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Resumo

O objetivo desse trabalho foi apresentar técnicas bayesianas altemativas que visam

simplificar a análise de dados em alguns problemas com dados discretos. Parte das técnicas

apresentadas neste trabalho foi motivada por dois problemas práticos de classificação que

surgiram no dia-a-dia do autor. Cada um dos problemas possui sua própria peculiaridade,

tendo em comum apenas o fato de terem como recomendação a regressão logística como

técnica de análise. Outro resultado importante desse trabalho foi baseado na medida de

associação de Yule (1912), onde apresentamos uma variante como um coeficiente de

desequilíbrio que mede o quanto estamos distantes do equilíbrio de Hardy-Weinberg
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Abstract

The aim of this work was to present altemative bayesian techniques to simplify the

analysis of data in some problems with discreto data. Some techniques presented in this

work were motivated by two practical problema of classification that arose in daily work of

the author. Each problem has its own peculiarity, having in common only the faca of

having the logistic legression as recommcnded technique for analysis. Another important

result of this study was based on Yule's measure of association (Yule, 1912). Based on this

measure, we presentcd a disequilibrium coefficient that measure how far a population is

from Hardy-Weinberg equilibrium.
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Capítulo l
Introdução

A principal motivação para o desenvolvimento desse trabalho nasceu dos inúmeros

problemas que surgem no dia-a-dia para aqueles que, como o autor, trabalha com

aplicações. Quando trabalhamos em aplicações, muitas vezes nos interessa a simplicidade

ao analisarmos dados que são coletados por nossos "clientes". No entanto, há casos onde

encontramos diHiculdadcs em simplificar a análise por não existir descrições de como

realizar essas análises, obrigando assim o pesquisador partir para modelos sofisticados de

difícil compreensão para pesquisadores pouco familiarizados com a estatística.

Os resultados dessa tese são apresentados em oito capítulos, cujos conteúdos são

motivados por problemas práticos. O primeiro problema, apresentado no Capítulo 7 desse

trabalho, se refere a um problema genético como em Grazeffe et al. (2008) onde é

verificada a influência de certo tipo de radiação na ocorrência de vários danos celulares. Já

o segundo problema, que é apresentado no Capítulo 8, consiste cm desenvolver um modelo

de prognóstico de mortalidade e um índice de severidade para crianças admitidas na

Unidaclc de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Paulo, da Universidade Federal de

São Paulo (UNIFESP). Os dois problemas são independentes entre si e cada um deles

possui sua própria peculiaridade, tendo em comum apenas o fato de terem como

recomendação a regressão logística como técnica de análise. Outro resultado importante da

tese, baseado na medida de associação de Yule (1912), é apresentado no Capítulo 6 desse
trabalho.

Na regressão logística, em seu caso mais simples onde temos apenas dois grupos de

classificação, a resposta binária y (representada por 0 e 1) segue uma distribuição Binomial

(Bernoulli). A relação entre a variável resposta y e o vetar de variáveis explicativas é feita

l
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através de uma relação linear do logaritmo da Razão de Chances (Odds Ratio), chamado de

logito, com o vctor de variáveis explicativas x=(xi,.x2,...JP):

logitojzz'(x)]= log zr(x) - a+P .rt +Pzxz +'''+P,x,

onde z(x)=/:'(y=llX=x) e Pi, é o coeficiente da í-ésima variável explicativa

Í:1,2,...,P.

Assim, o modelo logístico binário é dado por

expta + #ixi + #2x2 + ... + #PxP .l

1 + expt(z + Jó't.h + J#2x2 + . - + J6Pxl,
z'(x) = P(y 1 1X ( 1 . 1 )

Considere agora que r tem resposta categórica com &+/ níveis. A regressão

logística multinomial (também chamada de regressão logística politâmica) descreve

rk +i\
simultaneamente o log-odds pala todos os . pares de categorias. Entretanto,

escolhendo-se k desses pares, os pares restantes tornam-se redundantes.

Seja x=(xi,x2,...,t,) o vedor de variáveis explicativas e 7z,(x) = P([ = 1 1 X = x) a

probabilidade da categoria í, í=0,1 ,2,...k. Então

Y MI //Íno«:faJ(l; z.(x), z.(x),..., z'*(x))

Os modelos

iog-:l:l + .z?;.x. + ,a.:x, + ... + #ü,.*, ,
í ; l,...,k, (1.2)

descrevem, simultaneamente, os efeitos de l nesses k logitos. Os efeitos variam dc acordo

com a resposta pareada com a categoria de referência. Sem perda dc generalidade, os

logitos em (1.2) consideram a Categoria 0 como a categoria de referência (em geral são
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escolhidas a primeira ou a última categoria como referência). Veja que os k lobitos

definidos ei-n (1.2) determinam os parâmetros para os demais logitos de outros pares de

categorias, pois

Assim, analogamente ao modelo logístico binário, as probabilidades do modelo

multinomial são dadas por:

a'.(x): P(yo -llX=x)- * , '
1 + )1.1 expÍai + Pii xi + P,z.r2 + --- + .27,, xP }

i-l

e (1.3)

exptaí + .ZÍ.i.xt + Pi2x2 + . . + ,PPxP l

1+ }.expÍa. + .ó,..ri + Pi2x2 +'''+ PIPxP }

z; (x) = P(y. ] l X = x)

f:l

onde a Categoria 0 é a categoria de referência

Para mais detalhes sobre o modelo de regressão logística, veja Hosmer &
Lemeshow (1989) c Agrcsti(2000). Landau & Everitt (2004) apresentam os procedimentos

para o ajuste do modelo logístico binário usando o software SPSS (Statistical Packagc for

Social Sciences).

Como visto anteriormente, o modelo logístico multinomial tem como base a

distribuição multinomial, que pode ser definida da seguinte forma (DeGroot, 1975):

Del'inição 1.1: Definição da distribuição Multinomíal

Seja (YQ, Y\, ..., Yt) Llin vetar aleatório ta! que

p«o-y.,...,yi -y. l@o,...,q I' :.,' IHo.''
o/zde, y. -t0,1,...,n} e O$O; $1, Vi=0,1,...,k; )l.ll;oyí 'n e

"/ã. ç«.(K,,...,rí) i(a.,...,q:) - M"//i«o«:ía/(n,(o.,..., o.))

Dizemos
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No nosso caso, yí é o número de indivíduos da Categoria i na amostra e ê é a

proporção de indivíduos da categoria í na população. Em particular, quando k=1 o modelo

Multinomial definido acima se reduz à distribuição Binomial.

No contexto bayesiano, o modelo multinomial é conjugado com a família de

distribuições Dir.ichlet, definida abaixo:

Definição ] .2: Del'inição da distribuição Dirichlet

Sejam a. c U*, i=0, 1,...,k consta/7fei e (Oo,...,O. ) [r/}z ve/o/" a/ea/órlo /a/ gire stríz./ü/2ç:ão

densidade de probabilidades é dada por

/(%,...,o. ) l («.,...,«* )): -ia;il.:;S-n «. '

.«'', ':'. :-, "'-',:,...,*,' El;;.'; -' ' "'".,-..,«o-Hl;.-oD/.bl:.«.l.
0Í««,« .«''. q«. @.,...,0.)1 ('.,...,«*) - 0Í,l / r(«.,...,«.)

l

Enl particular, quando k=1 a distribuição definida acima se reduz à distribuição

Beta. A inferência bayesiana para um vetor de proporções será desenvolvida com o modelo

conjugado Multinomial-Dirichlet (Pereira & Viana, 1982).

O objetivo principal dessa tese é a apresentação de técnicas alternativas que visam

simplificar a análise dc dados em problemas de classificação onde a regressão logística

multinomial é a técnica indicada para a análise. Esse trabalho é focado, em especial, na

utilização da metodologia bayesiana para a resolução dos problemas. A maior parte dos

procedimentos apresentados nesse trabalho foi motivado durante a resolução de dois

problemas práticos que surgiram no dia-a-dia do autor. Essa tese está organizada em 9

capítulos, cujas breves descrições são apresentadas a seguir.

O Capítulo 2 apresenta uma fatoração das distribuições multivariadas. Mostraremos

como o modelo multinomial pode ser fatorado em um produto de binomiais independentes,

assim como a fatoração da Dirichlet em produtos de Botas. Esse tipo de fatoração permite

trabalhar com uma scqüência de regressões binárias ao invés da regressão multivariada.

Vários problemas práticos ''pedem'' uma fatoração com algum significado prático,

facilitando, assim, a interpretação dos resultados. Essa fatoração flexibiliza o modelo no



5

sentido de poder trabalhar com diferentes conjuntos de covariáveis para cada regressão

binária, além de permitir uma maior simplicidade computacional.

O Capítulo 3 apresenta como principal resultado uma conjectura que aproxima para

a normal a distribuição do log-odds.

Uma breve revisão de inferência bayesiana e o resultado da conjugação Dirichlet-

Multinomial são apresentados no Capítulo 4, assim como a coneção necessária na priori

quando se considera a análise particionada.

O Capítulo 5 apresenta um índice de gravidade na situação onde temos grupos

ordenados para classificação. Esse índice é desenvolvido a partir do vetar de probabilidade

P, resultante da aplicação de uma regressão logística com muitas variáveis explicativas.

Definido no intervalo de 0 a 1, o índice de gravidade pode ser aplicado nas unidades

amostrais observadas, obtendo valores dc corte como critério de classificação para novas

unidades.

O Capítulo 6 apresenta uma medida de associação proposta por Yule (1912) para o

caso de uma tabela de contingência 2x2. A partir de uma pequena variação na tabela dc

contingência e seguindo a mesma idéia dc Yule, obtemos um coeficiente de desequilíbrio

que indica o quão distante as observações estão do equilíbrio de Hardy-Weinberg (Hardy,

1908 e Weinberg, 1908). Ademais, desenvolvemos a inferência bayesiana dessas medidas

e apresentamos sua aplicação em dois excinplos ilustrativos.

Um dos problemas que motivaram esse trabalho é apresentado no Capítulo 7.

Motivado pelo trabalho de Grazeffe et al. (2008), ele consiste em um problema de genética

onde foi verificada a influência dc certo tipo dc radiação na ocorrência de danos celulares.

A análise clássica do problema foi realizada na sua forma padrão, através do modelo

logístico multinomial c também utilizando a fatoração descrita no Capítulo 2. Ademais, a

metodologia baycsiana foi realizada e seus resultados comparados com aqueles obtidos

pela inferência clássica

O segundo problema quc motivou esse trabalho é apresentado no Capítulo 8 e tem

como objetivo o desenvolvimento de um modelo de prognóstico de mortalidade e um

índice de gravidade para crianças admitidas na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do

Hospital São Paulo, da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). Esse índice foi
utilizado estratificando cada criança em cinco estratos de risco e através desses estratos, as

novas probabilidades de morte foram estimadas através da metodologia bayesiana
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Finalmente, no Capítulo 9, apresentamos as conclusões obtidas nesse trabalho. São

listadas as vantagens dos métodos propostos, fazendo um apanhado geral dos resultados

dos capítulos anteriores.



Capítulo 2
Fatoração de distribuições multinomiais

e multivariadas

Essa tese foca a resolução de problemas de classificação, onde a técnica de

regressão logística é adequada para a análise. Em muitos casos, não temos apenas dois

possíveis grupos para classificação. Podemos então, cm um caso geral, nos deparar com

um problema onde temos k grupos (kZ2), fazendo-se necessário o uso de um modelo

multivariado para a realização da análise. Na inferência clássica, a distribuição

Multinomial é o modelo que serve como base para esse tipo de análise. No caso da

inferência bayesiana, o modelo recomendado é a Dirichlet.

Apresentamos neste capítulo resultados da fatoração dessas distribuições

multivariadas. Mostraremos como a distribuição Multinomial pode ser fatorada em um

produto dc binomiais e, no caso da distribuição de Dirichlet, como a mesma pode ser

fatorada em um produto dc distribuições Beta. Esse tipo de fatoração pode trazer algumas

vantagens: 1) maior simplicidade computacional, visto a maior facilidade na manipulação

de modelos univariados e; 2) facilidade na interpretação dos resultados, visto que alguns

problemas ''pedem'' uma fatoração que tenha algum significado prático. Como exemplo,

podemos estar interessados em verificar os fatores relacionados à demência nos indivíduos.

Considere três grupos para classificação: Saudáveis; CCL (Comprometimento Cognitivo

Leve) e DA (Doença de Alzheimer). O interesse pode estar na realização da análise em

dois passos: num primeiro momento, discriminando os indivíduos saudáveis dos não-

saudáveis (CCL+DA); e na sequência, discriminar os indivíduos (não-saudáveis) entre

CCL e DA. Essa fatoração nos permite fazer uma análise independente em cada

7
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passo e, através de uma simples multiplicação obter o resultado geral, que seria observado

ao utilizar o modelo original multivariado.

2.1. Fatoração da distribuição multinomial em produtos de
binomiaís

Mostraremos aqui um caso particular onde k=3 (distribuição trinomial). Apesar dos

resultados abaixo serem considerados para a distribuição trinomial, eles são bastante gerais

e podem ser facilmente estendidos para qualquer dimensão e pala diferentes partições.

Considere que (Xo,X.,X:)l(On,0.,d2)- Mi/rfno/pala/(/z,(Oo,O.,O:)), onde

x {0,1,...,nle0«0igl, IVz 0,1,2; .ro+xi+x2=/z eOo+Oi+Oz l.

A função de probabilidade pode então ser escrita como

f /'z \
./'(x.,x. ,x: l n,0) = lona'0.'' 0;

kxo,.xt,x2,7

Considere a seguinte reparametrização

l--o = o.+o:; ,.-L .
1 0

l
l a

Note que tanto f? como z assumem va]ores no interva]o [0,1] e são de variação

independente. Dizer que são dc variação independente é dizer que conhecido o valor de um

parâmetro, o segundo continua incerto exatamcnte como antes, variando no mesmo espaço

paramétrico. Considere também que /lz = x. + x2 - n -- .ro

Outra consideração importante é a seguinte fatoração:

*. =. *:1-Jh -=h:üü -l=ll=l
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Podemos assim reescrever a função de probabilidades da seguinte forma

/(x.,x.,x: In,0) .f(x.,x. l n, 0)

1*.,:.,*:1«''.'';: : 1:11:1"Tbw
1.= 11:i 1«« o ©''«: l-:kl'' l/k-l';
1.:1"" o- ü''"l:ll«'- o-«)" ''
.f(*. 1 «, 0).f(*. l «,*.,x') - ./'(*. 1 «,0)./'(*. 1 «-,z)

onde,

X0 - Binontiall.n,O)

X. + X: - «: - Bi-,«Í«/(m,z)X

Como é? e z são de variação independente, podemos usar o primeiro (ou o segundo)

falar para inferências sobre z (ou 0). Essa técnica de fatoração de vcrossimilhança é

descrita por Cox(1975) c mais tarde explorada por Basu(1977).

