5.39). Considerando-se a in-

fluência de Zmax nas estimativas de 'r, as observações IO, 14 e 32 se destacam sob o modelo

normal, as medidas 6, 15, 18, 25, 27 e 34 ficam acima do ponto de corte sob o modelo t-Student

e as observações IO, 14, 29 e 32 ultrapassam o limite sob o modelo exponencial potência (Figura
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Figura 5.41: Gráficos de índices de m(0) para avaliar a influência em O sob o esquema de perturbação na
matriz escala para os dados de crescimento de plantas de soja.
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Figura 5.42: Gráficos de índices de m(O) para avaliar a influência em ? sob o esquema de perturbação na
matriz escala para os dados de crescimento de plantas de soja.

5.40). Apesar de muitas observações ultrapassarem o ponto de corte estabelecido, pode-se ob-

servar que em geral sob o modelo normal as observações atingem níveis mais altos, o que pode

ser uma evidência de maior robustez contra pontos aberrantes e possivelmente influentes sob os

modelos de caudas pesadas considerados.

Considerando-se a perturbação na matriz escala para avaliar a influência em O, os gráficos

indicam maior influência das observações sob o modelo t-Student. Sob o modelo normal, os

pontos que mais se destacaram foram 14, 31 e 32. Sob o modelo t-Student, as medidas 6, 15, 25

e 37, e nenhuma observação se destacou sob o modelo exponencial potência (Figura 5.41). Os

gráficos para avaliar a influência nas estimativas de P são similares à Figura 5.41 e serão omitidos.
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Figura 5.43: Autovalores relativos às direções de influência sob o esquema de perturbação na matriz escala
para os dados de crescimento de plantas de soja.
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Figura 5.44: Gráficos de índices de m(4) para avaliar a influência em O sob o esquema de perturbação na
matriz escala para os dados de crescimento de plantas de soja.

Considerando-se a influência em ?, as observações IO, 14, 31, 32 e 34 ficaram acima do ponto de

corte sob o modelo normal, nenhuma observação parece influenciar as estimativas sob o modelo

t-Student e sob o modelo exponencial potência as observações 14 e 32 ultrapassaram o limite

estabelecido (Figura 5.42).

A Figura 5.43 mostra que é possível avaliar a influência da direção Zmax nas estimativas de O

O e 7 considerando-se a permrbação na matriz escala tomando q = 4.

Considerando-se a influência das perturbações na matriz escala tomando a direção Zmax,

pode-se observar na Figura 5.44 que alguns dos mesmos pontos observados na Figura 5.41 se

destacam sob o modelo normal, a saber as observações lO, 12, 14, 29 e 32. Sob o modelo t.



88 CAPÍTULOS. ANALISE DE DIAGNÓS'HCO

normal t-Student exponencialpotência
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Figura 5.45: Gráficos de índices de m(4) para avaliar a influência em P sob o esquema de perturbação na
matriz escala para os dados de crescimento de plantas de soja.
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Figura 5.46: Autovalores relativos às direções de influência sob o esquema de perturbação na variável
resposta para os dados de crescimento de plantas de soja.

Student apenas os pontos 15 e 37 ultrapassam o limite estabelecido e sob o modelo exponencial

potência, as observações IO, 14 e 32 ficam acima do ponto de corte, porém com valores menores

do que sob o modelo normal. Novamente a observação 25 parece ser a de maior influência nas

estimativas de P sob o modelo t-Student e as observações do ano de 1988, genótipo P parecem ser

as de maior influência no modelo nomial e as observações do ano de 1990, genótipo F, parecem

exercer maior influência no modelo exponencial potência (Figura 5.45). Os gráficos de influência

nas estimativas de 7 são similares aos gráficos da Figura 5.44 com os mesmos pontos identificados

e portanto serão omitidos.

Considerando a perturbação na variável resposta, tomamos c* Para nirn li nr a intliiânpia
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nas estimativas de O, /3 e ', tomamos q = 0 para analisar a influência devido à contribuição

agregada de todos os autovetores e para avaliar a influência induzida pela direção relativa à

maior curvatura Zmax pode-se tomar q = 8 (Figura 5.46).
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Figura 5.47: Gráficos de índices de m(0) para avaliar a influência em © sob o esquema de perturbação na
variável resposta para os dados de crescimento de plantas de soja.

normal t-Student exponencialpotência

{ 0

0 100 200 300 400

Índice

0 100 200 300 400

Índice

0 100 200 300 400

Índice

Figura 5.48: Gráficos de índices de m(8) para /3 sob o esquema de perturbação na variável resposta para
os dados de crescimento de plantas de soja.

Avaliando a influência nas estimativas de P (Figura 5.47), observamos que algumas medidas

pertencentes da planta 18 parecem influenciar os três modelos, além da observação 146, perten-

cente à planta 15, que parece influenciar o modelo t-Student. Considerando-se a influência em 0

e ?, nenhuma observação se destaca nos modelos e portanto esses gráficos serão omitidos.

Avaliando a influência de Zmax em O e P, foram obtidos gráficos muito parecidos, em que

observações do ano de 1989 e genótipo F parecem ser os mais influentes nos modelos normal e
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exponencial potência e observações do ano de 1988 e genótipo F parecem influenciar o modelo

t-Student. Apresentamos os resultados em O na Figura 5.48. Considerando-se a influência em ?

não houve observações com grande destaque e esses gráficos serão omitidos.

Para avaliar a sensitividade das estimativas dos parâmetros, perturbamos os modelos consi-

derando o esquema de perturbação de ponderação de casos e verificamos as mudanças relativas

nas estimativas de máxima verossimilhança sob os modelos perturbados, decotadas por Owo+M: ,

em relação às estimativas no modelo não perturbado, O. Considerando os dados de crescimento

de plantas de soja, as maiores mudanças foram observadas quando os modelos foram perturba-

dos na direção das medições da planta 14, que aparece em vários gráficos de influência como a

observação de maior influência, especialmente no modelo nomtal. Essas mudanças são apresen-

tadas na Figura 5.49, em que é possível notar que as estimativas sob o modelo t-Student parecem

ser as menos sensíveis às pemirbações induzidas, e as estimativas sob o modelo normal parecem

ser as mais sensíveis, especialmente as dos parâmetros r2, a2 e l-i.
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Figura 5.49: Mudanças relativas nas estimativas dos parâmeüos sob perturbação de ponderação de casos
na direção das medições da planta 14.

Exclusão de casos

Como forma de análise de influência global, realizamos exclusões das observações para ve-

rificar o impacto nas estimativas dos parâmetros. Considerando as estimativas de /3, a2 e ri,

foram observadas mudanças relativas de no máximo 22% quando as plantas foram excluídas dos

ajustes, e esses resultados serão omitidos. Entretanto, ao considerar as mudanças ocorridas nas
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estimativas de r2, a maior mudança relativa (46%) ocorreu quando as observações da planta 31

são excluídas, como pode ser observado na Tabela 5.4. Pode-se notar que, apesar de as plantas

10 e 32 aparecerem como possivelmente influentes localmente, não produzem grandes mudanças

quando suas observações são excluídas, ou seja, não aparentam ter grande influência global. As

maiores mudanças foram observadas no modelo normal com a exclusão das medições das plantas

31,9,34 e 14.

Considerando os dados de crescimento de plantas de soja, os métodos AIC e BIC sugerem a

escolha pelo modelo t-Student com P = 3 graus de liberdade entre os modelos ajustados. Através

das análises de influência local, vimos que há divergências a respeito de quais observações po-

dem influenciar cada um dos três modelos. Isso se deve provavelmente às diferenças nos pesos

atribuídos às observações, já que em alguns casos as mesmas observações foram identificadas

considerando os modelos t-Student e exponencial potência. Entretanto, ao realizar perturbações

nos dados, notamos que as estimativas parecem ser mais sensíveis sob o modelo normal do que

nos modelos com caudas pesadas ajustados, e a menor sensitividade foi observada sob o modelo

t-Student. Mais ainda, ao excluir medidas das plantas, vimos que as estimativas são mais afe-

tadas sob o modelo normal e menos afetadas sob o modelo t-Student. Ou seja, na maioria dos

casos o modelo t-Student parece diminuir a influência de observações aberrantes, enquanto que

o modelo exponencial potência continua a ser influenciado pelas observações identificadas sob

o modelo normal, porém em menor escala. Pode-se concluir portanto, que o modelo t-Student

parece ser o mais adequado aos dados de crescimento de soja analisados.

Tabela 5.4: Maiores mudanças nas estimativas quando observações foram excluídas.

Plantaexcluída
 

79

9 10 14 19 31 32 34 44
Normal -31.9% -1.1% 31.2% -25.2% -46.1% l0.7% -31.8%) -21.2%
t-Student -20.2% 5.7% 6.3% -13.5% -20.2% 3.0% -13.3% -11.1%
Exponencialpotência -18.6% 4.7% 11.0% -15.8% -27.7% 7.3% -14.1% -l0.8%
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Capítulo 6

Avaliação de componentes de variância

Neste capítulo discutimos o problema de testar componentes de variância nos modelos elípticos

propostos em (4.1) - (4.2), o que significa verificar a significância dos elementos da matriz D para

decidir sobre a inclusão de efeitos aleatórios no modelo. Sob o modelo hierárquico, a hipótese

nula pode estar na fronteira do espaço paramétrico, o que dificulta a utilização de estatísticas de

testes usuais, e uma alternativa para contornar esse problema será considerar o modelo margi-

nal. Por simplicidade, vamos considerar o teste do tipo escore proposto por Silvapulle & Silvapulle

(1995) e discutidos por Savalli et al. (2006) em modelos elípticos lineares com efeitos mistos, cuja

estatística pode ser obtida por meio de cálculos e maximizações relativamente simples, requer a

estimação dos parâmetros somente sob a hipótese nula e é assintoticamente equivalente ao teste

da razão de verossimilhanças.

6.1 Testes de hipóteses para componentes de variância

O problema de testar componentes de variância está diretamente relacionado à significância

dos efeitos aleatórios em modelos mistos. Relembramos que sob os modelos em questão, assume-

seque

)

Sob o modelo hierárquico e supondo inicialmente D diagonal, os elementos 1- de D devem ser

não negativos e a hipótese nula do teste para verificar se Ho : r ;; O contra Hi : r > 0, com ao

-'EI«..+7. ''l«,
ZiDZJ +a2lm: ZiD

n7T rl
""i "
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menos uma desigualdade estrita em Hi, está na fronteira do espaço paramétrico e os testes usuais

não se aplicam. Esse problema foi discutido, por exemplo, por Vu & Zhou (1997) e Giampaoli &

Singer (2009). Trabalhando com o modelo marginal

y{ -' EI«: (f(x{, a), Eí),

a matriz E{ pode ser positiva deHnida mesmo que alguns elementos de r sejam negativos, o que

possibilita a verificação das condições de regularidade nos testes usuais. Uma discussão a respeito

de problemas com ou sem restrição em testes de componentes de variância é apresentada por

Verbeke & Molenberghs (2003), por exemplo.

Pela simplicidade de cálculos, consideramos o teste do tipo encore proposto por Silvapulle

& Silvapulle (1995), já que requer estimação somente sob a hipótese nula e é assintoticamente

equivalente ao teste da razão de verossimilhanças e ao teste Wald. É comum a utilização desse

teste em modelos com efeitos mistos, por exemplo Verbeke & Molenberghs (2003) discutem a

avaliação de componentes de variância em modelos lineares mistos, Savalli et al. (2006) conside-

ram o problema no caso de modelos mistos lineares supondo contornos elípticos e Zhang & Lin

(2008) discutem sua aplicação em modelos lineares generalizados com efeitos mistos para dados

longitudinal ou agrupados. Neste trabalho mostramos que a extensão do trabalho desenvolvido

por Savalli et al. (2006) para o caso não linear pode ser feita sem muito esforço e traz resultados

interessantes do ponto de vista de modelos elípticos.

Além disso, uma discussão aprofundada em relação a testes para componentes de variância

seria avaliar a sensitividade da estatística de teste sob normalidade e sob modelos elípticos não

nomiais. Savalli et al. (2006) mostram que pode existir uma falta de robustez nesta estatística

sob modelos normais que não é observada sob modelos elípticos de caudas mais pesadas do que a

normal. Aplicamos os resultados a alguns dos conjuntos de dados considerados e mostramos que

o teste em questão parece ser mais sensível a perturbações e menos robusto em relação a pontos

aberrantes sob normalidade do que em modelos elípticos com caudas pesadas como t-Student

com poucos graus de liberdade e exponencial potência com o parâmetro de forma menor do que

l por exemplo.
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6.2 Avaliação de componentes de variância

Considerando o modelo discutido em (4.1) - (4.2) sob o enfoque marginal, abordamos duas

diferentes estruturas para a matriz escala relativa aos efeitos aleatórios. Primeiramente assumi-

mos que D = D(1-) é diagonal, ou seja, que os efeitos aleatórios não estão correlacionados entre

si. Depois estendemos os resultados para o caso mais geral em que D é assumida não diagonal.

Lembramos que o vetor de parâmetros de interesse é dado por

O a',,-')'

Vamos considerar a função escore e a matriz de informação observada definidas na Seção 4.1

No caso em que D é diagonal, suponha que o interesse seja testar se

Ho : r :; O contra Ht : r > O,

com ao menos uma desigualdade estrita em Ht. Sob o modelo hierárquico, os elementos de l-

devem ser não negativos e a distribuição assintótica das estatísticas de testes usuais podem não

ser uma mistura de distribuições qui-quadrado. A principal razão é que o vetor de parâmetros

1- está na fronteira do espaço paramétrico e portanto as condições de regularidade podem não

ser satisfeitas. Considerando o modelo marginal, os elementos da diagonal principal da matriz D

podem assumir valores negativos já que a única exigência é que a matriz Ei = ZiDZ;' + a21.:

seja positiva definida, e portanto a inferência clássica pode ser aplicada nesse caso. Os mesmos

argumentos podem ser utilizados no caso de D não diagonal para avaliar as hipóteses

Ho : l- 0 contra Hi : l-i > O e/ou l-2 ?é O,

em que 7-l = (Tll,. . . ,Tr,)T e 'r2 (com dimensão m x 1, m = rlr -- 1l/2,r 2 2) são vetores

proporcionais às variâncias e covariâncias dos efeitos aleatórios, respectivamente
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6.3 Testes do tipo estore

Seguindo Savalli et al. (2006) a função encore U = U(O) e a matriz de informação de Fisher

Koa são convenientemente particionadas de acordo com (ÀT, rT)T, com À = (aT, a2)T, resul-
tando em

«-l=: 1, ----1=1 .

-»--l=1 .«»-1T .;=, lKxx KXK-
KI..À Kl-r

Então, constrói-se a transformação

U; = IU,- - K,xK;xlUxl,

tal que U} e UÀ sejam não correlacionadas. Daqui em diante denotamos por O as estimativas dos

parâmetros sob a hipótese nula em questão, por exemplo, Õ = (ãT, a2, OT)T no caso de testar se

Ho : a'- = O. Dividimos as análises em dois casos, primeiramente assumindo D diagonal, o que

significa que os efeitos aleatórios são não correlacionados e então vamos considerar o caso mais

geral em que D é uma matriz não diagonal

6.3.1 Caso D diagonal

Assumindo D = diagl7-i

raldado por
sse está em considerar o teste de hipóteses unilateS S l S}TrlT, o intere

com ao menos uma desigualdade estrita na hipótese alternativa Hi. A estatística do tipo escore

nesse caso étalque

T. - Ü;"R:"Ü} - [.ilÊj{(Ü; - a)"k"(Ü; - a)},
(6.1)

em que K" Var(?) é obtida particionando Kj;;
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Sob as condições de regularidade

(i) n'lU(0) -q Np+,+i(0, K(0))

IU(O +«-4h) - U(O)l+ K(0)h} - .,(o,

e para rl grande, a distribuição nula de Tu é uma mistura de variáveis com distribuição qui-

quadrado central

T. U' Ew«, .A)x?,

em que Xli denota a distribuição degenerada na origem e 6. = Var(?) (ver, por exemplo, Shapiro

1985, Paula & Rolas 1997). As quantidades co(r, A.ys são conhecidas como probabilidades de

nível e representam funções de coeficientes de correlação associados com A.. Se .A é uma matriz

diagonal, o que significa independência assintótica entre

g 0
(6.2)

TI, 729 ' . . } Tr,

então as probabilidades de nível assumem a fomta recursiva

-'',',- 1;1, '.'-., .,
(veja mais detalhes em Savalli et al. 2006).

Vale a pena observar que os elementos da primeira parte de (6.1) são conhecidos, e a segunda

parte envolve uma maximização quadrática, que pode ser implementada facilmente em diversos

pacotes computacionais, por exemplo, R ou Ox (R Development Core Team 2006, Doornik 2002,

respectivamente). Portanto, o cálculo desse teste do tipo escore é direto e a distribuição da es-

tatística pode ser obtida facilmente. Mais ainda, o fato de o teste ser assintoticamente equivalente

ao teste da razão de verossimilhanças faz com que o seu uso seja razoável exceto para tamanhos

de amostras muito pequenos.

No caso de dois efeitos aleatórios l- = (rl,r2)T (D diagonal), por exemplo, U} pode ser
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escrito, após manípulaçõea

se nula

Z

Z

a matriz KT'"

que depois

l

Sob a hipótese nu]

Portanto é possívelssiveJ

em que C é constaS
epende dos pesos ue
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s algébricas, como

. . l -« -««.,:'z,-., l
l U« .'KÃ,U' l

cujos elementos podem ser escritos na seguinte forma, sob a hipóte

Ü=- -àÉ(.@*:'D-';E''*zLã)
-i 7Z,

.,k=., É («- - ü;-'#'ã) , * - :, ,
em que r{ = jyÍ f(xí, a)l. Mais ainda, utilizando propriedades de álgebra linear,

pode ser calculada a partir da expressão

K" = IK,-..- -- K,-xKj;xl Kx,l-i

de alguns cálculos pode ser escrita como

l K,:.-. - K,..,K;:,,K.,,: K.:. - K,..,K;j.,.,K.,. l

[ I<T2,-- -- K..,K;:,,K.,,: KT2T2 -- K..,K;!,,K.,T2 ]

a Ho : a'- :: O e após manipulações algébricas, é possível escrever

(«.-g)
Pode-se observar que K...2 e K,..2 não dependem dos dados, tal como Zk{, que é suposto fixo.

observarque

ü= - à Ê ÜE'' ('*:'i - K..,ÊZ,:«) ã -. c,{-1

nte nos dados. Portanto. oodemos confirmar niip TT* rl

*.., - *,,« - ê uâP /g. - # ,k := 1,2 e

(6.3)
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o que pode implicar em um tipo de robustez da estatística sob os modelos em que os pesos são

inversamente proporcionais às distâncias de Mahalanobis, por exemplo, os modelos t-Student e

exponencialpotência.

6.3.2 Caso D não diagonal

Para o caso em que D é não diagonal com elementos dados por qj com {,.j = 1, . . . ,r, pode

ser interessante avaliar a existência de r efeitos aleatórios, isto é, testar se

Ho : l- O contra Ht : rl > 0 e/ou a-2 7É 0,

com l- =(1'T, l-})T, em que l-i =(lll, . .. ,r ,)T e a'-2(com dimensão mx 1, m = rl7'-- 1l/2, I' 2. 2)

são proporcionais às variâncias e covariâncias dos efeitos aleatórios. Considerando a partição da

função escore e da matriz de informação de Fisher, a estatística do teste do tipo encore é dada por

T. - Ü;"iÍ"Ü} - l,.:d!!«-l{(Ü} - a)"Ü:"(Ü; a)},
(6.4)

em que ai (r x 1) e a2 (m x 1) são subvetores do vetor a e as quantidades indicadas com "'" são

avaliadas sob Ho. Nesse caso,

l l- -- l lT Tr

com U, sendo um subvetor de dimensão (r + m) x l da função escore relativo a 1-, K,-À e KÀÀ

correspondem aos elementos da matriz de informação de Fisher e K" = Var(?) é a matriz de

variância-covariância assintótica de ?