Neste caso, a partição considerada foi(Oo;O. +O:) . Entretanto, é importante

ressaltar que esse resultado é geral e válido para qualquer outra partição. Para isso, é

suficiente renomear os índices das variáveis. Outras partições, por exemplo, podem ser

dadas por(Oo +0.;O:) ou(O.;On +02).

Assim, fica evidente que toda distribuição multinomial pode ser fatorada em

produtos de binomiais com parâmetros de variação independente. Esta é a origem das

técnicas de partição de qui-quadrado.
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2.2. Fatoração da distribuição Dirichlet em produtos de Betas

Assim como no caso da distribuição Multinomial, mostraremos aqui um caso
particular onde k=3. Todos os resultados aqui apresentados são bastante gerais c podem ser

facilmente estendidos para quaisquer dimensões e partições.

Antes de apresentarmos a fatoração, anunciaremos um teorema que trás uma

caracterização da Dirichlet pela distribuição Gama.

Teorema 2.1: Caracterização da Diriclllet pela distribuição (;ama.

Cottsidere que os contpollelttes do vetou aleatório z.= Çzü,z\,z2) são ntutuatuente

indepenctetltes e possuindo distribuições Gculta cona o tt\estilo parântetro de escala b>0. Se

ít = (a.,a.,a:) é tr/zz ve/or de conzpo/ze/ares reaíx posírívas e z, l (a.,b) - Ga//7a(a. ,b), ís/o

ê

b';

./'(zl laí,b): F(a.) ' '"' , Í=0,/,2.

tentos que:

/,l Se / = zo +zl +zz, e/z/ão /l(ao,ai,a2;b) - Ga/7za(ao +ai +a2,ó),'

2,1 Se O; = --31---, e/zfão (ao,O.,0:) 1 (a.,a.,a:) - Z)Iria/z/e/(ao,a.,a:), f=0,/,2

3) Fixado o valor a = (.ao,at,a2) , teltlos que (~Oo,Ox,O2 ) e t são independetttes.

zo zl Z2

o: . -=

DcnLol'lstraÇão:

Considere as transformações

e / := Zo + Zi + Z2 =9 zl = rOí i-0,1,2

Note que Oo+O.+Oz 'l. Desta forma, podemos escrever, por exemplo

z: = /(1 -- 0. -- 0. ) .
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Assim, a matriz Jacobiana da transformação é

1},0

J a(z.,z.,z:)
ê) (0. , 0. ,r)

f

r l

E o seu determinante é IJI

A distribuição conjunta dc z (z.,z.,z:) é dada por

/:(e., :-, :J l ('.,«., .J,ó): U-fla :;'-'.-':'

c a distribuição conjtmta de le(0.,O.,O:) é

.f«%, o-, OJ,.)i («.,«., «J,ó) g J l .Ê l:-' [@, , o., OJ,.tl- .:ÚlqtD-(z''o.)''''l

1] q'' ló(''"'"Je-''r("o"-"o-i

integrando em r, obtemos a marginal de (0.,O. ,O:)

g((O., , O. , O:) l(a.,a.,a:),b)
llrl -g---ló ü'"' "Je ''' l('. "- "a-' dr

rl -q--l fó (''"' "Je -'' r («.'«- *«o-l dr

i'leal-''. '- '. -- «:,

ESâHÚo.';-'
l 2

'Ri3mU'f'''

Isto é,(Oo,O.,0:) 1(a.,a.,a:) Z)/ric/z/e/(ao , a. , a: )
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Integrando em (O. 0i , Oz ) , obtemos a margina

: {«*%=::.,lnÉ;l '«".":'.-",'«.":''"".":

: .'«'«.":'.-''.'«*'-",, {«*%ü:..,IÜml'«".":

IKI«.«."'"l.l=1'::ÍT 11"''' ..*:%-.,

l de r

ã(r l («. , «. , «: ),b)

Z?(ao+íq+az) e /)r f(ao+nl +a2)--l

I'(ao + a.+ a:)

Veja que

. '. »,"a - ,, n : I'iõ=;i=s H "f'.. ll.''. ...'i.' .... . ,.,''' l
= lrl -g:--ló('o*'i +"2)e -õr / («o+a- +«2 )-i : ./' ((i), f l a, ó).

Ou seja, (Oo,O.,O:) e / são independentes

n

Lema 2.1: Partição da distribuição Dirichlet

Coltsidere que (.Oo,O~,OÕ\ (.aü,a.,az)- Dirichlet(.ao,a\,a21). Se cldotarlttos ct seguinte

reparametrização:

0 l-o = o.+o,; ,.
o.+o:

[en\os que:

/) OI(a.,a.,a:) -/ie/a(a.,a. +a:),

2) zl (a.,a,) - Be/a(a.,a.)
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Detnotlstração

A demonstração é análoga à do Teorema 2. 1 . Basta considerarmos as transformações

Zo + Zi + Z2
z. = /é?

z.. z. = r(1 -- 0)z

/ = Zo + Zi + Zz
z: = r(1 0)(1 n')

A matriz Jacobiana da transformação é

é? Z'(1 0),-h#- o /(l- o)

r(l - z')

-r(1 - 0)
(1--0)(1 z')

E o scu determinante é l J 1= r:(l -- O) .

Como antes, para(a.,a.,a:) e b fixados, zo, zi e 22 são mutuamente independentes

com z. l(a.,b) - Ganga(a.,b), i=0,1,2. Assim, a distribuição conjunta de z =(z.,z.,z:) é

dada por

2 Z.af

.f:(k., :-, zJ l («.,«., «J, z') - Ui:la :;'''.-':'

E a distribuição conjunta de(O,z,r) é

(o,«',r l ü.,«.,«:),ó) lz''lo,"',rll
Z) rio +({l+a2

: '' (l -- Or'":'' z«- ' (l -- 7zy: ' / "'"- ":-'e'''
I'(a.)I'(a.)I'(a:)

/
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Integrando cm r, obtemos a distribuição de (O, zz)

g((o,z) l('zo, a. ,a:),z') ''(i - o)"'":'' n'-''(l - z)":'' JT'"".";-'e-''al

rÇ gt ! tq?> a".-'(1-0)"'":''z'"-''(l zy:''
I'(a.)I'(a.)I'(a:) ' '

Vda quc podemos reescrever g(O,z) da seguinte forma

(«. , «. , «:))g : (z' l («. , «: ))

g((O, z) l (a. , '. , «: )) .!.Çgg.=EIL112- o'''' a - o«-": - 'lÍ-11.ÇgLI.g2-««''' a - "y: ' l
I'(a.)I'(a.+a:) ' ,JLI'(a.)I'(a:) ' ' .J

Ou seja,

é?l(ao,a.,a:) - Be/a(ao,a. +a:) e

z l (a.,a.,a:) - gera(a., a:) .

D

Veja que dado(O. +O:), O=Oo e z=0./(O.+02) são independentes, permitindo

assim realizar inferências para cada variável separadamente. Desta forma, ao invés dc

trabalharmos com a distribuição Dirichlet de ordem 3, podemos realizar inferências

particionando a em um produto de duas Belas.

Neste caso, a partição considerada foi(Oo;0. +0:) . Entretanto, é importante

ressaltar que esse resultado é geral e é válida para qualquer outra partição. Para isso, é

suficiente renomear os índices das variáveis. Outras partições, por exemplo, podem ser

dadas por(Oo +0.;0:) ou(O.;Oo +02). Além disso, apesar de se tratar de uln exemplo com

uma distribuição Dirichlet de ordem 3, esse resultado pode ser facilmente estendido para

qualquer dimensão k (k?3).



Capítulo 3
Aproximação normal para a distribuição

dolog-odds

Apresentaremos neste capítulo a distribuição do odds e também a aproximação

normal dos seus logaritmos. A transformação logística aplicada a uma distribuição normal

p-dimcnsional sob um simplex p-dimensional é conhecida como distribuição logístico-

normal (Aitchison & Shen, 1980).

Antes de continuarmos, apresentaremos aqui a definição da distribuição Dirichlet

do Segundo tipo. A definição a seguir não é restrita à escolha do denominador. Com

qualquer elemento do vetor aleatório O no denominador, a definição pode ser modificada

simplesmente permutando os índices.

Definição 3.1: densidade Dirichlet do segundo tipo

Sejalu a: e 'R* , i=q,\,...,k cojtstantes e q@.,...'@k-t ) '"n vetou clteatório tal que sua função

dettsidade de probabilidades é dada por

. rl#';''' l=o

B(ao,...,ak) r *.. -..Ê",
l i--E@. l;:'
\. l=o /

.«'', .', » ', v' ; ',-,...,' - '; ' "'".,...,«o : Hl;.,(«D/-bl: ...l. «.««:.. "''' ""
Q@o' ,$k-\ \ a o,...,a * ) tens distribuição Dirichlet do segundo tipo de ordena k.

k l

./'((@o ,..., @*..) l(a.,..., «*))

15
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Teorema 3.1: Distribuição do Odds

Se O\(.a.,a.)- BetaÇa.,as), então o Odds, @=-i---, teme distribuição Dirichlet do

seguttdo tipo de ordelrt 2 collt parâmetros (~ao,ax) . Isto é, sua densidade é dada por

/(@ l ü. , «o) : ãÕ;l-a ã;'ã5am-

Delltottstrclção :

A demonstração é análoga à do Teorema 2. 1 . Basta considerarmos as transformações

ll: - l:::'
A matriz Jacobiana da transformação é

,-]#-L; T]
E o seu determinante é l J l= /

Como antes, para (ao,a. ) e b fixados, zo c zt são mutuamente independentes com

z. l (íz.,b) - Ga/?za(a.,b) , i=0,1. Assim, a distribuição conjunta de z = (z.,z.) é dada por

.Ê «:., :D l («., «0,d: ]'l -flua :;'-'.-':'
e a distribuição conjunta de(@,r) é

/(@,/ ] («.,«D,Ó)-i J ]/:lZ-']@,r]): Z'anca . ,«."--'.-''-*','

Integrando em /, obtemos a distribuição de
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.'@ .o,»,- -íü--.«.-' J''""' ',-'''*''''':-í--.«. ' '("""o
I'(a.+a.) O'''
I'(a. )I'(a. ) (l + ÇÓ) "'*"'

D

Ademais, usaremos as funções digama e trigrama, definidas abaixo, para o cálculo

dos momentos da distribuição log-gama.

Definição 3.2: Funções digama e trigama

As funções diganla e trigcuna derrotadas,

óeTt,i\tcías conto

respectivanler\te, por q/(a) e W'(a) são

e
a

'p' (a) - ili- W(a)

Lema 3.1: Esperança e Variância da distribuição log-gama

Sapo/l/za gire zl(a,b)- Gama(a,b). Á espera/zça e íz var/á/?cía de in(z), para a e b

fixados são dados por

Ejln(z) l a,bl= 'P(a) - in(ó) e Varlln(z) l a,bl= ''(a)

Oltde 'W(.à e \41' (.à são aslful\ções digatna e trigama, respectivaltlente

Detltotlstração :

Veja que

J/e l «,oa: - Jiqã' :'''.'':a: - l
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Derivando ambos lados com relação a a, temos

liqãi"«'Õ:'''.'':': - r GO ]'.ê. :«-'. ':'z
Ü

zli«@z)l - -:::
0

In(z') + z]i"(z)]- r (") . o

0
Ejln(z)l= 'P(a) -ln(b) .

0

Vimos anteriormente que W(a) = EÍln(bz)l. Derivando novamente ambos

termos com relação a a, temos

'p' (a) = -Ê- Ejln(óz)l = -g- 'i'-!- in(óz)z" 'e'':dz =

; liça (i««'d): :''''-':dz - ':â:l'iqõ I"«'dz"''.'':'z

= zl(in(óz)): l- !--É©- Ejln(óz)l = Zkin(z,z)): l-(Zjin(óz)l): = Va,"jln(bz)l

= Varjln(b) + in(z)l = Varlln(z)l

os

D

Resultado 3.1: Esperança e Variância de in(@) -inl o l

Stzpo/z/2a qtfe 01(a.,a.)-/ie/a(ao,a.). Á espera/zça

In(@) - inl O 1, par'z ao e at./ixadox são dados por

variâttcia de

Ejln(#)l= '(a. ) -W(a. ) e Varjln(@)l = 'P' (a. ) + 'V'(a. )

ojtde W(..] e \Y' (.] são as funções digama e triganla, respectivctnlente.
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Detltottstração

Pelos resultados da caracterização da Dirichlet e do Teorema 3.1, temos que

@:zo/z. , onde zo e zi são mutuamente independentes com z. l(a.,b) - Ga/za(a.,b),
:0.1Z

Assim, pelo resultado do Lema 3. 1 :

Ejln(@)l= E tnÍ'-â-'j: Ejln(zo) - in(z.)l= '(a.) - in(b)- I''(a.) - in(b)l = '(a.) -'P(a.)
l \. z- J l

e

Varjln(@)l= varl InÍ -g- 1 - Varjln(z.) --ln(z.)l= Varjln(z.)j+Varjln(z.)l = W'(a.)+ ''(a.)
zl

D

E sabido que a distribuição do logaritmo de uma variável Gama é bem aproximada

por uma variável normal. Veja Aitchison & Shen (1980) e Liildley (1964) para mais

detalhes. Desta forma, esse resultado aliado à caracterização das distribuições Dirichlet e

Dirichlet do segundo tipo por distribuições Gama, podemos trabalhar com a aproximação

normal para a reparametrização da distribuição Beta.

Conjectura 3.1: Aproximação normal da distribuição do log-odds

Se OI (ao,a.) - Be/a(a.,a.), e/z/ão o /og-odes, in(@) = InÍ --g-- l, /e//z díxrríbuíção
\ l a /

ízpro.limado/ le/z/e /zor/na/ co/n //zédía W(a.) -- W(a.) e varia/leia W'(a.) + W'(a.) . /sío é,

In(@) - Inji.gãl = /Vo,«a/('(a.) -- '(a.); ''(a.) + 'P'(a.))
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Simulações da densidade do log-odds, in(#) , focam realizadas para diferentes

valores dos parâmetros czo e al. Cada simulação contou com uma amostra dc 500.000

observações. A amostra foi gerada a partir de uma distribuição Beta. Em seguida,

calculamos o odds e tomamos o logaritmo natural de cada uma das observações. A

densidade foi, então, estimada através do comando ''derzsíQ'' do programa estatístico R for

Windows, versão 2.11.0 (R Development Core Team, 2009). O script dos comandos

utilizados na simulação se encontra no Apêndice A. Ademais, essa densidade foi

confrontada com a densidade normal para verificar a qualidade da aproximação enunciada

pela Conjectura 3.1.

A Figura 3.1 mostra as simulações para valores iguais de ao e ai. Percebemos quc

quanto maior o valor dos parâmetros, melhor é a aproximação. De fato, ao=ai=5 já nos

fornece uma aproximação muito boa c no caso de ízo=ai=1 0, já não é possível distinguir as

duas densidades. Nesse caso onde ao=ai, a média das distribuições é zero e a variância, quc

depende da função trigama, decresce à medida que aumentamos o valor dos parâmetros.