Considerando o caso de dois efeitos aleatórios com D não diagonal, isto é

D
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e r = (rii, r12, r22)T, U} pode ser escrito, após manipulações algébricas, na fomla

U,« -K,.:.,K;Z,.,U, l

u} - K,.,.,K;Z,.,U., l

U.: - K,:,.,K;J.,.,U, ]

Para n suficientemente grande, pode ser mostrado (veja Silvapulle & Silvapulle 1995) que

T. U' )ll: w«, .a)xà..
z-o

Finalmente, para decidir sobre a inclusão d0 7'-ésimo efeito aleatório, dados os demais r -- l

efeitos no modelo, é possível considerar a estrutura de testes de hipóteses

'-ne=.:

LX.Í

Ho : 'rl 0 contra Ht : 1-1 > 0 e/ou l-2 7é O,

com rl =. T e l-2 = (a'-i,, . . ' ,r(, i),)T. O teste do tipo escore assume a mesma forma que (6.4)

com as quantidades avaliadas sob o modelo com somente os r -- l efeitos aleatórios, e para n

suHcientemente grande

T. B' O, 5x?.: + O, sx?

6.4 Exemplos

Apresentamos aqui análises para a avaliação de componentes de variância para os modelos

ajustados aos dados de concentração de theophylline considerando o caso D diagonal apresenta-

dos no Capítulo 4, incluindo análises para verificar o efeito da exclusão de casos nos resultados

dos testes de hipóteses. No Capítulo 4 ajustamos modelos não lineares a diferentes conjuntos

de dados. Nesta seção aplicamos os testes de hipóteses aos conjuntos de dados de concentração

de theophylline assumindo D diagonal e aos conjuntos de dados de hemodiálise e concentração

de indomethacin assumindo D não diagonal. Essas escolhas para D (diagonal ou não diagonal)

foram feitas a partir de resultados de critérios de informação, AIC e BIC, obtidos na ocasião dos

ajustes dos modelos.
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6.4.1 Dados de concentração de theophylline (D diagonal)

Para os modelos ajustados aos dados de concentração de theophylline apresentados na Seção

4.3.3, consideramos a inclusão de dois efeitos aleatórios, com a matriz escala D diagonal e pro-

porcional às variâncias dos efeitos aleatórios bi e b2, ou seja, nesse caso,

D

Ao realizar testes do tipo escore para avaliar se Ho : 1- = 0 contra Hi : 1- > 0 com ao menos

uma desigualdade estrita em Hi, com 1- = (71, r2)T, o valor p obtido foi menor do que O,OI e

nenhuma mudança inferencial foi observada quando os indivíduos foram exduídos assumindo-

se os modelos normal, t-Student e exponencial potência. Esses resultados são omitidos aqui, e

apresentamos apenas os resultados obtidos nos testes para a inclusão de um efeito aleatório dada

a existência do outro efeito aleatório no modelo.

Os resultados do teste para veriHcar se Ho : l-i -; 0 contra Ht : ll > 0 dado r2 no modelo

são apresentados na Tabela 6.1, juntamente com os resultados obtidos após a exclusão de casos

e recálculo das estatísticas de teste e valores p. Em todos os casos Ho foi rejeitada e não houve

Tabela 6.1: Valores obtidos de
Hi : ri > 0 dado r2 no modelo.

Tu e valores p considerando o teste de hipóteses Ho 71 0 contra

Normal
Tu valorp

57,019 < 0, 001
36,643 < 0, 001
59,574 < 0, 001
52,009. < 0, 001
52,446 < 0, 001
76,492 < 0, 001
51,849 < 0, 001
43,977 < 0, 001
54,558 < 0, 001
52,374 < 0, 001
62,105 < 0, 001
32,948 < 0, 001
50,219 < 0, 001

t-Student
Tu valorp

52,412 < 0, 001
43,628 < 0, 001
59,567 < 0, 001
51,069 < 0, 001
50,077 < 0, 001
71,635 < 0, 001
44,788 < 0, 001
28,982 < 0, 001
50,215 < 0, 001
47,714 < 0, 001
60,963 < 0, 001
28,867 < 0, 001
38,244 < 0, 001

Exponencialpotência
Tu valorp

51,080 < 0, 001
40,479 < 0, 001
56,765 < 0, 001
49,479 < 0, 001
48,048 < 0, 001
69,438 < 0, 001
44,806 < 0, 001
32,072 < 0, 001
49,145 < 0, 001
47,036 < 0, 001
58,632 < 0, 001
27,780 < 0, 001
39,124 < 0, 001

Todas as observações
Excluindoindivíduo l
Excluindoindivíduo 2
Excluindoindivíduo 3
Excluindoindivíduo 4
Excluindoindivíduo 5
Excluindoindivíduo 6
Excluindoindivíduo 7
Excluindoindivíduo 8
Excluindoindivíduo 9
Excluindoindivíduo IO
Excluindoindivíduo ll
Excluindoindivíduo 12
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Tabela 6.2: Vãores obtidos de Tu e valores p considerando o teste de hipóteses Ho : r2 = 0 contra
Hi : r2 > 0 dado ri no modelo.

mudanças inferenciais com a exclusão das observações. Os mesmos resultados puderam ser ob-

servados ao considerar o teste Ho : r2 = 0 contra Hi : r2 > 0 dado ri (Tabela 6.2). Podemos

concluir portanto que é razoável a inclusão dos dois efeitos no modelo.

6.4.2 Dados de hemodiálise (D não diagonal)

Como o primeiro exemplo dos testes do tipo escore para componentes de variância conside.

rando D não diagonal, vamos considerar o modelo ajustado por Russo et al. (2009), em que a

matriz escala é dada na forma não diagonal por

D

Ao considerar o teste .do tipo escore para avaliar se Ho : a'- :: O contra Ht : 7-ll ou r22 >

O e/ou r12 # O, com r = (1'-n, I'i2, r22)T, a hipótese nula foi rejeitada (valor p < 0,01) e não houve

mudança' inferencial em nenhum dos modelos ajustados quando os dialisadores foram excluídos.

Esses resultados são omitidos e apresentamos os resultados referentes aos testes para avaliar a

inclusão de um efeito aleatório dado o outro efeito aleatório no modelo.

O primeiro teste de interesse para avaliar a inclusão de um segundo efeito aleatório no modelo

  Normal t-Student Exponencialpotência

Todas as observações
Excluindoindivíduo l
Excluindoindivíduo 2
Excluindoindivíduo 3
Excluindoindivíduo 4
Excluindoindivíduo 5
Excluindoindivíduo 6
Excluindoindivíduo 7
Exduindo indivíduo 8
Excluindoindivíduo 9
Excluindoindivíduo lO
Exclüindoindivíduo ll
Excluindoindivíduo 12

Tu valorp
112,407 < 0, 001
266,746 < 0, 001
105,139 < 0, 001
89,583 < 0, 001

112,948 < 0, 001
159,971 < 0, 001
109,158 < 0, 001
99,167 < 0, 001

111,782 < 0, 001
75,560 < 0, 001
60,651 < 0, 001
58,486 < 0, 001
83,101 < 0, 001

Tu valorp
125,357 < 0, 001
139,431 < 0, 001
123,808 < 0, 001
85,395 < 0, 001

127,485 < 0, 001
172,982 < 0, 001
129,007 < 0, 001
96,692 < 0, 001

135,520 < 0, 001
106,566 < 0, 001
100,354 < 0, 001
81,276 < 0, 001
91,106 < 0, 001

Tu valorp
127,616 < 0, 001
166,646 < 0, 001
125,242 < 0, 001
85,895 < 0, 001

129,745 < 0, 001
179,269 < 0, 001
129,960 < 0, 001
102,550 < 0, 001
135,342 < 0, 001
102,643 < 0, 001
91,254 < 0, 001
78,870 < 0, 001
94,082 < 0, 001
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dada a existência de um primeiro efeito aleatório consiste em avaliar se

Ho : l-12 ::; r22 " 0,D :; lliil contra l:=li : l-22 > 0 e D :: l rii r12 l

l r12 r22 l

dos quais os resultados estão apresentados na Tabela 6.3. Considerando todo o conjunto de

dados, as conclusões do teste do tipo escore são diferentes, sendo que sob o modelo normal,

não se rejeita que li2 e r22 soam nulos, enquanto que sob os modelos t-Student e exponencial

potência, a hipótese nula é rejeitada quando consideramos todas as observações. Entretanto,

mudanças inferenciais foram observadas quando dialisadores foram excluídos. Sob o modelo

normal e tomando o nível de significância de a = 0, 10, observe que existem mudanças inferenciais

quando os dialisadores 1, 4, 10, 11, 14, 15, 16 e 19 são excluídos (individualmente). Sob o

modelo t-Student e exponencial potência considerando o mesmo nível de significância, somente

a exclusão do dialisador 17 leva a mudanças inferenciais. Ao nível de significância de cp = 0, 05

entretanto, mudanças inferenciais são observadas apenas com a exclusão do dialisador 10 no

modelo normal, enquanto que sob o modelo t-Student são observadas mudanças na conclusão

do teste quando os dialisadores 5, 13, 17, 18 e 20. A exclusão dos mesmos dialisadores leva a

mudanças inferenciais no modelo exponencial potência, assim como a exclusão do dialisador 6.

Mais adiante apresentamos um estudo de sensitividade em que será possível observar mudanças

maiores no valor da estatística sob o modelo normal quando comparado aos modelos t-Student e

exponencialpotência.

O segundo teste de interesse seria verificar se

Ho : rli :; l-i2 :: 0,D :: jra21 contra Hi : l-ii > O e D :: l I'ii ri2 l

l r12 r22 l

Em todos os modelos considerados, a hipótese nula foi rejeitada e nenhuma mudança inferencial

foi observada quando os dialisadores foram excluídos considerando-se níveis de signiâcância a >

0, 02. Tomando cv = 0, 01, a exclusão do indivíduo 10 causa mudança inferencial nos üês modelos,

levando à não rejeição da hipótese nula (Tabela 6.4) .
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Tabela 6.3: Vãores obtidos de Tu e valores p considerando o teste de hipóteses Ho : ri2
D = 17-ill confia Hi : r22 > 0 e/ou I'-i2 # 0 para o modelo ajustado aos dados de hemodiálise.

722

Nomial
Tu valorp

3,606 0,111
4,343 0,076
3,125 0,143
3,069 0,148
5,007 0,054
2,718 0,178
3,043 0,150
3,763 0,102
3,404 0,124
3,572 0,113
5,378 0,044
4,357 0,075
3,420 0,123
2,669 0,183
4,005 0,090
3,912 0,095
4,371 0,074
1,433 0,360
2,758 0,174
4,200 0,081
2,707 0,179

t-Student
Tu valorp

6,404 0,026
7,503 0,015
5,750 0,036
5,674 0,038
7,538 0,015
5,116 0,051
5,682 0,038
6,486 0,025
6,187 0,029
6,720 0,022
7,241 0,017
7,590 0,014
6,247 0,028
4,761 0,061
7,149 0,018
6,800 0,021
7,989 0,012
2,897 0,162
4,866 0,058
7,386 0,016
4,182 0,082

Exponencial
Tu
5,646
5,768
2,901
2,007
7,147
0,318
1,971
3,884
0,323
3,192
0,043
3,239
0,695
0,901
4,498

< o, 001
3,752
5,841
4,295
0,202
6,660

potência
valorp

0,038
0,024
0,047
0,049
0,022
0,065
0,050
0,039
0,047
0,033
0,027
0,022
0,043
0,080
0,026
0,031
0,018
0,197
0,075
0,024
0,105

ToããiàÉ obiétüãjõã
Excluindo dialisador l
Excluindo dialisador2
Excluindo dialisador3
Excluindo dialisador4
Excluindo dialisador5
Excluindo dialisador6
Excluindo dialisador7
Excluindo dialisador8
Excluindo dialisador9
Excluindo dialisador IO
Excluindo dialisadorll
Excluindo dialisador12
Excluindo dialisador 13
Excluindo dialisador14
Excluindo dialisador 15
Excluindo dialisador16
Excluindo dialisador17
Excluindo dialisador 18
Excluindo dialisador 19
Excluindo dialisador20

6.4.3 Dados de concentração de indomethacin (D não diagonal)

De acordo com os modelos ajustados na Seçao 4.3.2, consideramos D não diagonal, ou sqa:

Tll

a2
D

Ao realizar testes do tipo escore para avaliar se Ho : a- O contra Hi : ril ou r22 > O e/ou r12 7é

O, com a- (rll, ri2, r22)T, a hipótese nula foi rejeitada (valor p < 0,01) e nenhuma mudança infe

rencial foi observada quando os indivíduos foram excluídos considerando-se os modelos normal

t-Student e exponencial potência. Omitimos aqui esses resultados e descrevemos os resultados

obtidos nos testes para avaliar a inclusão de um efeito aleatório dado o outro efeito aleatório no
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Tabela 6.4: Vãores obtidos de Tu e valores p considerando o teste de hipóteses Ho : ri2
D = jra21 contra Hi : l-ii > 0 e/ou l-i2 # 0 para o modelo ajustado aos dados de hemodiálise.

Normal
Tu valorp

56,337 < 0, 001
51,207 < 0, 001
52,644 < 0, 001
52,535 < 0, 001
54,200 < 0, 001
53,327 < 0, 001
53,054 < 0, 001
58,719 < 0, 001
52,622 < 0, 001
56,455 < 0, 001
7,215 0,017

47,328 < 0, 001
53,180 < 0, 001
49,490 < 0, 001
47,913 < 0,001
45,910 < 0, 001
47,630 < 0,001
47,977 < 0,001
48,662 < 0, 001
46,044 < 0,001
46,317 < 0,001

t-Student
Tu valor p

26,263 < 0, 001
22,332 < 0, 001
20,092 < 0, 001
24,833 < 0, 001
24,241 < 0, 001
25,460 < 0, 001
25,123 < 0, 001
27,247 < 0, 001
19,824 < 0, 001
26,872 < 0, 001
7,836 0,013

20,123 < 0, 001
21,692 < 0, 001
22,516 < 0, 001
21,573 < 0, 001
17,986 < 0, 001
20,451 < 0, 001
18,995 < 0, 001
20,753 < 0, 001
18,057 < 0, 001
18,556 < 0, 001

Exponencial
Tu

32,325

25,552
30,208
30,526
30,507
30,723
33,491
25,929
32,632

7,455
25,105
27,538
27,633
26,705
23,430
25,665
24,200
26,073
23,520
23,591

potência
valorp

< o, 001
< o, 001
< o, 001
< o, 001
< o, 001
< o, 001
< o, 001
< o, 001
< o, 001
< o, 001

0,015
< o, 001
< o, 001
< o, 001
< o, 001
< o, 001
< o, 001
< OI ool
< o, 001
< o, 001
< o, 001

Todas as observações
Excluindo dialisador l
Excluindo dialisador2
Excluindo dialisador 3
Excluindo dialisador4
Excluindo dialisador 5
Excluindo dialisador 6
Excluindo dialisador 7
Excluindo dialisador 8
Excluindo dialisador9
Excluindo dialisador IO
Excluindo dialisador ll
Excluindo dialisador 12
Excluindo dialisador 13
Excluindo dialisador14
Excluindo dialisador 15
Excluindo dialisador 16
Excluindo dialisador 17
Excluindo dialisador 18
Excluindo dialisador 19
Excluindo dialisador 20

Tabela 6.5: Valores obtidos de Tu e valores p considerando o teste de hipóteses Ho : ri2 = ril = 0, D :: lr221
contra Hi : l-ii > 0 e/ou ri2 # 0 para o modelo ajustado aos dados de concentração de indomethacin.

Nomlal
Tu valorp

63,815 < 0, 001

t-Student
Tu valor p

53,264 < 0, 001

Exponencialpotência
Tu valorp

40,578 < 0, 001
17,472 < 0, 001
57,176 < 0, 001
24,181 < 0, 001
26,186 < 0, 001
39,473 < 0, 001
36,679 < 0, 001

Todas as observações
Excluindoindivíduo l
Excluindoindivíduo 2
Excluindoindivíduo 3
Excluindoindivíduo 4
Excluindoindivíduo 5
Excluindoindivíduo 6

modelo

Aplicamos os testes do tipo escore desenvolvidos para testar se Ho : l12 = ril :: 0, D :: jre21

contra Hi : l-ii > 0 e/ou l-i2 # 0 (Tabela 6.5) e Ho : I'-12 :: r22 :; 0, D = lrltl contra Ht : r22 > 0

24,791 < o. 001 19,372 < o. 001
89,438 < o.001 71,485 < o. oo]
20,701 < o. 001 30,728 < o. 001
58,642 < o. oo] 37,441 < o. 001
71,269 < o. 001 69,227 < o, 001
52,928 < o. oo] 42,091 < o. oo]



106 (=APTTtn0 6. AvPll.RAÇÃO DE COMPONEl\WES DE ]v;l\RIÂNCIA

Tabela 6.6: Vãores obtidos de Tu e valores p considerando o teste de hipóteses Ho : ri2 = r22 ' 0, D :: lrlll
contra Hi : r22 > 0 e/ou r12 # 0 para o modelo ajustado aos dados de concentração de indomethacin.

Normal t-Student Expóiieniiial potência
Tu valorp Tu valorp Tu valorp

Todasasobservações 50,372 <0,001 38,518 <0,001 50,100 .:C0 001
Excluindoindivíduo1 28,533 <0,001 6,543 0,024 20,361 <0,001
Excluindoindivíduo2 70,131 <0,001 50,494 <o,oo1 71,212 <0,001
Excluindoindivíduo3 51,848 <0,001 54,594 <0,001 60,650 <0,001
Excluindoindivíduo4 48,280 <0,001 55,088 <0,001 52,671 <0,001
Excluindoindivíduo5 18,155 <0,001 9,155 0,006 13,076 <0,001
Excluindoindivíduo6 36,923 <0,001 46,596 <o,oo1 42.813 <0.001

e/ou r12 # 0 (Tabela 6.6). Os resultados apontam para a rqeição de ambas as hipóteses nulas

consideradas, e nenhuma mudança inferencial foi observada com a exclusão das medições de cada

um dos indivíduos para níveis de significância a > 0, 03. Tomando cv = 0, 02 ocorre uma mudança

inferencial no modelo t-Student com a exclusão do indivíduo l para avaliar se Ho : r12 -: 722 :: 0,

D :: lriil contra Hi : r22 > 0 e/ou ri2 # 0. Para a > 0,03 portanto, pode-se concluir que é

razoável incluir cada efeito aleatório no modelo, dado a existência do outro efeito.

6.5 Estudo desensitividade

Para complementar os resultados obtidos pelos testes de hipóteses, analisamos a sensibilidade

da estatística do tipo encore sob diferentes modelos elípticos conta'a perturbações nos dados. Isto

é, ao perturbar as observações, reestimamos os parâmetros e os valores da estatística de teste

e verificamos as mudanças relativas nos valores da estatística induzidas pela perturbação nos

modelos normal e demais modelos elípticos considerados. Um estudo similar de sensibilidade em

estimativas de máxima verossimilhança foi realizado por Cysneiros & Paula (2005).