Neste contexto, a melhor aproximação observada quando aumentamos os valores dos

parâmetros é reflexo da queda da variabilidade da distribuição dos valores dc in(#) .

aO = 0,8 ; al = 0,8aO = 0,5 al = 0,5 aO = 0,9 ; al = 0,9

aO = 1 ; al = l aO = 2 ; al = 2

a
aO = 3 al = 3

\

\

aO = 5 ; al = 5 aO = IO al = IO aO = 20 1 : 20

Figura 3.1: Comparação entre a distribuição do log-odds (linha preta) e a distribuição
normal(linha vermelha), com ao=al.
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aO = 0.5 ; al = IO aO = 0,5 ; al = 2.5 aO = 0.5 ; a'] = l

:

4

P
8

E
R
E

!

aO = l al = 20 aO = 1 ; al = 5

aO = 5 ; al = 100 aO = 5 ; al = 25 aO = 5 ; al = IO

aO = 10 ; al = 200 aO = 10 ; al = 50 aO = 10 ; al = 20

aO = 20 ; al = 400 aO = 20 ; al = 100 aO = 20 ; al = 40

3

aO = 30 ; al = 600 aO = 30 ; al = 150 aO = 30 ; al = 60

Figura 3.2: Comparação entre a distribuição do log-odds (linha preta) c a distribuição
normal (linha vermelha) com ao<al.
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A Figura 3.2 mostra as simulações para valores de ao menores quc ai (os resultados

são similares para ao>al). As simulações foram realizadas considerando o parâmetro ai

como múltiplo de ízo (múltiplos de 2, 5 e 20). O que se pode notar é que quando maior a

diferença entre os parâmetros, menos eficiente se torna a aproximação. No entanto, mesmo

sendo muito diferentes entre si, as aproximações melhoram à medida que aumentamos o

valor dos parâmetros. De fato, podemos observar que ízo=20 já apresenta uma aproximação

bastante razoável, até mesmo com o parâmetro al sendo vinte vezes esse valor.



Capítulo 4
Inferência bayesiana para o modelo

multinomial

4.1.Introdução

A inferência bayesiana trata as incertezas sobre os parâmetros desconhecidos de

forma probabilística. Infomlaçõcs sobre esses parâmetros podem estar em poder de um

especialista da arca do assunto abordado. Esse especialista pode ser um estatístico, um

pesquisador ou qualquer pessoa interessada cm fazer afirmações racionais sobre os

parâmetros desconhecidos. Essa informação poder ter um caráter subjetivo, quando se trata

de opiniões pessoais tiradas pelo especialista (experiência, conhecimento tácito, ctc.., ) ou

também pode estar fundada em fontes objetivas, baseadas em dados cle literatura, dados

históricos, pesquisas anteriores, entre outras. A inferência bayesiana tem entre seus

fundamentos um mecanismo formal para agregar essa informação do especialista. Esse

mecanismo condensa essa informação e a transforma no que chamamos de informação a

priori. E toda essa informação é agregada em uma função (distribuição de probabilidades),

que chamamos de distribuição à priori. Aqui, denotaremos a distribuição a priori por h(0).

A informação a priori pode ser modificada periodicamente com a observação de novos

dados obtidos em experimentou. Assumimos que existe um modelo quc rege os possíveis

resultados desse experimento. Esse modelo canega o parâmetro 0, desconhecido, o qual

temos interesse em inferir. A função que agrega toda essa informação da amostra é

chamada de Função dc Verossimilhança, aqui decotada por L( X 1 0). Assim, a informação

a priori é atualizada pelos novos dados obtidos, cuja informação está contida na função de

verossimilhança. A operação que atualiza essa informação é baseada na Fórmula de Bayes.

23
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O resultado dessa operação é a distribuição a posteriori. As informações à posteriori

contêm, até o presente momento, toda a informação sobre o parâmetro desconhecido. E

essa distribuição é a base para realizar inferências sobre o parâmetro desconhecido.

O foco desse trabalho está na resolução de problemas de classificação onde temos k

grupos (&Z2). O modelo que serve de base para esse tipo dc análise é o Multinomial com

parâmetro (q,...,OI), onde af é a verdadeira prevalência de indivíduos da categoria l,

l .kZ

Considere uma amostra aleatória de /z indivíduos, onde

(X.,,...,X.) i(q,...,q:) - M"Z/Íno«:Í./(1,(0.,...,q:))

Aqui, X#=1 indica que o indivíduos pertence à categoria í, i= 1 ,2,...,k e./=1 ,2,...,/z

Para essa amostra, a função de verossimilhança é dada por

z,w lw: nl,. j,-..,* I'.'''...o;' : '.'' ...o/' ,

onde y. = }.ll:.xO representa o número de indivíduos da categoria í na amostra, í=1,2,...,k.

(4.1)

O modelo Dirichlet, apresenta uma característica interessante quando combinado

com a distribuição multinomial. Isso diz respeito à conjugação desses dois modelos. De

fato, dizemos que a família dc distribuições Dirichlet é conjugada para a distribuição

multinomial. As famílias conjugadas são caracterizadas por distribuições a priori que,

combinadas com a verossimilhança dos dados, levam a uma posteriori da mesma família

da priori. O resultado a seguir apresenta o resultado da conjugação Z)Iríc/!/e/-it/u//í/z0/7zfa/.
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Resultado 4.1 : Conjugação l)Iríc/z/e/-/14rz/fino//zfa/

Sejam Xi,...,X.. uma cunostrct aleatória de tamanho n, onde X j = (X .j,...,X H ). j=],2,...,rl

tem mina distribLtição Multiltontial com vetar de parântetros (.O\,...,O.), qç:O: É \,

Vi=1.,...,k; e Ek.:.O \. Suponha que a distribLtição ct priori de (.O.,...,O.) é tullct

Dirichlet cotlt vetar de hiper-parâmetros cotthecidos qa,,...,ak), ai > \, Vi= q.\,...,k

Então a distribuição a posteriori de (.O. ,...,O. ) dado que Xi = xj, j= 1,2,...,n é uma Dirichlet

co//z ve/arde Fará/7zerros(ai + yi,- ,a. + yk), o/?de yi : }.j:..xÜ , i= 1,...,k.

Denlonstrclção

Temos a priori que(q,...,O.)l(a.,...,a.) - Z)íríc/z/e/(a.,...,a*). A verossimilhança

é dada por(4.1). Assim, pela Fórmula de Bayes, temos que

A(a l X)
/z(0)Z, (X 1 0)

fA(o)t(x 10 yo
1. ::eãi:.}

l-R=L;J''' -«;-le'.'' .;o

r%:. I'Hi:.'.n '-'' ...«f' l@.'- ..../. »'

B(«. -- .,. ,-., .* -- ,* ) ''''*''

a".*'' ...o"-*''

Jo"- "' . . .o"- "- ao
1,. ::eã':.l

ou sela,

(q ,..., o* ) l (x. ,..., x* ) 0/,/.A/.r(«.+ .y.,..., «* + y.), .«d. :,:.x,, j

D
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4.2. Correção das prioris na análise particíonada

Considere a inferência bayesiana para um problema onde temos k (k?3) grupos de

classificação. Sqa (y. ,...,y& ) l (a. ,...,O.) - .A4u/fí/70nzfa/(n,(O. ,...,O.)) a vcrossimilhança

dos dados e (q,...,O.)l(a.,...,a*) - Z)írfc/z/er(a.,...,a.) a priori. Pelo Resultado 4.1, a

posteriori resulta em(O.,...,O.) l(y.,...,y*) - Oiric/z/e/(a.+ y.,...,a*+ y.).

Vimos também que a distribuição Dirichlet pode ser fatorada eln um produto de

distribuições Botas. Considere as reparametrizações do tipo

(4.2)

onde n, representa a proporção de indivíduos do grupo i, dentre àqueles dos grupos i, í+l,

í+2, ..., k. Então, pelo resultado do Lema 2.1, temos que:

". ' a,K*.,...,''o - ,...Í., -- ,;, ÉI., --,,)l,
\. .F;i*i ,/

(4.3)

Note que nesse caso, optamos trabalhar com o modelo multinomial (não
particionado). A priori foi definida e a posteriori obtida para esse modelo multinomial. A

partição foi realizada apenas na distribuição a posteriori, gerando as distribuições Botas

descritas em (4.3).

Vda que outra forma de realizar a análise é imaginar a partição no inicio do estudo,

fatorando o modelo multinomial em produtos de binomiais. Como vimos no Capítulo 2.1, a

distribuição multinomial pode ser fatorada em produtos binomiais, trabalhando neste caso,

com análises independentes para cada grupo de classificação. De fato, se
(K,...,r&) i(q,...,o*) - M«/rf".«:l«/(«,(O. ,..., O*)) e«tão

K l E .v, : «-. - a'-«:í«/(«:.,«', ),

onde iz. é dado por(4.2), í = 1,...,k-- l.

l

(4.4)
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Neste caso, a inferência é feita separada e de forma independente para cada z. que

como visto em (4.4), faz parte de uma distribuição Binomial.

A conjugação Z)íríc/z/e/-Mu///no/nía/ resulta na conjugação Dera-Bíno/nía/, no caso

particular onde temos apenas dois grupos de classificação. Para a inferência de z.,

considerando à priori que z. l (b..,b.:) - Dera(b..,b;:), temos pelo Resultado 4.1 que a

posteriori é

«. ' (*,**,,...,*,Ê ,, - «;) - «.'«(«,. * ,,,«;: * â.,,] (4.5)

De (4.3) c (4.5) seque que as duas análises serão equivalentes sc b.* =a; e

b.2 = )i.il;.*. aj . Isto é, se

". l («;,«...,...,'o - "''"l« ' E.",l , i - l,...,k l (4.6)

onde (a.,...,ai) são os hiper-parâmetros da priori Dirichlet, que seria considerada, caso

não houvesse a partição da distribuição multinomial.

Para ilustrar essa questão, considere um caso onde temos, por exemplo, quatro

grupos de classificação: Gi, G2, Gs e G4. Imagine que, à priori, não temos informação

alguma sobre esses grupos, sendo natural a adição de uma priori não informativa

Z)frio/z/e/(1,1,1,1). Note que essa distribuição retrata a nossa opinião sobre a probabilidade

de um individuo ser classificado em um desses quatro grupos, e assumimos que essas

probabilidadessão iguais.

Imagine agora que escolhemos realizar a partição nesses grupos. A primeira

partição seria, por exemplo, Gi vs. (G2+G3+G4). O problema agora se reduz na
classificação de duas categorias (Gt ou não GI). Nesse caso, apesar de estarmos tratando de

apenas duas categorias, a nossa falta de informação não pode ser representada por uma

priori Dera(1,1), representando probabilidades iguais para as duas categorias. De fato, a

nossa falta de informação não deve ignorar o fato de termos originalmente quatro grupos
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no páreo. Como descrito por (4.6), essa falta de informação deve ser representada por uma

priori Baía(1 ,3), que realmente retrata a nossa (falta de) opinião sobre a probabilidade de

um indivíduo ser classificado como Gi.

O mesmo ocorre para as demais partições. Veja que no caso da análise

considerando G2 vs. (G3+G4), a priori adorada deve ser /ie/a(1,2), que representa nossa

"ignorância'' a respeito da probabilidade de um indivíduo ser classificado como G2, dentre

três possíveis grupos (G2, G3 ou G4).

Veja que a reparametrização descrita por (4.2) ilustra partições "sequenciais". No

exemplo anterior, onde temos quatro grupos, as partições são:

Gi vs. (G2+G3+G4);

G2 vs. (G3+G4) e;

G3 vs. G4.

No entanto, os resultados apresentados valem para qualquer outro grupo de

partições. As adaptações podem ser feitas simplesmente permutando os índices dos grupos.



Capítulo 5
Um índice de gravidade

O objetivo deste capítulo é apresentar um índice de gravidade na situação onde

temos grupos ordenados para classiHlcação. O ponto inicial da análise é o vetor de

probabilidade P, resultante da aplicação de uma regressão logística com muitas variáveis

explicativas. Em linhas gerais, o índice de gravidade é definido a partir da distância

(euclidiana) entre o ponto P e a melhor situação possível (onde o grupo dc menor

gravidade é classificado com probabilidade 1). Aplicando o resultado do índice nas

unidades amostrais observadas, obtemos valores de corte como critério de classificação

para novas unidades.

5.1 Índice para dois grupos(k:
/

2)

Supondo inicialmente quc estamos com o problema de classificação entre dois

grupos, Go e Gt, onde Gi é o grupo de maior gravidade.

Seja P o vetor de probabilidades resultante da aplicação de uma regressão logística

binária com muitas variáveis explicativas.

Indicando agora o resultado da regressão logística como (po, pi) = (1'pi, /)i), note

que pi é proporcional a distância cuclidiana entre í = (1;0) e P = (po; pl), isto é, a razão

entre distância de P = (pO, pi) à melhor situação possível, í = (1;0) e a distancia da pior

situação possível,(0;1), à melhor situação possível, 1=(1;0).

29
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Uu seja

0{(1;0);(Po; P.)} . '7(t - Po): + Pf
o{(i;o);(o,i)} ../ã. ../ã ' r-

onde, Z){(a;b);(c;d) } =[(a -- c): +(b -- d):1%

Isto quer dizer que Z){(1;0);(p.;p.)} corresponde ao percurso completo entre o

ponto observado e a melhor situação possível, passando por todos os pontos melhores do

que P = (po, pl).

PI

(.PL} , PI)
e..

\ 0-2t'':Pi\

Po

Figura 5.1: Distância percorrida pelo Índice de Gravidade para k=2 grupos

\

Assim, no caso de Ê:::2 grupos, o índice de gravidade, denotado por /G, é definido

por:

=-g!!!;o);(; .,;;'')} . . ,5 ]\
' z){(l;o);(o,l)} ~' -'
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5.2.Índice paratrês grupos(k=3)

A discussão acima nos leva naturalmente ao caso onde temos mais de dois grupos

ordenados para classificação. Consideremos agora o caso onde temos três grupos

ordenados por gravidade, de Go, a G2: Go é o grupo sem danos, Gt é o dc pequenos danos e

Gz o de grandes danos.

Analogamente ao caso dc dois grupos, considere agora os vetores P = (po;pi;p2) c

í=(1;0;0), representando, respectivamente, o vetar do resultado da regressão logística

multivariada em uma unidade amostral genérica e o vetar da melhor situação possível.

Inicialmente o obljetivo é calcular a distância percorrida entre os pontos P e 1, de

forma a contemplar todos os pontos que sejam melhores que P c piores quc i.