Consideramos o esquema de perturbação na variável resposta, dado por

y{ = y{ + Õisv, { :; 1, . . . , n,
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em que s, é o desvio padrão das observações y e (5 = (õ{, . . . , õ:')v é o vetor de perturbação, em

que o vetor de não perturbação é claramente dado por õo = O. Então, definimos a quantidade

WW - I'uG?) - T«WI,

em que Tu(õ) e Tu(õo) representam a estatística escore calculada sob o modelo perturbado por õ

e sob o modelo não perturbado, respectivamente

Consideramos perturbações na direção de cada uma das observações, sendo que para analisar

a perturbação na direção das observações do indivíduo {, tomamos o vetor õ tal que

õ- (o, ..., o, õ, , õ, o, ..., o,)"

em que as entradas (5 se referem às observações do indivíduo á, ou sqa, perturbamos de uma só

vez todas as observações do indivíduo á e veri6camos o comportamento de W(õ) considerando

õ c j--l, 11, observando que W(0) = 0.

Vamos considerar os modelos ajustados aos dados de hemodiálise. Primeiramente tomamos os

testes de hipóteses dados por Ho : r22 " ri2 = 0, D ;:= 17-iil contra Ht : l-22 > 0, que apresentaram

mudanças inferenciais quando algumas observações foram excluídas (tabela 6.3). Construímos

os gráficos das mudanças na estatística quando realizamos perturbações em cada direção, porém

apresentamos aqui os gráficos relativos às perturbações nas direções das observações cuja ex-

clusão causou mudanças inferenciais nas estimativas dos modelos normal, t-Student e exponencial

potência (EP). Esses resultados estão apresentados nos gráficos da Figura 6.1 para perturbações

nas direções das medidas dos dialisadores 1, 4, 5 e 6, Figura 6.2 considerando perturbações

nas direções das observações dos dialisadores lO, 11, 13 e 14, Figura 6.3 para perturbações

nas direções das medições dos dialisadores 15, 16, 17 e 18 e na Figura 6.4 são apresentadas as

mudanças obtidas com a perturbação nas direções das medidas dos dialisadores 19 e 20. Pode-

se observar que para pequenos valores de perturbação, as mudanças parecem ser equivalentes

nos modelos ajustados, mas para grandes perturbações o modelo normal parece ser mais sensível

do que os modelos elípticos com caudas pesadas considerados. Note que, como perturbamos ao

mesmo tempo todas as medidas de cada dialisador e as distâncias dos valores observados aos
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Direção do dialisadorl Direção do dialisador4

1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0

Õ

Direção do dialisador5

-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0

Õ

Direção do dialisador6

-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0

Figura 6.1: Função W(õ) sob perturbação na variável resposta considerando o teste de hipóteses Ho : r22 =
r12 :; 0, D = lrlil contra HI : r22 > 0 e/ou ri2 # 0 (dados de hemodiálise).

valores ajustados não necessariamente são as mesmas, os gráficos podem ter comportamentos
diferentes em tomo de õ = 0.

Õ
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Direção do dialisador10 Direção do dialisadorll

'.r + 4<

1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0

Õ

-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0

Õ

Direção do dialisador 13 Direção do dialisador14

1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0

Õ

-1.0 -0.5 0.0 . 0.5 1.0

Õ

Figura 6.2: Função W(õ) sob perturbação na variável resposta considerando o teste de hipóteses Ho : r22
ri2 = 0, D = lriil contra Ht : r22 > 0 e/ou l-i2 # 0 (dados de hemodiálise).

Consideramos agora os testes de hipóteses dados por Ho : rii ;:: l-i2 :: 0, D :: lr221 contra

Ht : l-ii > 0, que não apresentaram mudanças inferenciais considerando-se níveis de signi-

ficância cl > 0, 02 quando observações foram excluídas (Tabela 6.4). Construímos os gráficos das

mudanças na estatística quando realizamos perturbações em cada direção, porém vamos apresen-

tar apenas gráficos relativos às perturbações na direção das observações apresentadas no caso an-

terior. Esses resultados estão apresentados nos gráficos da Figura 6.5 para perturbações na direção

das medições dos dialisadores 1, 4, 5 e 6, Figura 6.6 considerando perturbações na direção das

observações dos dialisadores IO, 11, 13 e 14, Figura 6.7 para pemirbações na direção das medi-
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Direção do dialisador15 Díreção do dialisador16

1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0

Õ

1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0

Õ

Direção do dialisador17 Direção do dialisador18

1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0

Õ

1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0

Õ

Figura 6.3
r12 := 0, D

Função W(õ) sob perturbação na variável resposta considerando o teste de hipóteses Ho
: la''iil confia Hi : r22 > 0 e/ou l-i2 # 0 (dados de hemodiálise).
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das dos dialisadores 15, 16, 17 e 18 e na Figura 6.8 são apresentadas as mudanças obtidas com a

perturbação na direção das medidas dos dialisadores 19 e 20. Pode-se observar que para peque

nos valores de perturbação, as mudanças parecem ser equivalentes nos modelos ajustados, mas

para grandes pemirbações o modelo normal parece ser mais sensível do que os modelos elípticos

com caudas pesadas considerados.

Esses estudos de sensitividade fornecem novas evidências de que os modelos elípticos de cau-

das pesadas considerados podem ser menos sensíveis à presença de pontos abenantes do que o

modelo normal no que diz respeito a testes de hipóteses para componentes de variância. Isto
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Direção do dialisador19 Direção do dialisador20

normal
t-Student
EP

normal
t-Student
EP

B

1.0 0.0 0.5 1.0

Õ

1.0 0.0 0.5 1.0

Õ

Figura 6.4: Função W(õ) sob perturbação na variável resposta considerando o teste de hipóteses Ho
ri2 = 0, D = 1 iil contra Hi : r22 > 0 e/ou l-i2 # 0 (dados de hemodiálise).
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pode ser explicado pelo fato de os pesos Ü aparecerem ponderando as observações na expressão

da estatística de teste na expressão (6.3).

A seguir, discutimos algumas extensões e alternativas para o ajuste de modelos não lineares

com efeitos mistos, incluindo o ajuste de modelos não lineares com efeitos mistos considerando

um segundo enfoque, em que se supõe uma estrutura não linear também para os efeitos aleatórios

e supondo que os entes e efeitos aleatórios tenham distribuição de mistura de escala normal.
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Direção do dialisadorl Díreção do dialísador4

1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0

Õ

1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0

Õ

Direção do dialisador5 Direção do dialisador6

1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0

Õ

.1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0

Õ

Figura 6.5
T12 :; 0, D

Função W(õ) sob perturbação na variável resposta considerando o teste de hipóteses Ho
= jra21 contra Hi : 7-ii > 0 e/ou I'i2 :# 0 (dados de hemodiálise).

Tll
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Direção do dialisador lO Direção do dialisadorll

1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0

Õ

-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0

Õ

Direção do dialisador13 Direção do dialisador14

ã' 8

normal
-

EP

CN

-1.0 -0.5 0.0 0.5

Õ

1.0 1.0 -0.5 0.0 ' 0.5 1.0

Õ

Figura 6.6: Função W(õ) sob pemirbação na variável resposta considerando o teste de hipóteses Ho
ri2 = 0, D = lr221 contra Hi : I'li > 0 e/ou rn # 0 (dados de hemodiálise).

Tll
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Direção do dialisador15 Direção do dialisador16

1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0

Õ

.1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0

Õ

Direção do dialisador17 Direção do dialisador18

1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0

Õ

0.5 0.0 0.5 1.0

Figura 6.7: Função W(õ) sob pemlrbação na variável resposta considerando o teste de hipóteses Ho
ri2 = 0, D :: lr221 contra Hi : l-ii > 0 e/ou r12 # 0 (dados de hemodiálise).

711
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Direção do dialisador 19 Direção do dialisador20

CN

t-Studen
normal
t-Student
EP

B
lr)

-1.0 0.0 0.5 1.0

Õ

Figura 6.8: Função W(õ) sob perturbação na variável resposta considerando o teste de hipóteses Ho
ri2 = 0, D = lr221 contra Hi : rli > 0 e/ou l-i2 :# 0 (dados de hemodiálise).

Tll
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Capítulo 7

Extensões

O objetivo deste capítulo é abordar algumas alternativas ao ajuste de modelos não lineares

elípticos para dados correlacionados. A primeira discussão se refere ao uso de modelos não li-

neares com efeitos mistos em que os efeitos aleatórios são agregados à função não linear que

representa a média das observações. Como já foi discutido no Capítulo 4, essa abordagem traz

dificuldades desde o processo de estimação, pode requerer o uso de algoritmos mais sofistica-

dos e consequentemente exigir maior custo computacional. O segundo tema de discussão traz

uma forma de possibilitar o ajuste desses modelos, considerando distribuições de misturas de es-

cala normal como forma de obtenção de distribuições elípticas. O uso dessas distribuições pode

justamente facilitar o desenvolvimento de algoritmos de estimação em alguns casos em que a

integração numérica se faz necessária.

Já foi discutido em capítulos anteriores que, mesmo sob normalidade, os modelos não lhe

ares podem trazer dificuldades para se obterem integrais explícitas e em geral é preciso utilizar

integração numérica ou aproximações lineares, o que pode aumentar o vício das estimativas.

Neste capítulo, vamos considerar o modelo não linear com efeitos mistos escrito na seguinte

forma:

Yi

d'{

g(@:,Xi) + ci, Í = 1, . . . ,n,

Ai/3 + BÍb{,

(7.1)

(7.2)

117
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que foi considerado por Lee & Xu (2004), por exemplo, sob normalidade. A suposição de distribuições

elípticas neste caso dificultaria a integração em relação aos efeitos aleatórios. Uma forma atraente

de contomar esta dificuldade é considerar distribuições de mistura de escala nomtal, que dão ori-

gem a modelos com caudas mais leves e mais pesadas do que a normal e podem representar uma

forma de se obterem estimativas robustas nos casos em que a normalidade não é apropriada. O

uso dessas distribuições será discutido a seguir e apresentamos um exemplo ilustrativo de ajuste

de modelos não lineares considerando distribuições de mistura de escala normal.

As distribuições de mistura de escala normal representam uma subclasse das distribuições

elípticas e podem portanto fornecer alternativas ao modelo nomial para a obtenção de estimativas

robustas contra pontos aberrantes. Propostas por Andrews & Mallows (1974) no caso univariado

e discutidas por Lange & Sinsheimer (1993) no caso multivariado, podemos citar como exemplos

de distribuições na classe das misturas de escala normal a t-Student multivariada (St), flash mul-

tivariada (SI), normal contaminada multivariada (CN), entre outras. Todas essas distribuições

têm caudas mais pesadas do que a normal. Retomando a Definição 3.1.2, pode-se considerar um

vetor m-dimensional Y com distribuição de mistura de escala normal Y «' SMN«(p, E, H), com

p c R", E positiva deHnida, H uma função de distribuição de probabilidade (unidimensional) e

k uma função estritamente positiva. A função densidade de Y é definida por

00 l

/(Y) - (2r)'fIEl'{ / n(«)'? expl-="':(«)uldn(«),
0

com u = (Y -- p)TE'i(Y -- p) e H a distribuição da variável de mistura V'. Pode-se também

escrever

Y K(T'''y/2Z

com Z «' N«(0, E), V é uma variável aleatória positiva com distribuição H independente de Z

Tem-se então que

Yjl'' N« (p, K(u)E) .

Em outras palavras, a distribuição de mistura de escala normal é uma mistura de distribuições

normais em que a distribuição do fator de escala V é a distribuição da mistura. A função densidade
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Tabela 7.1: Caracterizacão de a

de Y é dada por

/(Y) @«(Yjp, n(«)E)dH(«, «) ,
'0

(7.3)

em que @.(.Ip, E) representa a função densidade da distribuição normal p-variada com vedor de

médias p e matriz de variância-covariância E e p representa um parâmetro (ou eventualmente

um vetar de parâmetros u) da distribuição de V.

Propriedades de algumas dessas distribuições como por exemplo a t-Student, slash, normal

contaminada podem ser encontradas em Lance & Sinsheimer (1993). Análises de regressão baye-

sianas utilizando métodos de Monte Carlo considerando algumas distribuições dessa classe são

apresentadas por Chen & Dey (1998) e Liu (1996). Recentemente, Osorio et al. (2009) conside-

ram distribuições de mistura de escala normal no modelo de Grubbs. Algumas das distribuições

nessa classe estão resumidas na Tabela 7.1. Em muitos casos, a distribuição de escala H(u, p) não

tem uma forma atrativa computacionalmente e portanto não abordamos esses casos aqui.

Uma proposta desse capítulo é considerar o algoritmo de Monte Carão EM para ajustar modelos

não lineares com efeitos mistos supondo misturas de escala normal para a distribuição dos erros e

efeitos aleatórios. Ajustamos um modelo não linear com efeitos mistos supondo misturas de escala

normal para os dados de crescimento de plantas de soja utilizando o algoritmo Monte Carão EM.

Vamos considerar como ilustração numérica os dados de crescimento de plantas de soja, dis-

cutidos na Seção 2.4 e aos quais foram ajustados modelos não lineares com efeitos mistos consi-

     
Distribuição .(«) ç'' Função densidade /(Y)

St. (P, E, p)   " «l "'":ga' .!a9:.,-''' -'''e*n'':
SI.(P, E, p) ! t' «' Beta(", 1), , /: .,':Ó,«(Y/p,u':E)du

0 < u < 1,p > 0 JO

CN«(P, E, «, 7)   h(", :') - "I(«-d + (1 ")1(«-n' p.ê.(Ylp,'y':E) +(1 - «)@.(Yjp,X)
z; :: ,y, 1; 0 < p < 1, 0 $ 1 < 1,
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derado no Capítulo 4.

7.1 Modelos não lineares com efeitos mistos supondo misturas de

escala normal

Com o objetivo de fornecer uma alternativa ao ajuste de modelos não lineares com efeitos

mistos, vamos trabalhar no modelo não linear de mistura de escala nomial dado por

Yi

'#i

g(@:,X{) + ci, { l,. . . ,n,

A{P + Bebi,

(7.4)

(7.5)

que foi considerado por Lee & Xu (2004), por exemplo, sob normalidade. Vamos assumir então,

que

em que Yi é um vedor de respostas contínuas observadas de dimensão (mi x 1) para a unidade

amostral {, Xi = (XÍI, . . . , Xi..)T é uma matriz de variáveis explicativas para a {-ésima unidade

experimental, bi é um vedor de dimensão (q x 1) de efeitos aleatórios, ci é um vetor de dimensão

(mí x 1) de erros aleatórios, /3 é um vetor de posição de dimensão (p x 1), as matrizes D e Ei

são positiva-definidas e Ai e Bi, com dimensão (p x p) e (p x q), respectivamente, são matrizes

de posto completo de constantes conhecidas. Por simplicidade, nesse capítulo assumimos que

D = D(1'-) é uma matriz diagonal e denotamos seus elementos por r - (I'-l, . . . ,Tq)T. Ei com

dimensões (m{ x m{) é tipicamente dependente de á por meio de sua dimensão, e vamos considerar

por exemplo, que E{ = a21,n, com a > 0. Já que Ai, B{ e Xi são matrizes conhecidas, vamos

denotar g(@{, Xi) = g(A{/3 + BÍb{, X{) simplesmente por g(/3, b{). Finalmente, como foi indicado

na seção anterior, H = H(u, p) é a função geradora de densidades que determina a especiãcação

do modelo de mistura de escala normal assumido

inmd. SMN..+ç
O D
E{ 0 ) .

0
,Hj

0
(7.6)

Algumas observações
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i) De (7.6), segue que, marginalmente,

.: ülg SMN«. (o, E:, n) e b: ig' SMN.(o, D, n) (7.7)

ii) Já que para cada ã = 1, . . . , n, bi e e{ estão indexados pelo mesmo fator de mistura de escala

%, eles não são independentes em geral. A independência corresponde ao caso em que

K = 1, á = 1, . . . , n e então o modelo não linear com efeitos mistos assumindo misturas

de escala normal se reduz ao caso nomtal como definido por Walker (1996). Entretanto,

condicionalmente a U, bi e eÍ são independentes para cada á = 1, . . . , n, o que implica que

b{ e ei não são correlacionados, uma vez que Cov(bi, e{) = Ejbic:l = EUJEjbiclrj%jl . O.

Portanto, uma fobia atrativa e conveniente de especificar (7.4), (7.5) e (7.6) é a seguinte

representação hierárquica:

bilZ = ui iy Nç(o, K(u{)D) e eil% «: iy' N«.(0, K(«i)Ei), { 1,

bÍJU e cilH são independentes, em que % itlg' H, e K(.) é a função de pesos, á 1, , 7Zp

iii) Seguindo Lance et al. (1989) e Osorio et al. (2007) e os argumentos de Lucas (1997),

utilizamos critérios de informação baseados no AIC e BIC para escolher p. Entretanto, a

metodologia proposta aqui pode ser estendida para o caso em que z, é estimado.

iv) A representação hierárquica de três estágios do modelo não linear com efeitos mistos defi

nada em (7.4), (7.5) e (7.6) é dada por

Y{ jbi, % N.. (g(P, bi), n(ui)E{),

bij% iy' N.(0, n(«{)D),

K iy' n(ui,u),

(7.8)

(7.9)

(7.10)

A inferência clássica no vedor de parâmetros O = (PT,7-T, a2)T, é baseada na distribuição

marginal de Y{, em particular considerando o enfoque ftequentista, as estimativas de máxima
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verossimilhança dos parâmetros podem ser obtidas a partir da densidade marginal conjunta de

yi, . . . , y. dada por

.f(yi, . . . , y.) @«.(yi Ig(/3, b{), H(«i) Ei)é«(bi 10, K(«{)D)dbim(«i, «) , (7.11)

que em geral não pode ser expressa em forma fechada já que o modelo é não linear nos efeitos

aleatórios. A seguir apresentamos o algoritmo de Monte Carlo EM (MCEM) para a obtenção de

estimativas de máxima verossimilhança para os parâmetros e como aplicação consideramos os

dados de crescimento de plantas de soja descritos na Seçao 2.4.

7.1.1 Método de Monte Carlo EM

Inicialmente proposto por Dempster et al. (1977), o algoritmo EM representa uma ferramenta

eficiente para a obtenção das estimativas de máxima verossimilhança em problemas de dados in-

completos ou faltantes, por exemplo. Considerando dados "aumentados" como dados observados

com uma quantidade na verdade faltante, vale a pena utilizar esse procedimento iterativo quando

a maximização da verossimilhança dos dados aumentados é mais fácil do que dos dados originais.

Basicamente, o processo consiste em repetir passos de esperança e maximização da verossimi-

Ihança dos dados completos até que a convergência seja alcançada. Esses passos são conhecidos na

literatura como passos E e M, respectivamente. Já que nem sempre é trivial obter as expressões

do passo E explicitamente, ferramentas adicionais podem ser necessárias para obter os valores

esperados numericamente. Em particular o algoritmo Monte Carlo EM tem sido utilizado para

modelos com efeitos mistos considerando que os efeitos aleatórios são variáveis latentes (veja,

por exemplo, Wei & Tanner 1990, Walker 1996) e será utilizado aqui para obter as estimativas de

máxima verossimilhança dos parâmetros dos modelos não lineares com efeitos mistos supondo

misturas de escala normal. Versões modificadas do algoritmo EM podem ser encontrados na

literatura, como por exemplo os algoritmos SEM ou SAEM (Kuhn & Lavielle 2005). Entretanto,

trabalhos prévios (Kuhn & Lavielle 2005, por exemplo) mostraram que os resultados considerando

diferentes métodos obtêm resultados bem próximos, e portanto nesse trabalho vamos considerar

o método de Monte Carlo EM (MCEM) para a obtenção da solução.