Consideremos agora a distância (euclidiana) entre P' e Pi = (po; pi+p2; 0), que

contempla todos os pontos melhores que P e piores que Pi (Figura 5.2),

z). o{(P.; P. + P: ;o);(P.; P.; P:)} iT;'ã- E2p:

Adicione a distância euclidiana entre Pi e í=(1 ;0;0), contemplando todos os pontos

piores que ie melhores do que Pi(Figura 5.2),

z). = z){(l;o;o);(P.; P. + P:;o)}
'(l +(p. -* p:): -.J(p. + p,): --(p. -. p:): - Jlã(p. -- p:)

Desta forma, a distância total entre P e i será igual a

Z) = Z). + D. ../ã(p. + 2p: ) (5.2)
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P2

T'

[)i = 2 i':P:

/ i( l\..Pi.0) ... .--=b Pi - (Pn . Pt+ P], 0)

i: ( 1,{).0},.ir(---"'' D.:. ; ]t'!( Pt + P=)

Po

Figura 5.2: Distância percorrida pelo Índice de Gravidade para k=3 grupos.

Considerando este caso de k=3 grupos, o valor máximo possível atingido por (5.2) é

2J2 ; a distância total entre (1;0;0) e (0;0;1). Podemos, dessa forma, considerar como

índice de gravidade a fullção /G3, definida por:

.rc,(p): o{(i;o;o);(o;o;i)} 2./ã ;''+2p (5.3)

Z
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5.3. Índice para k grupos (k?2)

Apresentamos aqui uma extensão dos resultados para caso genérico quando temos k

(kZ2) grupos ordenados para classificação, Go a G(t-i). Aqui, Go é o grupo de menor

gravidade. Os demais grupos são definidos ordenadamente segundo o aumento da

gravidade. Finalmente, G(t-i) é o grupo de maior gravidade.

Como mostrado anteriormente, o objetivo inicial é calcular a distância percorrida

entre os pontos P = (po. pi,..., p&.i) e í = (1,0,...,0), dc forma a contemplar todos os pontos

que sejam melhores que P' e piores que i. Para isso, serão calculadas:

i) a distância entre P' e P(t.2)

l)a n = Z){(P.; P.;-..; Pa-a + Pa-n;0);(P.;P.;-..;Pa-a;Pa n)}

'J2P(íi)

ii) a distância entre P(k-2) e P(t-3)

Z)a D = Z){(Po;Pi; ..;Pa-n + P«-n + P« n;0;0);(Po;Pi;--.;Pa-n;Pa a + P« D;0)}

'Ü=ll i ;ll ;)'-iü ll -íà. l l: - .a(,...:, -- '....,l

iii) e assim por diante, até a distância entre Pt e i

Z). = /){(1;0;...;0);(Po;Pi + P2 +...+ Pa a +/2a-u;0;

: a(p. -- p: -'- ... ''' '.*.., l

Lembre que }.l p. = l

:~l«- ,.): *
2

$,.
2

k l

f:o

;o) }

"(g«.)

Logo, a distância total considerada é dada por
k-2k-l

o -:o, -./iiE.», -.Jã(p. +2p: +...+a p. .)
r=0 ./=1

(5.4)
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Considerando o caso de k grupos (kZ2), o valor máximo possível atingido por D, é

l/2 , ?-0,1,...,(k--2). Assim, a distancia total entre(1;0;0;...;0) e(0;...;0;1) é dada por:

max {Z) }
k 2

E ,--ax { o, }
r=0

:Slõ ;'* o../ã
r=0

Logo, para o caso geral dc k (kZ2) grupos, o índice dc gravidade, denotado por /G,

é definido por:

.. ,.. o ../ã(p.+2p:+...--@-op.*..,l ip.+2p:+...+a-0p....,)
'iG;a'

(5.5)

Nota 1: Vda que o índice agrega pesos maiores para os grupos de maior gravidade, dando

peso zero ao grupo Go, de menor gravidade. O índice é dividido pela distância máxima

possível simplesmente para padronizá-lo numa escala 0 a 1, que pode também ser

representado por 0 a 1 00%.

Nota 2: Ao invés de um índice de gravidade (IG), nós poderíamos estar interessados em

definir um Índice de Qualidade (IQ). O índice dc qualidade é o inverso do IG e cle é

definido a partir da distância (euclidiana) entre o ponto P, resultante da aplicação de uma

regressão logística, e a pior situação possível. Com um desenvolvimento análogo ao índice

dc gravidade definido em(5.5), o Índice de Qualidade(IQ) é definido por

'Q*..,. (@-D,. -'-a-Da-0 « ''',.* :,)
Note que

/e* (p) = 1 /c* (p) (5.6)
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Demoltstração

l /G* (P)
. (p. +2p:+...+@-0p.* .,)

(k l)

l(t l)po+(k-l)p. +...+(k-l)p«-DI ip.+2P:+...+(t
(k l) (k-l)

liti ll41ptÇfl ?l ! t - +2p.. ,,+p«-«):,Q,(p)
(k l)

op.*..,l

n

Ou seja, se o interesse é trabalhar com um índice de qualidade (gravidade), ao invés

de um índice de gravidade (qualidade), basta subtrair esse índice da unidade.
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5.4. Classificação para novas unidades

Como visto em (5.5), o índice dc gravidade, /Gt, é definido por

''. .n - u' ''' '': -l:' -'- a - :''.*..J
Vale lembrar que os valores de P são os resultados obtidos de uma aplicação de

uma regressão logística em uma amostra de tamanho /z

Aplicando a função /Gt em cada uma das rz unidades amostrais observadas e

considerando o quantia de ordem (/zo+ /li+...+/zj)/n correspondente ao grupos,j:0,1 ,2,..,&-l

com n] unidades amostrais, obtemos valores de corte na definição de um critério de

classificação para novas unidades

Exemplo Considere três grupos, Go, Gt e Gz, de tamanhos /?o=10, /zi=20 e /7z=30,

respectivamente. Realizada a análise, foram observados os seguintes valores para o índice

de gravidade

Tabela 5.1 : Valores do índice

Grupo O Grupo l
In.=10) (nl=20)
0,098 0,311 0,414

0,568 0,752 0,228

0,101 0,414 0,297
0,059 0,614 0,216
0,092 0,165 0,337

0,193 0,227 0,416
0,231 0,373 0,405

0,025 0,287 0,324
0,001 0,559 0,244

0,097 0,378 0,297
Fonte: Valores gerados aleatoriamente

de gravidade lura os três
Grupo 2
(nz=30)
0,627
0,760
0,909
0,369
0,874

0,370
0,551

0,559
0,495

0,977

grupos

0,661

0,839
0,950
0,876
0,992
0,747
0,580
0,380
0,674
0,208

pelo software R

0,973
0,642
0,956
0,584
0,865
0,657
0,689
0,749
0,948
0,797

Para esse exemplo fictício, os cortes para classificação serão definidos pelos quantia

de ordem l0/60 = 0, 167 e 30/60 = 0,5
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Com base nos dados da Tabela 5.1, temos que o percentil 16,7% é dado pelo valor

0,2148, configurando assim um corte para entre os grupos Go e Gi. O pcrcentil 50% é dado

pelo valor 0,4555, configurando assim um corte entre os grupos Gi e G2.

Logo, temos aqui o seguinte critério para classificação de um indivíduo

se o IG $ 0,2148, então classificamos esse indivíduo como Go;

se o 0,2148 < IG $ 0,2148, então classificamos esse indivíduo como Gt e

se o IG > 0,2148, então classificamos esse indivíduo como do grupo G2.



Capítulo 6
Coeficiente de associação de bule para

tabelas de contingência 2x2

Na análise dc tabelas de contingência 2x2, normalmente representamos os dados

pelo vetor dc freqijências d = (nii,/zi2,n2i,/z22) e os parâmetros respectivos pelo vetar de

probabilidades P = (pl i,pt2,p2t,pz2). Evidentemente os elementos do vetar paramétrico são

positivos e sua soma é a unidade. Para avaliar-se a associação entre as duas variáveis

dicotâmicas que definiram a tabela de dupla entrada, faz-se uso de uma função paramétrica

denominada em inglês por odds ratio -- traduzida aqui por razão de chances. A razão de

chances é dehnida por

P\ \ P2z(Jctcts
PxzPa\

(6.1)

A distribuição amostral do vedor d -- função dc probabilidade prdlP,l - é a dc uma

multinomial com vedor de parâmetros P c tamanho amostral n, a soma dos elementos do

vetor d. A Tabela 6.1 apresenta um exemplo onde D e D' representam presença e ausência

de uma determinada doença e E(+) c E(-,l representam os resultados possíveis de um teste

diagnóstico, evidência positiva c evidência negativa. Aqui, observou-se o vetou amostral de

frequências d = (24,5,1 10,66). Note que a estimativa de máxima verossimilhança da razão

de chances é igual ao produto dos elementos da diagonal principal da tabela dividido pelo

produto dos elementos da diagonal secundária. Isto é

Odes Á//zosfra/ - ê : .!!!!a. = .Zjil11g = 2,88
' /z.:n:. 5 xl19

38
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Tabela 6.1: Resultados de dados fictícios das frequências dos resultados do
teste de diagnóstico e da presença de uma determinada doença.

Doença
(variávelde desfecho)

D D

24 (ni i) 5 (n21)

l lO (n21) 66 (/z22)

Resultado do teste
(variávelde predição)

Por definição, duas variáveis aleatórias são independentes se, e somente se, a

distribuição dc probabilidades conjunta é o produto de suas marginais. Note que essa

condição é satisfeita quando Odds=]. Reciprocamente, a lazão de chances somente será

igual a l se a distribuição de probabilidades conjunta apresentar essa configuração. Assim,

a razão de chances será igual a l se, e somente se, as variáveis forem independentes. Logo,

uma forma de testar a associação (ou a dependência) numa tabela de contingência 2x2 é

rea[izar um teste para verificar se a razão de chances é igua] a ] .

Do ponto de vista da inferência clássica, existem diversos métodos para realizar

inferências para a razão de chances. Um deles é baseado na distribuição do logaritmo

natural da razão de chances (log-odds). A idéia é análoga ao resultado apresentado no

Capítulo 3, onde sugerimos que o log-odds segue aproximadamente uma distribuição

normal. A inferência se baseia no logaritmo da razão de chances amostral, log(#) , definido

por

:.: : -.gl.e:'-%l - -':l;i;a'l .
Como sugerido por Morris & Gardncr (1988), o eno padrão do logaritmo da razão

de chances pode ser estimado por

l l l l
+ + +

/211 /212 /Z21 /222

Assim um Intervalo de (l -- a)x1009o de Confiança para o a razão dc chances pode

serdado por



40

/C((1)ddS) = 1 €1'g(P)-zl-a/Z rp ; €1og(P)+zi a/z rp l
(l--a')x100% L J

De forma análoga, o valor p do teste de independência pode ser calculado como

2P[Z < -- 1 1og(@) ]/ EP] , onde Z - Normal(0,1).

No exemplo da Tabela 6.1, temos os seguintes resultados: @=2,880=2,880;

[C95%:]1,05 ; 7,91] e p-va]or=0,0402, indicando uma associação significativa entre o

resultado do teste e a doença.

6.1. O coeficiente de associação de Yule

Embora a razão de chances seja uma medida de associação, ela é, ao contrário do

coeficiente de correlação de Pearson, ilimitada e desbalanceada: uma associação negativa

ocorre se Odes c (0,1), nenhuma associação se Odds=1 e uma associação positiva se Odes

C (l,m)

Neste contexto, é interessante que essa medida sda expressa cm termos de uma

medida de correlação, isto é, em termos de um coeficiente de correlação que assume

valores entre --l e 1, onde 1 (--1) representa uma associação positiva (negativa) perfeita e o

zero representa independência entre as duas variáveis.

Seguindo Yule (1912), podemos propor a seguinte fórmula, para transformei a

razão de chances em um coeficiente de correlação (ou coeficiente dc associação).

. ]P\\P2a -- ]P\zPat4,=
P\ \ P2z

Odds l.
'0ddx + l

(6.2)

Note que ,1=0 se, e somente se, Odds=1. Isso implica quc .1=0 representa

independência das variáveis. Ao contrário do Odes, .i é limitada e balanceada: valores

positivos (negativos) representam uma associação positiva (negativa) e tanto os valores

positivos como os negativos variam em intervalos de mesmo tamanho. Por ser limitada no

intervalo (--1;1), essa medida pode ser vista como um coeHlciente de correlação, trazendo
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assim vantagens quanto à interpretação de seus valores. Entretanto, apesar de ser um

coeficiente interessante, ele tem a desvantagem de scr uma medida cuja inferência se toma

muito difícil quando o tratamos do ponto de vista clássico. Isso já não acontece na

Inferência Bayesiana, onde toda a inferência desse coeficiente pode ser realizada de forma

simples e intuitiva. No cenário Bayesiano, a vantagem do coeficiente dc associação (6.2)

scr limitado vai além da interpretação como um cocHlciente de conelação. Por ser limitado,

cle facilita traduzir o conhecimento prévio do especialista na distribuição a priori: geram-se

assim prioris mais intuitivas, quando comparadas com a razão de chances, pois esse último

pode assumir qualquer valor real positivo. Por ter um domínio limitado a falta de

informação do especialista é facilmente representada por uma distribuição uniforme no

intervalo --l c l (densidade flat). Pol outro lado, ao trabalhar com a razão de chances, que é

ilimitada, a intuição que temos sobre falta de informação, representada por uma densidade

uniforme, geraria uma priori imprópria.

Para testar a associação numa tabela de contingência 2x2, utilizaremos um Teste de

Significância Genuinamente Bayesiano (FBST - Fu// Bayesía/z Sig/zÍficcz/zce 7es/).

Dizemos que o teste é genuinamente bayesiano por ele ser baseado exclusivamente na

densidade a posteriori(Pereira & Stern, 1999 e Peneira et al., 2008).

Assumindo que os indivíduos na amostra são independentes e que cada um deles

pode apresentar uma das quatro configurações da tabela de contingência 2x2, temos que a

verossimilhança dos dados segue uma distribuição À/tí/f/no/zzía/(/z;/') . Se adotarmos uma

priori Z)ír/c/z/e/(ati, ai2, a2i, a22) temos, pelo Resultado 4.1 (conjugação l)/ríc/z/e/-

Mu//í/zo/zela/), que a posteriori, ./'(P Id), é uma Z)iria/z/er(ai i+ni i, ai2+/zi2, a2i+/z2i, a22+n22).

No contexto baycsiano, o coeficiente de associação, ,l, é um parâmetro. E toda

informação sobre ele está contida em sua densidade a posteriori, ./'(,4 1 d) , que pode ser

obtida através da transformação ,Z = 17p.lp22 ' 7/ -2P2i )HI./PnPz +VP12p. l de /(P Id).

A partir de sua posteriori, podemos obter as estatísticas do coeficiente de associação, tais

como a média da posteriori, intervalos de credibilidade HPD (Hig/zesr Probabi/IO Z)enfio)

c o e-valor para um teste de significância.
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O FBST é baseado no e-valor (evidência da hipótese nula, H), calculado como na

sequência. Sendo ./(,41d) a densidade a posteriori de ,41d , suponha que estamos

interessados em testar H: ,1=0. O conjunto tangente a hipótese nula é:

« {2 c(-1,1) : ./'(,4 1d) > ./'(Old)}

Assim, a medida de evidência proposta (o e-valor) é definida por

e -- va/or(H) 1 - P(,Z c 7/ 1 d)

O e-valor é a área (probabilidade) da densidade a posteriori no conjunto do espaço

paramétrico que consiste nos pontos com densidade a posteriori menor do que ponto

máximo da densidade sob H. Mais detalhes sobre o procedimento do FBST pode ser

encontrado cm Percira & Stcrn (1999).

Note quc não é necessário conhecermos a forma analítica da densidade de ,4 1 d ,

pois a sua posteriori pode scr facilmente obtida via simulação de Monte Carlo (Metropolis

& Ulam, 1949). O algoritmo para obtenção de ./'(,4 1 d) e scu procedimento implementado

no programa R (R Development Core Team, 2009) são apresentados no Apêndice B.

A Figura 6.1 apresenta a densidade a posteriori de ,41 d para os dados da Tabela

6.1, adotando como priori de P a distribuição Z)frio/z/er(0,5; 0,5; 0,5; 0,5); a priori não

informativa de Jeffreys para o modelo multinomial (Jeffreys, 1931).

Com base nos dados da posteriori descrita na Figura 6.1, a estimativa do coeficiente

de associação é 2 = 0,248; ]CuPD95%: [0,02; 0,48]. O FBST de independência (H: .1=0)

resultou cm e-valor=0,0281, mostrando uma forte evidência que existe uma associação

(positiva) enfie as duas variáveis. Esses resultados foram baseados numa amostra de Monte

Carlo dc tamanho /7z=10.000.000. O teste Qui-quadrado da Razão de Verossimilhança

(RV) para independência resultou em RV = 4,98 (gl=1) e p-valor = 0,0256, praticamente o

mesmo valor calculado para o e-valor.
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pasteriorl de Lambda

)

c:
Q>
c)

1 0 -0.5 0.0 0.5

lambda

1.0

Figura 6.1: Densidade a posreríori do coeficiente de associação (6.2) para os dados da
Tabela 6. 1 , considerando a pr/orl a distribuição Z)frio/z/e/(0,5; 0,5; 0,5; 0,5).

6.2. Um coeficiente de Desequilíbrio

Uma variação natural do coeficiente dc associação (6.2) pode ser aplicada para

avaliar o equilíbrio de Hardy-Weinberg (Hardy, 1908 e Weinberg, 1908). Se uma

população está sob equilíbrio de Hardy-Weinberg significa que a relação das proporções

dos alelos dos genótipos exibe uma relação especial. Suponha que temos dois alelos, Á e a.

Dizer que a população está em equilíbrio é assumir que existe um p, Oq<1 tal que, a

proporção do genótipo .'4.A é p'; a proporção do genótipo Áíz é 2p(I'p) e a proporção do

genótipo aa é (] . Aqui, p ([[-p]) é a proporção do a]e]o Á (a). Claramente, essas três

proporções dos genótipos somam l.

A Tabela 6.2 apresenta os dados de Lambert et al. (2002) sob as freqüências

observadas dc indivíduos sadios (controles) e com Alzheimer (casos) quanto à presença de

determinado polimorfismo no gene da apolipoproteína E (apõe).
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Tabela 6.2: Freqüências observadas do apoE entre os indivíduos com Alzheimer e
controles.

Vários testes, clássicos c bayesianos, já foram propostos para verificar sc uma

população está sob o equilíbrio de Hardy-Weinberg. Esses testes foram baseados na Razão

de Verossimilhança, no Teste Qui-quadrado, no Favor de Bayes e no FBST (Full Bayesian

SigniHlcance Test), por exemplo. Para mais detalhes, veja: Emingh (1980); Hcrnández &

Weir (1989); Weir (1996); Pereira & Rogatko (1984); Lindley (1988); Chow & Fong

(1992); Ayres & Balding (1998); Shoemaker et al. (1998); Pereira & Stern (1999);

Rogatko et al.(2000); Pereira et al.(2001) e Lauretto et al.(2009).

Apresentamos, no Apêndice D, uma rotina no programa R (R Developmcnt Core

Team, 2009) que fornece os valores da estatística Qui-quadrado e o valor p resultante do

teste Qui-quadrado de equilíbrio de Hardy-Weinberg, assim como os resultados do teste de

Razão de Velossimilhanças (RV). Os resultados para os dados da Tabela 6.2 foram:

Qui-quadrado Controle: )C2=0,83 14; gl=1 ; p=0,3619;

Caso: )C:=5,6304; gl=1 ; p=0,0177

Razão de Verossimilhanças - Controle: RV=0,8683; gl=1 ; p=0,35 14;

Caso: RV=4,277; gl= 1 ; p=0,0386.

Veja que os resultados dos dois testes são praticamente iguais. Se adotarmos uln

nível de significância de 5%, podemos concluir que os casos de Alzheimer estão fora de

equilíbrio .

O Coeficiente de Desequilíbrio de Hardy-Weinberg, denotado por .IHtr, é obtido dc

forma análoga ao coeficiente de associação (6.2), proposto por Yule (1912), e pode ser

visto como uma modificação de um coeficiente originalmente apresentado por Pcreira &

Rogatko (1984).

        Total
    (.4a ou a,4)    
  (nl) (n2) (n3)  

Controle 6 53 74 133
Caso 4 18 94 116
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Para obtenção do coeficiente .ZHW, basta considerar que cada casela da tabela de

contingência 2x2 representa as proporções dos genótipos .4A, Áa, ízÁ c aa. Como não

temos distinção dos gcnótipos Áa e aÁ, descrevemos ambos casos como Áa. Assim, a

proporção do genótipo '4.Á é representado por zi; z2 representa a proporção do genótipo Áa

e z3 representa a proporção do genótipo aa. A tabela de contingência é então representada

poi

Aplicando (6.2) na tabela acima, obtemos o coeficiente de desequilíbrio

(6.3)

Lembre que a população está sob equilíbrio se existe um p, 0<p<1 tal que ni=p2,

zt2=2p(I'p) e n3=(1-p):. Assim, 2m,, = 0 se, e somente se, a população está sob equilíbrio

de Hardy-Weinberg. Ademais, o coeficiente (6.3) mede quão distante a população está do

ponto de equilíbrio.

No cenário baycsiano, utilizamos um FBST - Teste de Significância Genuinamente

Bayesiano (Pereira & Stern, 1999 e Pereira et al, 2008) para testar o equilíbrio da

população. Neste problema, a verossimilhança dos dados segue uma distribuição

multinomial (com três categorias, representando os genótipos AA, Áa e aa). Se

representarmos os dados pelo vetor de freqüências d = (/z/,n2,n3) e adotarmos uma priori

Olríc/z/er(ai, a2, a3) temos, pelo Resultado 4.1 (conjugação O/r/c/z/e/-JWu/ífno/zzía/), que a

posteriori, ./(z. , 2z:,7z': l d) , é uma Oirlc/z/e/(al+nt, a2+n2, as+n3).

O coeficiente de desequilíbrio, .IHW, é um parâmetro. E toda sua informação está

contida em sua densidade a posteriori, ./'(2K.. Id), que pode ser obtida através da

transformação (6.3) de .f(z.,z:,z, l d) . De posse de ./'(,4~.. 1 d) , obtemos as estatísticas,

tais como a média da posteriori, os intervalos de credibilidade HPD (Hlg/zesr Probabí/fO

Z)enxíO) e o e-valor do FBST da hipótese de equilíbrio /7 : 2H.,, = 0.

.'l..'{ (zi) Aa(z2/2)
a,4 (zZ/2) aa (z3)
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Mesmo não conhecendo a forma analítica de ./'(2w., l d) , seus valores podem scr

facilmente obtidos via simulação de Monte Carlo (Metropolis & Ulam, 1949). O

procedimento para obtenção de .f(,4H., l d) e seu algoritmo implementado no programa R

(R Development Core Team, 2009) são apresentados no Apêndice C.

A Figura 6.2 apresenta a densidade a posteriori de ,4n.. l d para os dados da Tabela

6.2 considerando a priori a distribuição Z)írícA/e/(0,5; 0,5; 0,5), que é a priori não
informativa de Jeffreys para o modelo multinomial (Jeffreys, 193 1).

4

3
Controle

C'aso

3

T 2
à=

S 2

l

l

0

Figura 6.2: Densidade íz posreríorí do coeficiente de desequilíbrio (6.3) para os dados cla
Tabela 6.2, considerando a pr/orí a distribuição Z)frio/z/er(0,5; 0,5; 0,5).

Com base nos resultados da posteriori descrita na Figura 6.2, a estimativa do

coeficiente dc desequi[íbrio é: ,4H.. = --0,1 120 ; ]CuPo95%: [--0,35; 0,13] para o grupo

contro[e e 2H,. = 0,3575 ; ]CHPD95%: [0,06; 0,64] para o grupo caso. O FBST do teste do

Equilíbrio de Flardy-Weinberg (H: .1=0) resultou em e-valor:0,3715 para o grupo controle

e e-valor=0,0223 para os casos, indicando forte evidência dos casos estarem fora do

equilíbrio de Hardy-Weinberg. Esses resultados foram baseados em amostras de Monte

Carlo de tamanho /zz=10.000.000. Lembremos que ao realizar o teste Qui-quadrado da

Razão de Verossimilhanças (RV) para o equilíbrio de Hardy-Weinbcrg, obtemos

RV=0,8683 (gl=1) e p-valor:0,3514 para o grupo controle e; RV=4,277 (gl=1) e
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p-valor=0,0386 para os casos, apresentando praticamente os mesmos valores calculados

para os e-valores.

Veja que os controles apresentaram um coeficiente de desequilíbrio negativo. Isso

significa que a proporção observada do alelo .4 está um pouco abaixo do que esperaríamos

na situação de perfeito equilíbrio. Entretanto essa pequena variação não foi significativa. Já

os casos, o desequilíbrio foi significativo e o coeficiente foi positivo, indicando que é a

proporção do apelo Á está acima do esperado.

Note também que a posteriori dos controles é ligeiramente mais precisa que no

grupo Alzheimer. Isso ocorreu porque o tamanho da amostra do grupo controle é maior e

além disso, apresenta um número maior de observações na sela de menor valor.



Capítulo 7
Aplicação 1: Radiosensitividade em

cara.fluxos Biomphalaria glabrata

7.1.Introdução

Este capítulo apresenta uma aplicação da metodologia do Capítulo 2, ilustrando um

problema genético como em Grazeffe et al. (2008) onde foi verificada a influência de certo

tipo de radiação na ocorrência de danos celulares. A avaliação foi realizada através clo teste

cometa ou eletroforese em gel de células individuais para a detecção de quebras no DNA.

Os indivíduos do estudo foram caramujos da espécie Bio/zz/2/za/aria g/abra/a selvagens,

mantidos em laboratório durante várias gerações. Os caramujos foram expostos a taxas de

radiação a 2,82 Kgy/h e separados em cinco grupos: grupos expostos a 2,5; 5; 10 e 20 Gy e

grupo controle (submetidos às mesmas condições excito quanto à radiação). Ao todo

foram 48 animais e em cada um deles, foram coletadas células até completar 100 células

não apoptóticas (células vivas). A análise visual do teste do cometa foi baseada no trabalho

de Jaloszynski et al. (1997) e consistiu na classiHlcação dos cometas em categorias (0 a 3)

de acordo com o dano no DNA (extensão da migração do DNA). A classificação do dano é

apresentada abaixo e ilustrada pela Tabela 7. 1 . A Tabela 7.2 apresenta os dados dos danos

celulares induzidos pelos diferentes níveis de radiação.

48
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e Classe zero -- células sem dano: cometas com cabeça grande e sem cauda, sem

migração do DNA;

e Classe um - células pouco danificadas: cometas com cauda bem curta, com

pouca migração do DNA;

e Classe dois -- células danificadas: cometas com caudas longas, com migração

intermediária de DNA;

e Classe três - células muito danificadas: cometas com cabeças bem pequenas e

uma cauda muito longa, com muita migração de DNA.

Tabela 7.1: Método visual do teste do cometa para classificação da categoria do dano.
Imagem do DNA danificado Migração do DNA Categoria do dano

Sem (não tem cauda) 0

Pouca l

W+'3 H 'i:-.+
+

©
eÜ'4' 4w

#.\

.i+'; Ç

Intermediária2

Muita3
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Tabela 7.2: Freqüência observada da categoria do dano, segundo a dose de radiação
('ntpoorin rlp dano nó T)NA IVI'inlPt'n 'rotnl

7.2. Análise Clássica

Como consequência do desenho do estudo, o modelo multinomial é o candidato

para a análise. Assim, cada célula possui um vetou que indica o tipo do dano e a mesma

tem uma distribuição multinomial com 4 categorias (representando os Danos 0 a 3).

Nesta seção, a análise clássica será realizada de duas formas distintas: 1) da forma

tradicional, ou seja, utilizando o modelo multillomial e; 2) particionando a distribuição

multinomial em produtos de binomiais, como visto no Capítulo 2.1.

Análise através modelo multinomial

Primeiramente, realizaremos a análise padrão, assim como apresentada em Grazeffe

et al. (2008). Nesta situação, a análise foi realizada através da regressão logística

multinomial, considerando o vetou de dano como resposta e a dose de radiação como

covariável. O modelo que serve de base para análise é

(} ,x,K,K) À/ /fino/7?fa/(1; 0o, 0., 0:, 0; )

onde K = 1 indica que a célula sofreu o dano í e 0, é a verdadeira prevalência de células

com o dano i, que depende do nível dc radiação.

Para o conjunto de dados da Tabela 7.2, o modelo logístico multinomial foi obtido

através do módulo ''/lz í/ffnomfa/ /ogfsf/c regreósion'' do programa estatístico SPSS

Dose (Gy)
()

vt)vnA v AAV nAU q n

1 2 3 de células
() 654 125 72 249 [100
2,5 442 178 105 175 900
5 197 253 173 277 90o
1() 159 296 264 281 1000

2() 58 49 133 660 900
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(Statistical Package for Social Sciences) /or WZ/zdowi versão 15.0 (Landau & Everitt,

2004). O modelo contou com um polinâmio de segundo grau para o ajuste da covariável. A

escolha do grau do polinâmio foi feita através da signiHlcância de seus coeficientes,

verificada através do Teste da Razão de Verossimilhanças (Agiesti, 2002; pág. 12), onde a

hipótese nula considera que todos os coeficientes relacionados a um determinado grau do

polinâtnio são nulos. O teste resultou significância no intercepto e nos coeficientes

relacionados ao primeiro e segundo grau do polinâmio. A Tabela 7.3 apresenta as

estimativas dos coeficientes do modelo logístico multinomial ajustado.

Tabela 7.3: Coeficientes estimados do modelo logístico multinomial para a probabilidade
dg dano, segundo a dose de radiação.