Considerando o modelo definido em (7.4), (7.5) e (7.6), os efeitos aleatórios não observados
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bi e o fator de escala % serão considerados dados faltantes, e então os dados completos seriam

dados por {(y{,b{,uí),ã = 1, . . . ,n}. Portanto, o logaritmo da função de verossimilhança dos

dados completos para todos os indivíduos pode ser escrito como

z.(o) E
{-1

E
{-1

z(O , y{ , bi, «: )

{log/(yejbi, u{,/3, a2) + log/(biju{, r) + log h(ui, p)},

em que 1- é o vetor de parâmetros da matriz de escala diagonal D e E{ = a21«.. Soam O(t) as

estimativas dos parâmetros da t-ésima iteração do algoritmo EM. O Passo E para o indivíduo á na

(t + l)ésima iteração pode ser escrito como

Qi(010(')) = .EIZ(a, y{, b{, u{)jy{, 0(t)l oc

{log @..(yijg(/3, bi), K(ui)a21«.) + 1og éç(b{ 10, K(u{)D)}.f(o{, bijZ/i, 0(t))dt;idb{.
(7.12)

É bem conhecido que a integral acima não tem forma fechada em geral, e a avaliação da integral

por métodos de quadratura é em geral infactível exceto para os casos mais simples. Enüetanto,

note que (7.12) é uma esperança com respeito a .f(u{, bijZ/i, O(t)), e então pode ser avaliada utili-

zando o algoritmo de Monte Carlo discutido por Wei & Tanner (1990), por exemplo. Especifica-

mente, podemos utilizar o amostrador de Gibbs com um passo de Metropolis-Hastings (veja, por

exemplo, Gilks et al. 1996) para gerar amostras de lu{, bijyi, O(t)l obtendo amostras das condicio-

nais completas de jt;ijbi, y{, O(t)l e jbíjui, y{, O(t)l. Note que

/(t,{ jb{, yi, O«)) c( h(uilp)@«.(yÍjg(P, bi), K(t,i)a'l«.)éç(bi 10, K(u{)D)

« "'«: '«., .*- (-4«-:.«:,'»;:'-:»: -- b::$'W-)
e

/(bálui, yí, O(')) c( @.. (yi Ig(P, bÍ), K(t,{)a'l«. )@ç(bil0, K(ui)D) (7.13)

As amostras de Monte Carão dessas condicionais completas podem ser geradas utilizando
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Tabela 7.2: Condicionais completas de (tpijb{, yi, O)

Distribuição /(uijbi, y{ , O)

St«:(p, E, :') gama(=t!:dJ:g, !:!g), com ui > 0 e u > 0

SI.(p, E, «) Trama('' + !ngU, G, 1), com 0 < «: < 1 e p > 0

com G = lb:D':b + 112:!-:=:-g(ê!-y!)IEI eL a' J
Trama(a, b, t) uma variável aleatória com distribunção gama(a, b) com truncamento à direita no valor tica a n

métodos de "rdectíon sampZing" , nesse caso consideramos o amosuador de Gibbs (veja, por

exemplo,' Gelfand et al. 1990). Pode-se observar que as condicionais completas de u{ sob o modelo

t-Student segue uma distribuição gama e sob o caso flash, segue uma distribuição gama truncada

(veja a Tabela 7.2).

Por outro lado, a distribuição condicional de bi não tem forma fechada, já que b{ aparece den-

tro da função não linear g(P, bí), e uma altemativa seria implementar o algoritmo de Metropolis-

Hastings (veja, por exemplo, Gilks et al. 1996) para obter amostras de b{. Observe que se gé

uma função linear de bi, por exemplo g(/3, bi) = @ = A{/3 + b{, então a distribuição condicional

de b{ também poderia ser escrita em uma expressão fechada.

Para o indivíduo {, seja {(bÍi), u:l)), . . . , (bÍU'), uÇM'))} uma amostra aleatória de tamanho À4:.

gerada de

lui, bíjxi, 0(')l.

Então o passo E na (t + l)-ésima iteração do algoritmo EM pode ser escrito como
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Q(olow) Ee 10 ) - E l;EZP,X..bl",'l"iy.,Ohl

l-T i.g.'U - !iilÉ?iiX. - g(PU, bP))il'l

!:!T--bíD"n':mbíDI

l

i=i.j=l
l

i=tj=i

l
log ID(')l --2

em que D(t) = D(7-(t)) é a matriz diagonal com os elementos de a-(t) = (1-1') , . . . , rq(t) )T na diagonal

principal.

O passo M do algorítmo MOEM maximiza Q(OIO(t)) para produzir uma estimativa O(t+l) que

maximize a verossimilhança dos dados completos. De (2(0IO(t)), a solução única é dada por

ãli(t+0 1«-:("1D)ljy: - g(Õu, bÍD)ll'l

;"' * lâÍi::XI ' Êgl ':''""';=el"''''" .
l $!' $1\ l {K-i(u(j))diagjbÍj)b:j)Tl},

Z J

l l

i-]

Í5(t+t)

em que J(t) = ag(P, bf))/a/3TI n.;àm e dias(C) é a matriz diagonal com os elementos da diago-
nal de C.

A seguir apresentamos uma ilustração numérica para esse método considerando os dados de

crescimento de plantas de soja discutidos na Seção 2.4.

7.2 Ilustração numérica: Dados de crescimento de plantas de soja

Considerando os dados de crescimento de soja discutidos na Seção 2.4 e seguindo o modelo

de crescimento de plantas considerado por Pinheiro & Bates (1995), vamos ajustar um modelo da

forma
Pi +bt{ . ,

l+expl--jzij +ci =1,...,m.Í,
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com n :; 48 representa o número de plantas em que se observou os dados de crescimento e

mi é o número de medidas observadas na planta { para { = 1, ... ,48. Nesse caso, não há a

necessidade de ajustar modelos diferentes para cada grupo de genótipos e anos pois esses grupos

são naturalmente incorporados com a introdução do efeito aleatório diretamente na função não

linear. Para o processo de estimação utilizando o algoritmo Monte Carlo EM, geramos amostras de

tamanho Mi = 20000 das distribuições condicionais completas de ]t;ijbi,y{, O(t)] e jbíju{, yi, O(t)]

utilizando o amostrador de Gibbs com Metropolis Hastings para bi em cada passo do algoritmo.

As cadeias geradas das condicionais completas de óí e t;{, á = 1, . . . ,n, no passo E referente à

última iteração do algoritmo de Monte Carão EM considerando-se o modelo t-Student com 2 - 3

graus de liberdade são apresentadas no Apêndice A. A Tabela 7.3 traz as estimativas de máxima

verossinlilhança dos parâmetros.

Tabela 7.3: Estimativas dos parâmeüos com ecos padrão (E. P.) sob modelos não lineares com efeitos
mistos assumindo misturas de escala normal para os dados de crescimento de plantas de soja.

Apesar de mais custosos computacionalmente e possivelmente sujeitos a um maior número

de fontes de erros envolvidos nos ajustes, os modelos discutidos nesse capítulo trazem algumas

vantagens, como a possibilidade de adicionar o efeito aleatório diretamente na função não li-

near. Entretanto, comparando-se os perfis obtidos pelos modelos elípticos de principal interesse

desta tese (Figura 4.12) com os perfis obtidos com o ajuste de modelos não lineares com o efeito

aleatório agregado à função não linear (Figura 7.1), obtiveram-se resultados muito próximos. Isto

pode ser uma evidência de que o alto custo computacional neste caso pode ser dispensado, ou sqa,

é possível obter modelos não lineares para dados correlacionados sem a necessidade de integração

       
  normal t-Student slash

  Estimativa (E. P.) Estimativa (E. P.) Estimativa (E. P.)

  19,157 (1,922) 19,593 (1,660) 19,128 (1,502)

  55,538 (2,852) 56,601 (2,454) 55,873 (2,429)

  8,904 (1,859) 9,125 (1,568) 8,979 (2,090)
a2 1,743 (0,095) 0,908 (0,193) 0,750 (0,112)

T 15,014 (0,364) 13,158 (0,4'}2) 9,710 (0,206)
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Figura 7.1: Perfis ajustados pelo modelo t-Student aos dados de crescimento de plantas de soja utilizando
o método MOEM.

numérica ou métodos de aproximação. Formas alternativas de comparação desses modelos são

tema de investigação atual da autora.
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Capítulo 8

Discussão

Este trabalho propõe ajustes e análises de modelos não lineares elípticos com efeitos mistos,

que representam alternativas para o modelo normal em situações de dados correlacionados. Em

especial, consideramos duas formas de adicionar os efeitos aleatórios ao modelo, a primeira de-

las adicionando os efeitos aleatórios linearmente ao modelo, o que possibilita a introdução da

correlação intragrupo sem a necessidade de integração numérica para obter o modelo marginal.

Em particular, assumindo distribuições de mistura de escala normal, apresentamos uma fomia

alternativa para o ajuste de modelos não lineares com efeitos mistos assumindo que os efeitos

aleatórios são inseridos de forma não linear na média da variável de interesse.

Considerando o primeiro enfoque, ajustamos modelos não lineares com efeitos mistos a diver-

sos conjuntos de dados, entre eles dados de hemodiálise, dados de concentração das substâncias

indomethacin e theophylline e dados de crescimento de plantas de soja, e comparamos os resul-

tados obtidos sob os modelos t-Student e exponencial potência ao modelo normal. Para tanto,

assumimos que o parâmetro referente ao número de graus de liberdade do modelo t-Student

e o parâmetro de forma do modelo exponencial potência são fixados, e utilizamos critérios de

informação (AIC, BIC) para escolher o melhor valor do parâmetro em cada caso. Como resulta-

dos, foram ajustados modelos t-Student com poucos graus de liberdade e modelos exponencial

potência com o parâmetro de forma menor que 1, isto é, foram escolhidos, por meio de critérios

de informação, modelos com caudas mais pesadas do que a normal em todos os problemas con-

siderados. Como primeiros resultados, observamos que as estimativas dos modelos de caudas

129
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pesadas ajustados podem ser menos sensíveis e mais robustas contra observações aberrantes do

que o modelo gaussiano. A vantagem imediata de modelos elípticos é que podem atribuir pesos

diferentes para cada observação e em particular os modelos elípticos de caudas pesadas atribuem

pesos menores para observações com maior distância de Mahalanobis, possibilitando assim a me-

nor sensibilidade das estimativas à presença de pontos aberrantes.