Nota: a categoria de referência é o Dano 3

De acordo com o modelo logístico multivariado, descrito por (1.3), as
probabilidades de do tipo de dano, segundo a dose de radiação são dada por:

Pr(Dano 0)
oPw Po\dose Pü-.dose'

1+ CPm+Pol'lose+#o: dasc' + Colo +Pti dosc+Pl: dose: + C#20+PZI dosc+#:: adie

Pr(Dano l)
oP\ o+Pw dose-çj3çz dose

1 + eHm +Hu. aose+#olaase: + CPto+Pi l dosc+#l:dascz + CPlo+Pn doxc+P!:.las'

(7.1)

Pr(Dano2)
PPw l-Pl\ dose+$! ! dose

1+ CHlm+#oi dase+#02 dasez + C/iio+Pi l doie+PIZdoie + CPZo+Pli dpic+PZldase

Pr(Dano3)= . . . . . , '~ ' 1 + C#m+#aldose+#o:dasr' + CPlo+'#lldase+#lZdasc' + C#20+PZidps"PZldpi'

Categoria coef'iciente estimativa Wald gl P
do dano          

  ctc Woo) 1,033000 240,963 l o.ooo
Dano0 dose (/?oi) -0, 1 88615 78,238 l o,ooo

  dose: W02) 0,000873 0,647   0,421
  cte Wlo) -0,653000 52,936   o,ooo

Dano l dose Wi i) 0.228050 94,233 l o,ooo
  4elç? WJZ) -0.016270 190.381 l o,ooo
  cte (P20) -1,204000 130,023   o,ooo
Dano2 dose (ê2i) 0.239692 89,811 l o,ooo

    -0.012982 131,130   o,ooo
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A Tabela 7.4 traz as probabilidades observadas e estimadas do tipo de dano,

ajustadas de acordo com o nível de radiação. As probabilidades estimadas foram

calculadas a partir de (7. 1), com os coeficientes apresentados pela Tabela 7.3.

Tabela 7.4: Probabilidades observadas e estimadas do tipo de dano, segundo o modelo de
regressão logística múltipla.
Dose de Observadas Estimadas8
radiaçãoDanoDano

+ estiillativas por (7.1) e resultados da Tabela 7.3

1 0

0.8

e Observada
Estimada

Dana 0
Dreno l
Dano 2
Dano 3

0
à: 0.4

0.2

00

lO 15 20

Dose de Radiação (Gy)

Figura 7.1: Estimativa Clássica da probabilidade do tipo do dano celular de acordo com a
dose de radiação (regressão logística multinomial).

0 E

(Gy) () l 2 3 0 l 2 3

() 0,595 0,114 0,065 0,226 0,607 0,112 0,065 0,216
2,5 0,49] 0,198 0,117 0,194 0,430 0,203 0,123 0,244
5 0,219 0,281 0,192 0,308 0,285 0,276 0,183 0,255
1() 0,159 0,296 0,264 0,281 0,138 0,297 0,267 0,297
2() 0,064 0,054 0,148 0,733 0,067 0,054 0,147 0,731
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Análise através da fatoração da multinomial por produtos de binomiais

Novamente, realizaremos a análise através da regressão logística, considerando o

dano como resposta (variável dependente) e a dose de radiação como covariável (variável

independente). No entanto, ao invés da regressão logística multivariada, utilizaremos três

regressões binomiais simples, as quais irão produzir probabilidades que farão pare da

composição da distribuição multinomial.

Como vimos no Capítulo 2.1, a distribuição multinomial pode ser facilmente

fatorada em produtos de binomiais. Neste caso, onde X = 1 indica que a célula sofreu o

dano i, í=0,1,2,3, temos que (yo,yl,y2'y3) - À/[l/rí/zorrzia/(l;Oo,O.,O:,O,). Como dito

anteriormente, essa distribuição pode ser fatorada em produtos independentes de

distribuições Bernoulli e essa fatoração pode ser dada da seguinte forma

yo - Ber/zoti//l(PZ.) , onde z.= q,

r,IX +r:+r: 1 - Ber/zoll//í(z: ) , onde

r.lh +y2 1 - Bernotr//f(PZ. ) , onde

A análise será realizada em três etapas, com base nos z's. Em cada etapa, cada z

será analisado separadamente e independente dos demais. Nesta rcparametrização, pz. = 0.

representa a verdadeira prevalência do Dano 0 nas células. Assim, para a análise de 7z. ,

discriminaremos as células com Dano 0 dentre os demais danos (dano l a 3). Já

z: =O3/(O. +O: +0,) é a proporção das células com Dano 3, dentre àquelas que

apresentaram algum dano (dano l a 3). Desta forma, a análise d0 7z, irá considerar apenas

as células com algum dano, excluindo da análise as células com Dano 0. Finalmente,

z. =0./(O. +O:) representa a proporção de células com Dano l dentre aquelas que
apresentaram ou Dano l ou Dano 2. Assim, para esta análise, serão consideradas somente

aquelas células que apresentaram Dano l ou Dano 2.
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Vda que cada etapa possui uma resposta dicotâmica. Desta forma, será utilizado,

cm cada uma delas, um modelo logístico binário considerando a dose de radiação como

covariável. As regressões logísticas foram obtidas através do módulo ''bí/zary /ogisric

regressão/z'' do programa estatístico SPSS (Statistical Package for Social Sciences) /or

Wf/zdowi versão 15.0 (Landau & Everitt, 2004). Os modelos foram ajustados a partir dos

dados da Tabela 7.2. Os modelos foram ajustados separadamente e de forma independente

entre eles. Por esse motivo, foi possível considerar polinâmios de diferentes graus para

cada ajuste. Em cada modelo, a escolha do grau do polinâmio foi feita através da

signiHlcância dc seus coeficientes, testadas através da estatística de Wald (Agreste, 2002;

pág. 1 1) e adorando um nível de signiHlcância de 5qo. A Tabela 7.5 apresenta as estimativas

dos coeficientes do modelo logístico condicional ajustado.

Tabela 7.5: Coeficientes estimados do modelo logístico para a probabilidade condicional
do dano, segundo a dose de rgçjjgçÕQ:

Dano l l
Dano l ou 2

cte (P20)
doses (a22)

0,509535
-0,003816

66,040 1

67,827 1
o,ooo
o,ooo

Desta forma, segundo o modelo logístico binário descrito em (1.1), as
probabilidades condicionais do tipo de dano, segundo a dose de radiação são dadas por:

Pr(Dano0)
0 , 42978 1--0,303562+dose+0 ,007540+(/ose'

1 + c0 42978 1 0.303562+r/osc+O,O07540+dosc

e

Pr(Dano 3 1 Dano 1,2 ou 3)
, 0, 1 84634--0,220896+doie+0,0 1 3788+(/ose'

1 + eO 1 84634-0,220896+dasc-+0,01 3788+doie:
(7.2)

0,509535 --O , 00381 6+(cose

Pr(Dano 1 1 Dano l ou 2) = -=
1 + €0.509535-4.003816*dasc

Categoria do coel'iciente estimativa Wald gl P
dano          

  cte Woo) 0,42978] 61,186 l o,ooo
Danos dose Woi)

doses (P02)
0,303562
0,007540

266,864
59,253   o,ooo

o,ooo

Dano3 1
Dano 1,2 ou 3

cte Wto)
dose (PI i)

i 2 .n
dose: Wi2)

0,184634
0,220896
0.013788

5,491
122,100
225,358   0,019

o,ooo
o,ooo
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De posse das probabilidades condicionais (7.2), a distribuição conjunta pode sei

facilmente recuperada através das seguintes multiplicações:

Pr(Dano0)

Pr(Dano3) = li Pr(Dano0)IPr(Dano3 IDano 1,2 ou 3) (7.3)

Pr(Dano 1) = 11 -- Pr(Dano0)lll -- Pr(Dano3 1 Dano 1 ,2ou3)IPr(Dano 1 1 Dano l ou2)

Pr(Dano 2) = ll -- Pr(Dano0)lll -- Pr(Dano3 1 Dano1,2ou3)lll -- Pr(Dano 1 1 Dano lou2)l

A Tabela 7.6 e a Figura 7.2 apresentam as probabilidades condicionais observadas e

estimadas do tipo de dano, ajustadas de acordo com o nível dc radiação. As probabilidades

estimadas foram calculadas a partir de(7.2) e(7.3).

1 0
Observada
Estlmacla

Dana 0
Dano l

[)a l-lt)0 8

0
n.

Dose de Radiação (Gy)

Figura 7.2: Estimativa Clássica da probabilidade do tipo do dano celular de acordo com a
dose de radiação (regressão logística particionada).
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Tabela 7.6: Probabilidades observadas e estimadas do tipo de dano, segundo o modelo
particionado.
Dose de Observadas Estimadas88
radiação Dano Dano
(Gy) 0 1 2 3 0 1 2 3
0 0,595 0,114 0,065 0,226 0,606 0,112 0,067 0,215
2,5 0,491 0,198 0,117 0,194 0,430 0,201 0,124 0,245
5 0,219 0,281 0,192 0,308 0,289 0,274 0,181 0,256
l0 0,159 0,296 0,264 0,281 0,136 0,302 0,265 0,297
20 0,064 0,054 0,148 0,733 0,068 0,054 0,149 0,730
i:# estimativas por (7.2) e (7.3).

Como esperado, ao compararmos os resultados das Tabelas 7.4 e 7.6, verificamos

que as probabilidades estimadas pelo modelo multinomial e o pelo modelo particionado

são iguais. Veja que a divergência entre as duas estimativas não ultrapassa 0,005. Essa

pequena variação é insignificante e provavelmente ocorreu devido ao limite de casas
decimais consideradas ao truncar os resultados.

Veja que no modelo particionado, a probabilidade condicional do Dano l não
utilizou o polinâmio (de grau 2) ''cheio", pois scu coeficiente de primeiro grau não foi

relevante. A estatística dc Wald mostrou que esse coeficiente não foi significativo e,

portanto, o mesmo não foi considerado no modelo.

Podemos constatar então que o modelo particionado facilita a flexibilização do

modelo multinomial no sentido de considerar diferentes polinâmios para cada

probabilidade condicional. Veja que o coeficiente não significativo pede ser retirado

facilmente do modelo, algo que seria extremamente trabalhoso ao considerar o modelo

multinomial. A não relevância do coeficiente extraído do modelo é atestada pelo fato das

estimativas não se alterarem com a sua ausência. No entanto é importante ressaltar que

esse coeficiente foi importante para as demais probabilidades condicionais e, portanto,

importante no modelo como um todo.
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7.3. Análise Bayesiana

Como visto anteriormente, a distribuição de probabilidades do vetor das

frequências de dano para uma célula exposta à radiação j, Yj = (yoj,XJ,y2.Í'y3j) , segue

uma distribuição multinomial com vetar de parâmetros 0j =(ao.f,0.J,02j'O31), onde

aoJ + OIJ + 0:j + 03j = 1 (/=1,2,3,4,5, representando, respectivamente, as doses de radiação:

0; 2,5; 5; 10 e 20). Aqui, }L é a freqüência de células expostas à radiaçãoj que apresentam

dano 1, í=0,1,2,3 e ./=1,2,3,4,5. Podemos optar em particionar esse modelo multinomial

nessa etapa da análise ou fazê-lo somente após a obtenção da posteriori. Como visto no

Capítulo 4, ambas as situações levarão ao mesmo resultado. Aqui, adotaremos a segunda

opção, ou seja, trabalharemos inicialmente com a distribuição multinomial. Assim, para a

dose de radiação./, a verossimilhança dos dados é dada por

z,lv. io;l« Wq;'o;1;4'

Considerando a priori conjugada l)frio/z/er(aoj,aij,a2j,a3j), temos que a

distribuição a pos/erfori pata a dose de radiação j também segue uma distribuição

Dirichlet, isto é

(aoj, Oij'02j'03.i l aj;Yj) Dfríc/z/ef(aoj + yoJ, aij + y.j,a:j + y2j, a3j+ y3j) (7.4)

Colmo visto no Lema 2.1, a distribuição Dirichlet pode ser fatorada em produtos

independentes de distribuições Botas. Essa fatoração pode ser dada da seguinte forma:

n'oj l (aj; Yj) Be/a(aoj + yoj , ai.f + a21 + asj + yij + yz.Í + y3j)

zz;J l l(aij,a21,a31);(y.j, y:j, y,j)) Z?era(a3j + y3j,aij +azj+ y,j + y:.Í) (7.5)

7z.J l l(aiJ, a21);(y.,, y:,)l - Be/a(aij + yij,a2j + y2j)

onde, noj=aoj; z3j=1 03j
e
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Pelo resultado da Conjectura 3.1, a distribuição Beta pode scr aproximada por uma

normal. Assim, para cada dose de radiaçãoj G=1,2,3,4,5), temos:

1) Para o Dano 0

"., - -«(irh] : ~",,,«.ü., ;-

#., - q'l«., -- y.,) , +«:. -'' "« -'- p-. -'- p:, -- p;,);
':, - w 1«., -- p., )-- w' l«., -- «:. -'' ",. -'- y-. -'' y:, -- y,, l .;
W(.) e W'(.) são as funções digama e trigama, respectivamente

(7.6)

onde

2) Para o Dano 31Danos 1,2 ou 3

"« - -«IJtl : «,-«..ü,, ; d),
#,, - q'l«;, -- x;,) , -- «:, -'' p-, -- .v:, );

d. - 'p' 1«,, -- .,,, )-- w'' l«., -- «:. -'- p-, -- p:, l .;
W(.) c W'(.) são as funções digama e trigama, respectivamente

onde

3) Para o Dano lIDanos l ou 2
/ \

#., -w'l«., -- p.,l ,-- p:,);
«Í, - wl«., -- y.,)-- w'l«:, -- p:,) .;

W(.) e q/'(.) são as funções digama e trigama, respectivamente

[l.j = in
1 -- z.j

~ .v««:«/Ü.,; .'i11, (7.8)

onde
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A transformação inversa

exp(u#)
" l+exp(zz0)

é conhecida como a transformação anti-logística (Aitchison & Shen, 1 980)

Assim, o modelo de dose-resposta é dado por

"'l:l ',*; l

exp }B (7.9)

onde .xí é a /-ésima dose de radiação

Dc(7.6),(7.7) e(7.8), a ligação é dada por

Ü, -:Á:,*;
k;o

Assim, os coeficientes #ç/ podem ser obtidos através dc uma regressão linear (normal)

polinomial dos valores de q

(7.10)

Considere a priori não informativa Z)i/"íc/z/e/(1,1,1,1) para todas as doses de radiação

(doses: 0; 2,5; 5; 10 e 20Gy). Pala os dados da Tabela 7.2, temos dc (7.4) que as
distribuições a pos/eríorl para cada nível de radiação, ./= 1 ,2,3,4,5, são dadas por:

(0o., 0. . , O:., O]. l a.;Y.)

(q,: , O.:, 02z ' O32 l a:; Y:)

(003 , 0.3 , Oz3 , 033 l a3;Y; )

(0o., O.., O:. , O:. l a.; Y.)

(O.,5, O.s , 02s' O3s l as; Ys)

Z)irlc/z/ef(655,126,73,250) , para a dose de radiação 0 (/=1 );

Z)Iríc/z/e/(443,1 79,1 06,176) , para a dose de radiação 2,5 (/=2);

Z)irlc/z/ef(198,254,174,278) , para a dose de radiação 5 (/=3);

Z)íríc/z/e/(160,297,265,282) , para a dose de radiação 1 0 (/=4);

Z)íríc/z/e/(59,50,1 34,661) , para a dose de radiação 20 (/=5).

Como visto no Lema 2.1, a distribuição Dirichlct pode ser fatorada em produtos

independentes de distribuições Botas, permitindo assim, analisarmos cada dano

separadamente.
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Análise para o Dano 0

Considerando a reparametrizaçãon'oj = qJ temos, segundo (7.5), para o Dano 0

quc

z.. l (a. ;Y.)

7z'o: l (a: ; Y: )

2'03 l (a3 ; Y3 )

z04 l (a. ; Ya )

zo. l (as; Ys)

Be/a(655,449) , para a dose de radiação 0 G=1);

Dera(443,461) , para a dose de radiação 2,5 (/=2);

Bela(198,706) , para a dose dc radiação 5 0=3);

gera(160,844) , para a dose de radiação lO (/=4);

Dera(59,845) , para a dose de radiação 20 0=5).

Temos então, para cada dose de radiaçãoj, a probabilidade a posferíori do Dano 0,

z.j O modelo dose-resposta é dado por (7.9), que faz a relação entre a média do logito

das probabilidades do Dano 0 com a dose de radiação .q. A Tabela 7.7 apresenta as médias

do logito da probabilidade de Dano 0 para cada dose cle radiação. Essas médias foram

obtidas a partir de (7.6).

Tabela 7.7: Cálculo dos valores de í7./

# valores obtidos pelo comando dfganunílr ) do R

Relacionamos, através de (7.9), cada dose de radiação, 4, com seu respectivo valor

í7oj Estimamos os coeficientes #y através de uma regressão linear polinomial. O grau do

polinâmio foi a mesmo adotado na análise do Dano 0 na análise clássica, de forma

possibilitar uma comparação entre as duas análises. A Tabela 7.8 apresenta as estimativas

dos coeficientes do modelo linear ajustado para o Dano 0.

Dose   Beta   Função Digamae uoj

/ a   Ó @a) @Ó) W(a) -- W(ó)
() 655   449 6,484 6,106 0,378

2,5 443   461 6,092 6,132 0,040
5 198   706 5,286 6,559 -1,273
10 160   844 5,072 6,738 -1,666
20 59   845 4,069 6,739 -2,670
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Tabela 7.8: Coeülcientes estimados do modelo linear para a ligação dose-Dano0.
Categoriado coeficiente estimativa / gl

dano
P

cte Woo)
dose Woi)
dose' Woz)

0,402277
-0,295598

0,007158

1.378
-3.574

1.850

2
2
2

0,302
0,070
0,206

DanDO

Assim, de (7.6) temos que a probabilidade do Dano 0, segundo a dose de radiação é

dada por

Pr(Dano0)
0, 402277--O, 295598+(/oie+0,007 158+(/asee

1 + é?0,402277 0.295598+dose+0.007 158+dase'
(7.11)

Tabela 7.9: Probabilidades observadas e estimadas do Dano 0, segundo dose de radiação
Dose de Radiação (Gy) Dano 0

# estimativas por (7. 1 1)

Dano 0

Observada
Estimada

co

0
a.

Dose de Radiação {Gy)

Figura 7.3: Estimativa da probabilidade do Dano 0 de acordo com a dose de radiação

  Observadas Estimadase
() 0,595 0,599
2,5 0,491 0,428
5 0,219 0,290
1() 0,159 0,137
20 0,064 0,066
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Analise para o iian0 311iano 1,2 0u 3

Considerando a reparametrizaçã0 7z3 , = ------:z--- , temos, segundo (7.5), para
o.,+o« +o:,'

a
/ 7 l

o Dano 3 (condicional) que:

z,. 1((«.., a:., «;.);(y.., y:., y,.))

z,: l((a.:, a::, ';:);(y.:, y::, .y;:))

zz;; l((a.,, «::, «,;);(y.,, .y:,, y:,))

/z':. 1((«.., a:., a,.);(y.., .y:. , y,.))

z;: 1((«.:, a::,":;);(y.., y:., y,;))

Z?era(250, 199) , para a dose de radiação 0 0=1);

/ie/a(176,285) , para a dose dc radiação 2,5 (/=2);

Be/a(278,428) , para a dose de radiação 5 0=3);

Be/a(282,562) , para a dose de radiação lO (/=4);

Dera(66 1,1 84) , para a dose cle radiação 20 (/=5).

Temos assim, para cada dose de radiaçãoj, a probabilidade a posreriorl do Dano 3,

condicionado pelos Danos 1, 2 ou 3 (n3j ). O modelo dose-resposta é dado por (7.9), que

faz a relação entre a média do logito das probabilidades condicionais do Dano 3 com a

dose de radiação .». A Tabela 7.10 apresenta as médias do logito da probabilidade

condicional do Dano 3 para cada dose de radiação. Essas médias foram obtidas a partir de

(7.7)

Tabela 7.10: Cálculo dos valores de íi. J

# valores obtidos pelo comando dfgain//?íz( ) do R

Relacionamos, através de (7.6), cada dose de radiação, .», com seu respectivo valor

í7sj Estimamos os coeHlcientes gV através de uma regressão linear polinomial. Para

compararmos os resultados dos dois modelos, clássico e bayesiano, optamos por manter o

mesmo grau dos polinâmios no ajuste de cada probabilidade condicional. A Tabela 7.1 1

apresenta as estimativas dos coeficientes do modelo linear ajustado para o Dano 3.

Dose   Beta   Função Digamae  
/ a   2 y'(a) @é) p(a) W(ó)
0 250   199 5,519 5,291 0,228

2,5 176   285 5,168 5,651 0,483
5 278   428 5,626 6,058 -0,432
10 282   562 5,640 6,331 -0,691
20 661   184 6,493 5,212 1,281
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Tabela 7.11: Coeficientes estimados do modelo linear para a ligação dose-Dano3.
Categoria do

dano
fcoef'iciente estimativa gl P

cte (P30)
dose Wst)
doses lê32)

0,165231
0,219618
0.013765

1,085
-5,090

6,819

2
2
2

0,391
0,037
0,021

Dano 311 ,2ou3

Assim, de (7.9) temos que a probabilidade condicional do Dano 3, segundo a dose

de radiação é dada por

Pr(Dano3 1 Dano 1 ,2 ou 3)
. 0,16523 1--0,2 1 96 1 8+dose+0,0 1 3765 dose

1 + eo 16523 1 0.2 1 961 8+dase+o.O1 3765+dose'
(7.12)

Tabela 7.12: Probabilidades condicionais observadas e estimadas do Dano 3, segundo
dose dç !iqçligç$e:
Dose de Radiação (Gy) Dano 3 1 Dano 1,2 ou 3

# estimativas por (7.12)

Dano 3 l Dano 1, 2 ou 3

Observada
Estimada

'8 ó

9 n'Q. o

0 E 10 15 20

Dose de Radiação {Gy)

Figura 7.4: Estimativa da probabilidade condicional do Dano 3 de acordo com a dose de
radiação.

  Observadas Estimadase
0 0,558 0,541
2,5 0,382 0,426
5 0,394 0,357
10 0,334 0,342
20 0,784 0,782
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Análise para o Dano lIDano l ou 2

Considerando a reparametrização qj temosz' j segundo (7.5), para o

Dano l (condicional) que

z. . l((«..,«:.);(y.., .y:.)) -

z.: l ((«.: , «::);(y.:, y::))

/z'.; l((«.,, «:;);(y.;, y:;))

z.. l((.... ,«:.);(y.., .y:.))

z.. l ((«., ,«:.);(y.., y,.))

Dera(1 26,73) , para a dose de radiação O a= 1 );

Be/a(179,106) , para a dose de radiação 2,5 (/=2);

pera(254,174) , para a dose de radiação 5 0=3);

. /ie/a(297,265) , para a dose de radiação lO (/=4);

Be/a(297,265) , para a dose de radiação 20 (/=5).

Temos assim, para cada dose de radiação./, a probabilidade a pos/eríorí do Dano l,

condicionado pelos Danos l ou 2 (zz..í ). O modelo dose-resposta é dado por (7.9), que faz

a relação entre a média do logito das probabilidades condicionais do Dano l com a dose de

radiação xJ. A Tabela 7.13 apresenta as médias do logito da probabilidade condicional do

Dano l para cada dose de radiação. Essas médias foram obtidas a partir de (7.8).

Tabela 7.13: Cálculo dos valores de íi. J

+ valores obtidos pelo comando alga/nula( ) do R

Relacionamos, através de (7.9), cada dose de radiação, &, com seu respectivo valor

íilJ Estimamos os coeficientes .âi/ através de uma regressão linear polinomial. Para

compararmos os resultados dos dois modelos, clássico e bayesiano, optamos por manter o

mesmo grau dos polinâmios no ajuste de cada probabilidade condicional. A Tabela 7.14

apresenta as estimativas dos coeficientes do modelo linear ajustado para o Dano l.

Dose   Beta   Função Digama#  
/ a   Ó @g) @ó) @(a) W(Ó)
0 126   73 4,832 4,284 0,548

2,5 179   106 5.185 4.659 0,526
5 254   174 5,535 5,156 0,379
10 297   265 5,692 5,578 0,114
20 50   134 3,902 4,894 -0.992
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Tabela 5.14: Coeficientes estimados do modelo linear para a ligação dose-Danol.
Categoriado coeficiente estimativa / gl

dano
P

Dano 111 ou 2 cte Wio)
doses (êlz)

0,518471
-0,003797

24,444
-33,076

l
l

o,ooo
o,ooo

Assim, de (7.9) temos que a probabilidade condicional do Dano 1, segundo a dose

de radiação é dada por

Pr(Dano 1 1 Dano l ou 2)
e0,51847 1--0,003797+dose2

1 + e0 518471 0.003797'dure!
(7.13)

Tabela 7.15: Probabilidades
dose deradiação.
Dose de Radiação (Gy)

condicionais obscivadas e estimadas do Dano l, segundo

Dano 1 1 Dano l ou 2
ObservadasEstimadase

0,635 0,627
0,629 0,621
0,594 0,604
0,529 0,535
0,269 0,269

0

2,5
5
1()
2()
# estimativas por (7.13)

Dano ljDanol ou 2

Observada
E stimada

'8 ó

n
9 q'Q. o

0

0 5 10 15 20

Dose de Radiação (Gy)

Figura 7.5: Estimativa da probabilidade condicional do Dano l de acordo com a dose de
radiação.
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Analogamente à (7.3), a probabilidade conjunta dos danos pode ser obtida através

das seguintes multiplicações das probabilidades condicionais(7. 11),(7.1 2) e(7.13):

Pr(Dano0)

Pr(Dano3) = ll -- Pr(DanoO)IPr(Dano3 IDano 1,2 ou 3)

Pr(Dano 1 ) = 11 Pr(DanDO)lll -- Pr(Dano3 1 Dano1 ,2ou3)IPr(Danol l Danolou2)

Pr(Dano 2) = ll -- Pr(DanDO)lll Pr(Dano3 1 Dano1 ,2ou3)lll -- Pr(Danol l Danolou2)l

A Tabela 7.16 e a Figura 7.6 apresentam as probabilidades observadas e estimadas

do tipo de dano, ajustadas de acordo com o nível de radiação. As probabilidades foram

estimadas pela metodologia bayesiana e calculadas a partir de (7.3) e das probabilidades

condicionais(7.11),(7.12) e(7.13).

1 0
e Observada

Estimada
Dano0
Dano l

[.)a I'lt)

+
/

30.8

{D

(D

n.

Dose de Radiação (Gy)

Figura 7.6: Estimativa Bayesiana da probabilidade do tipo do dano celular de acordo com
a dose de radiação.
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Tal)ela 7.16: Probabilidades observadas e estimadas do tipo de dano, segundo o modelo

Dose de Observadas Estimadas8
radiaçãoDanoDano
(Gy) 0 1 2 3 0 1 2
0 0,595 0,114 0,065
2,5 0,491 0,198 0,117
5 0,219 0,281 0,192
l0 0,159 0,296 0,264
20 0,064 0,054 0,148
# estimativas por(7.3),(7.11),(7.12) c(7.13).

3 () 3

Comparando a os resultados bayesianos (Tabela 7.16) com os resultados clássicos

com o modelo paiticionado (Tabela 7.6), vemos que as estimativas são muito parecidas.

Vda que a divergência não ultrapassa 0,007. A Figura 7.7 apresenta as estimativas das

probabilidades de dano pelos dois modelos. Vda que quase não é possível distinguir as

curvas das estimativas apresentadas pelos dois modelos.

1.0
+ Obsemada

Estimada
Daria ü
Dano l
[)anc. 2
Dana l]

Bayesiana
Clássica

0.8

J
./

a)
U

a
g
n.

Dose de Radiação (Gy)

Figura 7.7: Comparação das estimativas Clássica e Bayesiana das probabilidades do tipo
do dano celular de acordo com a dose de radiação.

         
0,226 0,599 0,115 0,069 0,217
0,194 0,428 0,204 0,124 0,244
0,308 0,290 0,276 0,181 0,253
0,281 0,137 0,304 0,264 0,295
0,733 0,066 0,055 0,149 0.730



Capítulo 8
Aplicação 2: Um índice de severidade de

doença e um modelo de prognóstico de

risco de morte de crianças

8.1.Introdução

Este capítulo apresenta uma aplicação da metodologia do Capítulo 5,
desenvolvendo um modelo de prognóstico de mortalidade e um índice de severidade para

crianças admitidas na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Paulo, da

Universidade Federal de São Paulo (UN]FESP). O objetivo é obter um índice de

severidade, que medirá o risco de morte da criança, para ser aplicado nas primeiras 24

horas após a admissão na UTI. Esse índice fará uma triagem de uma criança admitida na

UTI de forma a classiHicá-la em um determinado nível de severidade. Essa pré-

classificação permitirá estabelecer estratégias baseadas na sua gravidade, melhorando o

mecanismo de admissão, avaliação e liberação dessas crianças na UTI (Logan & Scott,
l L) L)h \

Participaram da análise 1033 crianças de 0 a 19 anos, admitidas na UTI do Hospital

São Paulo durante o período de novembro de 1999 a outubro dc 2004. Essas crianças

foram classificadas em três grupos ordenados quanto à gravidade: crianças que

sobreviveram; crianças que morreram no hospital após saírem da UTI e crianças que

moderam na UTI. A Tabela 8.1 apresenta a prevalência de cada uma dessas categorias
dentro da amostra.