Conduzimos um estudo de diagnóstico de influência considerando alguns enfoques de in-

fluência local (book 1986, 1987, Escobar & Meeker 1992) e influência global, e notamos que

observações aberrantes parecem exercer maior influência nos modelos normais do que em mo-

delos elípticos com caudas pesadas considerados. Calculando mudanças nas estimativas após a

exclusão de casos, as estimativas tendem a ser mais robustas sob os modelos t-Student e expo-

nencial l5otência. Além disto, ao perturbar os modelos na direção de observações aberrantes,

vemos que as mudanças nas estimativas dos parâmetros são maiores no modelo normal do que

nos modelos t-Student e exponencial potência considerados. Por outro lado, as estimativas dos

parâmetros em modelos não lineares elípticos com caudas pesadas parecem ser mais sensíveis a

perturbações na direção das observações que recebem maiores pesos no processo iterativo. En-

tretanto, na maioria dos casos os modelos t-Student e exponencial potência mostraram-se mais

robustos do que o modelo normal no sentido da distância de Mahalanobis, e esse fato se deve à

atribuição de menores pesos para as observações com as maiores distâncias do modelo nomlal.

Observamos, em particular, que os parâmetros de dispersão são geralmente menos sensíveis sob

os modelos elípticos de caudas pesadas considerados do que sob o modelo normal. Todavia, os

parâmetros referentes aos efeitos fixos podem ser tão sensíveis sob modelos de caudas pesadas

quanto sob o modelo normal, especialmente quando perturbações são introduzidas na direção de

observações que recebem os maiores pesos nos modelos t-Student e exponencial potência.

Desenvolvemos também testes do tipo escore propostos por Silvapulle & Silvapulle (1995)

para avaliar componentes de variância em modelos elípticos não lineares com efeitos mistos em

dois casos, considerando D diagonal, o que signi6ca que os efeitos aleatórios não são correlacio-

nados entre si, e outro caso em que D é não diagonal de acordo com os modelos ajustados a cada

aplicação numérica. Em particular, para os modelos ajustados aos dados de hemodiálise, resulta-

dos diferentes foram obtidos na conclusão do teste de hipótese considerando o modelo normal e
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os modelos t-Student e exponencial potência. Realizamos exclusões de casos e foram verificadas

mudanças inferenciais nos três modelos ao nível de significância de 5% porém mudanças somente

no modelo normal considerando o nível de significância de 10%. Além disto, realizamos estudos

de sensitivídade perturbando a variável resposta e verificando mudanças relativas no valor da es-

tatística encore. Os resultados mostraram que a estatística escore tende a ser mais sensível sob o

modelo normal do que sob os modelos elípticos de caudas pesadas considerados.

Finalmente, como alternativas ao ajuste de modelos não lineares com efeitos mistos, apre-

sentamos os resultados obtidos com o ajuste de modelos não lineares supondo distribuições de

mistura de escala normal e introduzindo os efeitos aleatórios na função não linear. Para tanto,

utilizamos o algoritmo Monte Carlo EM e aplicamos os resultados obtidos considerando os mo-

delos slash e t-Student aos dados de crescimento de plantas de soja. Os resultados mostraram

que, apesar de mais custosos computacionalmente, os modelos não lineares com efeitos mistos

supondo misturas de escala normal produziram ajustes semelhantes aos dos modelos não lineares

elípticos com efeitos aleatórios introduzidos de forma linear no modelo. As comparações desses

modelos são tema de investigação atual da autora deste trabalho.

A conclusão geral do trabalho portanto é que na presença de observações com grandes resíduos,

isto é, realizações possíveis das caudas das distribuições, modelos elípticos com caudas pesadas

podem representar boas alternativas ao modelo normal. Os códigos dos programas desenvolvidos

em linguagem R para as análises podem ser disponibilizados pela autora mediante solicitação.
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Capítulo 9

Trabalhosfuturos

A lista de possíveis extensões para o presente trabalho contempla várias direções dentro

da pesquisa estatística, incluindo investigações teóricas e aplicadas, de grande interesse para a

evolução da modelagem não linear.

A primeira extensão, já que tratamos de modelos elípticos e suas vantagens para acomodar

observações nas caudas das distribuições, seria a comparação de modelos assumindo contornos

elípticos com a modelagem robusta por exemplo. Apesar dos diferentes enfoques, já que a mode.

lavem robusta não assume caudas pesadas mas sim tolera possíveis contaminações ou desvios nos

dados e atribui pesos pequenos a observações que acredita-se serem pontos aberrantes, um traba-

lho possível seria comparar a sensitividade de estimativas robustas com estimativas provenientes

de modelos elípticos não normais.

Uma segunda extensão seria assumir estruturas mais gerais de variância-covariância, de acordo

com a necessidade em aplicações numéricas, utilizando por exemplo métodos gráficos como va-

ríogramas e correlogramas para a identificação de estruturas necessárias como estruturas autore.

gressivas, heteroscedásticas, uniformes, entre outras.

Outra linha de pesquisa seria considerar alternativas para as funções não lineares envolvidas

nos modelos desenvolvidos, por exemplo utilizando modelos semiparamétricos com efeitos mistos

com contornos elípticos seguindo a linha desenvolvida por Pulsar (2009).

Como ferramentas para a análise e comparação dos modelos em questão, uma possibilidade

seria considerar métodos de validação como discutidos em Montgomery et al. (2001), pouco
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explorados até o momento mas de grande importância para analisar a qualidade das previsões

utilizando o modelo considerado.

Uma outra linha de pesquisa ainda seria a extensão de análises de influência desenvolvidos

por Lucas (1997) no caso multivariado, para verificar o comportamento de funções de influência

em diferentes contextos de estimação assumindo distribuições de contornos elípticos.

Finalmente, um estudo computacional comparando a eficiência de diferentes métodos de

estimação em diversos pacotes estatísticos como R, Ox, SAS, para obter a melhor performance

no ajuste de modelos não lineares elípticos com efeitos mistos, e a disponibilização de códigos

nessas linguagens para a utilização imediata a partir de usuários e pesquisadores de áreas interes

fadas em modelos não lineares com efeitos mistos



ApêndiceA

Gráficos MCEM

Apresentamos aqui as cadeias geradas das condicionais completas de bi e u{,

passo E do algoritmo MOEM última iteração considerando o modelo t-Student com 2 = 3 graus de

liberdade. Nas Figuras A.l a A.3 estão apresentadas as cadeias relativas às condicionais completas

de b{ referentes aos anos de 1988 a 1990 e nas Figuras A.4 a A.6 estão descritas as cadeias geradas

referentes às condicionais completas de t;{ relativas aos anos de 1988 a 1990.
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Cadeias de b: Ano 1 988

genótipo F genótipo F genótipo F genótipo F

0 2000 5000 0 2000 5000 0 2000 5000 0 2000 5000

índice índice índice índice

genótipo F genótipo F genótipo F genótipo F

0 2000 5000 0 2000 5000 0 2000 5000 0 2000 5000

índice índice índice índice

genótipo P genótipo P genótipo P genótipo P

0 2000 5000 0 2000 5000 0 2000 5000 0 2000 5000
índice índice índice índice

genótipo P genótipo P genótipo P genótipo P

0 2000 5000 0 2000 5000 0 2000 5000 0 2000 5000

índice índice índice índice

Figura A.l: Cadeias de b no caso t-Student referente aos efeitos aleatórios do ano de 1988
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Cadeias de b: Ano 1 989
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índice índice índice índice

genótipo P genótipo P genótipo P genótipo P
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índice índice índice índice

genótipo P genótipo P genótipo P genótipo P

0 2000 5000 0 2000 5000 0 2000 5000 0 2000 5000

índice índice índice índice

Figura A.2: Cadeias de b no caso t-Student referente aos efeitos aleatórios do ano de 1989

k
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Cadeias de b: ano 1990

genótipo F genótipo F genótipo F genótipo F
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índice índice índice índice
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0 2000 5000 0 2000 5000 0 2000 5000 0 2000 5000

índice índice índice índice

Figura A.3: Cadeias de b no caso t-Student referente aos efeitos aleatórios do ano de 1990
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Cadeias de u: Ano 1 988

genótipo F genótipo F genótipo F genótipo F
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índice índice índice índice

genótipo P genótipo P genótipo P genótipo P

0 3000 6000 0 3000 6000 0 3000 6000 0 3000 6000

índice índice índice índice

Figura A.4: Cadeias de u no caso t-Student referente aos efeitos aleatórios-do ano de 1988
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Cadeias de u: Ano 1 989

genótipo F genótipo F genótipo F genótipo F
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índice índice índice índice

genótipo F genótipo F genótipo F genótipo F

0 3000 6000 0 3000 6000 0 3000 6000 0 3000 6000
índice índice índice índice

genótipo P genótipo P genótipo P genótipo P

0 3000 6000 0 3000 6000 0 3000 6000 0 3000 6000

índice índice índice índice

genótipo P genótipo P genótipo P genótípo P

0 3000 6000 0 3000 6000 0 3000 6000 0 3000 6000

índice índice índice índice

Figura A.5: Cadeias de u no caso t-Student referente aos efeitos aleatórios do ano de 1989
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Cadeias de b: ano 1 990

genótipo F genótipo F genótipo F genótipo F

0 3000 6000 0 3000 6000 0 3000 6000 0 3000 6000

índice índice índice índice

genótipo F genótipo F genótipo F genótipo F
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Figura A.6: Cadeias de t; no caso t-Student referente aos efeitos aleatórios do ano de 1990
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