68
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Tabela 8.1: Freqüência de morte de crianças admitidas na UTI do hospital São Paulo
durante o período de novembro de 1999 a outubro dc 2004.

FreqüênciaPercentual
Sobreviventes 8 1 8 79,2%
Morte hospitalar após UTI 7 1 6,9qo
Morte na UTI 144 13,9%
TOTAL 1033 100%

A seleção das covariávcis foi baseada eln experiências passadas e julgamentos

clínicos após entrevistas com especialistas. As variáveis fisiológicas sclecionadas foram:

pressão arterial sistólica, frequência cardíaca, temperatura axilar, reação pupilar, escala de

coma de Glasgow, diurese, gasometria arterial, glicose, potássio, sódio, creatinina, uréia,

leucócitos, bastões, plaquetas, hematócrito, tempo de protrombina e tempo de

tromboplastina parcial ativada. Outras variáveis não fisiológicas são: idade, gênero,

comorbidades, patologia clinica ou cirúrgica, diagnóstico de doenças dc acordo com o

sistema acometido (definido durante as primeiras 24 horas), uso de drogas vasoativa e uso

de ventilação pulmonar mecânica.

As variáveis fisiológicas foram coletadas no momento de admissão do paciente e no

caso de terem feitas várias medidas, dentro do período de 24 horas, foi considerado o pior

valor. Para as medidas que sofrem influência da idade, foram consideradas as amplitudes

dos valores fisiológicos normais para cada classe de idade. Todas as covariávcis foram

codificadas de forma assumir valores 0 ou 1, associando o valor l ao estrato de maior

risco. E importante esclarecer que havia variáveis cujos valores de maior risco estavam

situados em ambas caudas. Se tomarmos, por exemplo, a pressão sistólica, é sabido que

tanto os valores altos como os valores baixos são indicações que o paciente está em risco.

A lista das variáveis consideradas com suas respectivas codificações é apresentada no

Apêndice E.

8.2. Um índice de gravidade para o risco de morte de crianças

O modelo trinomial foi particionado em dois modelos binomiais como sugerido no

Capítulo 2. Usamos uma regressão logística múltipla para determinar cada um dos dois

modelos em questão. O primeiro modelo considera a probabilidade de uma criança

sobreviver e o seu complementar, isto é, a probabilidade de morte (seja na UTI ou morte
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hospitalar, após saírem da UTI). O segundo é condicionado à morte das crianças e modela

a probabilidade da morte ter ocorrido na UTI (Kollcf & Schuster, 1994; Concato et al.,

1 993 e Lemcshow & Le Gal1, 1 994).

Modelo 1: Sobrevivência ou morte

A primeira regressão modela a probabilidade de morte (na UTI ou hospitalar) de

uma criança. O modelo considerou inicialmente todas as covariáveis listadas na Tabela 8.2.

As covariáveis foram selecionadas através do método Backward de Wald (Agresti, 2002;

pág. 213) considerando um nível de significância de 5%. O ajuste do modelo foi verificado

através do teste Qui-quadrado de Hosmer-Lemeshow (Hosmer & Lemeshow, 1989). A

Tabela 8.2 apresenta os resultados da análise do modelo dc regressão l com as covariáveis

significativas, as estimativas de seus coeficientes com suas respectivas razões de chances e

os testes de seus níveis de significância. A análise foi realizada através do módulo ''bína/y

rogfsríc regresiío/z'' do programa estatístico SPSS (Statistical Package for Social Sciences)

/or WI/?dowx versão 15.0 (Landau & Everitt, 2004).

Tabela 8.2: Covariáveis no modelo de regressão l (Morte x Sobrevivência) com seus
coeficientes estimados, erro-padrão (EP), estatística de Wald, Razão dc Chances (OR) e
intervalos de 95% de confiança para a Razão de Chances.

A resposta é a morte da criança. O modelo inicial contou com todas as variáveis listadas no Apêndice E

  P EP Wald gl P OR(IC95%)
Idade 0,832 0,191 19,027 l o.ooo 2,299 (1,581-3,341)
Patologia 0,823 0,210 15,350 l o,ooo 2,277 (1,509-3,437)
Comorbidade 1,132 0,199 32,290   o,ooo 3,102 (2,099-5,584)
HipoPAS 0,531 0,233 5,188   0,023 1,701 (1,077-2,686)
TenlpHipo 0,436 0,198 4,851   0.028 1,547 (1,049-2,282)
Diurese 0,554 0,239 5,364   0,02] 1,740 (1,089-2,781)
Pupila 2,268 0,489 21,491 l o,ooo 9,656 (3,702-25,187)
GlasgMetab 1,134 0,305 13,832 l o,ooo 3,107 (1,709-5,646)
VPM 0,548 0,203 7,305   0,007 1,729 (1,162-2,572)
TTPA 0,857 0,193 19,626 l o,ooo 2,355 (1,612-3,440)
PotassioHipo 0,886 0,33] 7,138 l 0,008 2,424 (1,266-4,642)
SodioHipo 0,740 0,252 8,653 l 0,003 2,096 (1,280-3,433)
DVA 0,644 0,19] 11,417 l o,001 1,905 (1,311-2,768)
Constante -4,505 0,315 204,770 l o,ooo  
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Dc acordo com o modelo logístico binário, descrito por (1 .1), as probabilidades de

morte de uma criança é dada por:

Pr(Morte) =
~' '''''' l+expt-4,505+0,832$ 1dade+0,823# Patologia+...+0,644# DVA}

(8.1)

onde as covariáveis assumem valores 0 ou l de acordo com a categorização descrita no

Apêndice E.

Todas as covariáveis significativas apresentaram coeficientes positivos, indicando

que a presença dessas características aumenta o risco de morte da criança. O modelo se

adequou aos dados visto que o teste de Hosmer-Lemeshow não rejeitou o a)unte do modelo

(Z'=13,551 ; g1=8; p=0,094).

Modelo 2: Morte na UTI ou morte Hospitalar após UTI

A segunda regressão modela a probabilidade de morte na UTI de uma criança.

Inicialmente, esse modelo também considerou todas as covariáveis listadas no Apêndice B.

As covariáveis foram selecionadas através do método Backward de Wald (Agresti, 2002;

pág. 213) considerando um nível de significância de 5%. O ajuste do modelo foi verificado

através do teste Qui-quadrado de Hosmer-Lemeshow (Hosmer & Lemeshow, 1989). A

Tabela 8.3 apresenta os resultados da análise do modelo de regressão 2, com as covariáveis

significativas, as estimativas de seus coeficientes com suas respectivas razões de chances e

os testes de seus níveis de significância. A análise foi realizada através do módulo "fina/y

/oglsríc regressão/z'' do programa estatístico SPSS (Statistical Package for Social Sciences)

/or WI/zdows versão 1 5.0 (Landau & Everitt, 2004).
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Tabela 8.3: Covariáveis no modelo de regressão 2 (Morte na UTI x Morte Hospitalar) com
seus coeficientes estimados, erro-padrão (EP), estatística de Wald, Razão de Chances (OR)
c intervalos de 95% de confiança para a Razão de Chances.

A resposta é a morte da criança na (JTI. O modelo inicial contou com todas as variáveis listadas no
Apêndice E.

Assim, de acordo com o modelo logístico binário, descrito por (1.1), condicionado

àquelas crianças que morreram, a probabilidade de morte ter ocorrido na UTI é dada por:

Pr(Morte UTI l Morte) = expt' 2,254 -- 0,985 # Idade - 1,133 + Sexo + ... + 1,535 + DVA}
~' '' '' ' '' ' ' '''''' l+expe-2,254 0,985# Idade--1,133#Sexo+...+1,535#DVA}'

onde as covariáveis assumem valores 0 ou l de acordo com a categorização apresentada no

Apêndice E.

Vda que as variáveis do modelo de regressão 2 não são, necessariamente, iguais

àquelas do modelo de regressão l. Isto é, uma determinada variável pode ser um fator

importante para a morte de uma criança, mas pode não ter poder de explicação para prever

se a morte é na UTI ou no hospital, após sair da UTI. O teste de Hosmer-Lemeshow não

rejeitou o ajuste do modelo 0C'=8,503; gl=8; p=0,386).

  P EP Wald gl P OR(IC95%)
Idade -0,985 0,438 5,049   0,025 0,373 (0,158-0,882)
Sexo -1,133 0,407 IJss   0,005 0,322 (0,145-0,715)
Grupo 1,411 0,521 7,325   0,007 4,101 (1,476-11,394)
Comorbidade 1,603 0,442 13,147 l o.ooo 4,969 (2,089-11,820)
CO2TAcidose 2,848 0,918 9,625   0,002 17,254 (2,854-104,309)
PaCO2 1,715 0,829 4,282   0,039 5,556 (1,095-28,198)
BICAcidose -1,693 0,721 5,522 l 0,019 0,184 (0,045-0,755)
BICAlcalose -1,563 0,751 4,335 l 0,037 0,210 (0,048-0,912)
VPM 1,884 0,447 17,718   o,ooo 6,577 (2,736-15,809)
Ureia -1,326 0,512 6,719 l 0,010 0,265 (0,097-0,724)
SodioHipo 1,417 0,557 6,472   o,Oll 4,125 (1,384-12,291)
DVA 1,535 0,404 14,445   o.ooo 4,641 (2,103-10,241)
Constante 2,254 0,728 9,585   0,002  
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De posse clãs probabilidades condicionais dos dois modelos de regressão, (8.1) c

(8.2), o modelo conjunto pode scr facilmente recuperado através das seguintes

multiplicações:

Pr(Sobreviver) = 1 -- Pr(Morte)

Pr(Morte Hospitalar) = ll -- Pr(Morte UTI l Morte)IPr(Morte)

Pr(Morte UTI) = Pr(Morte UTI l Morte)Pr(Morte)

(8.3)

Por (5.3), temos que o índice de gravidade para o risco de morte de crianças é dado

por:

Pr(Morta? HS?lipitalar) + 2Pr(Morte UTI)
2 (8.4)

Aplicando o índice (8.4) em todas as 1033 crianças na amostra e considerando o

percentil de ordem 79,20% l-ilE), obtemos um valor de corte superior para os

sobreviventes. Analogamente, o percentil de ordem 86,06% lJ1lÊj#) fornece um valor de

corte inferior para as mortes na UTI. Com base nos resultados dos índices calculados,

temos que o percentil 79,20qo é dado pelo valor 0,2769, configurando assim um corte entre

sobreviver e mon'er no hospital. O percentil 86,06% é dado pelo valor 0,3752,

configurando assim um corte entre morrer no hospital ou na UTI.

Logo, temos a seguir um critério para classificação de uma nova criança segundo o

seu índice de gravidade:

se o IG $ 0,2769, então essa criança é classificada como potencial sobrevivente;

se o 0,2769 < IG $ 0,3752, então essa criança pode morrer no hospital, após UTl;

se o IG > 0,3752, então essa criança pode morrer na UTI.

A Tabela 8.4 apresenta a classificação das crianças segundo os pontos de cortes do

índice de gravidade IG.
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Tabela 8.4: Classificação das crianças de acordo com o nível de gravidade IG.
EstimadoClassificação

Observado Sobrevida MorteHosp. MorteUTI Total Corneta(%o)

Regra de Classificação: se o IG $ 0,2769, sobrevivente; sc 0,2769 < IG 5; 0,3752, Morte Hospitalar após
UTl; se IG > 0,3752, morte na UTI.

Os cortes foram definidos pelos percentis proporcionais de cada categoria. Os

cortes, assim definidos, apresentaram para a categoria intermediária (morte no hospital)

apenas 9,9% dc classificação corneta, sendo a maioria classificada como sobrevivente. E

importante ressaltar que essa é apenas uma regra de classificação. Essa regra pode ser

modificada dependendo da ''perda'' por uma classificação inconeta. Por exemplo, podem-

se definir pontos de cortes mais elevados se imaginarmos quc é menos grave dizer que um

sobrevivente tem potencial risco de morte do que pegarmos uma criança com risco de

morte e classiHicá-la como sobrevivente. Em contrapartida, se considerarmos que a maior

perda ocorre se uma criança é classificada com gravidade maior que a verdadeira, então os

pontos de cortes devem ser inferiores.

Veja que esse modelo é bastante flexível no sentido de poder considerar diferentes

covariáveis para compor cada modelo binomial. A Tabela 8.5 abaixo apresenta a lista das

covariáveis que participaram em cada um dos modelos. As covariáveis Idade,

Comorbidade, Ventilação Pulmonar Mecânica (VPM), SódioHipo e Uso de Drogas

Vasoativas (VPM) foram importantes em ambos modelos de regressão. Patologia, Pressão

Arterial Hipo, Temperatura Hipo, Diurese, Pupila e Glasgow Metabólica, TTPA e Potássio

aipo são preditores de morte de uma criança. E Sexo, Grupo, CO2TAcidose, PaCO2,

B ICAcidose e Alcalose e Uréia são classificadores (dentre os não sobreviventes) de morte

na UTI ou Hospitalar.

Sobrevida 730 42 46 818 89,2%
Morte Hosp. 46 7 18 71 9,9%
Morte UTI 42 22 80 144 55,6%
Total 818 71 144 1033 79,1%
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Nota: Ambos modelos contaram, inicialmente, com todas as variáveis listadas no Apêndice E

Tabela 8.5: Lista de covariáveis que compõem os modelos l e 2.
Mlodelo l Modelo 2

(Morte x Sobrevivência) (Morte na UTI x Morte Hospitalar)
IdadeXX
SexoX
PatologíaX
GrupoX
ComorbidadeXX
HipoPASX
I'empHipoX
DiureseX
PupilaX
GlasgMetabX
CIO2TAcidoseX
PaCO2 X
BICAcidoseX
BICAlcaloseX
VPMXX
TTPA X
UreiaX
PotassioHipoX
SodioHipoXX
DVA X X
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8.3. Análise Bayesiana

A inferência Baycsiana pode ser aplicada para custar as novas probabilidades de

classificação dos grupos utilizando o Índice de Gravidade (IG). Inicialmente, os valores do

IG serão agrupados em a categorias. Esse agrupamento ou pode ter um significado clínico

ou pode, também, ser definido através dos percentis amostrais. Ainda, é importante

lembrar que essas categorias não necessariamente precisam ter o mesmo número de

elementos ou a mesma amplitude.

Considere uma amostra dc n indivíduos oriundos de k grupos, denotados por Go,

Gi,..., Gt.i. Para cada indivíduo, o hldice de Gravidade (IG) é calculado e classificado

segundo uma das a categorias, Ci,C2,...,C..

Inicialmente, definimos as probabilidades a priori

pertencer a um dos k grupos por

de um individuo qualquer

P(G:)= O.
k l

onde, O. 20 e )l.O, =1 ; í=0,1,...,k--l
í:o

Uma forma simples de fazer a inferência (pontual) é atribuirmos, a priori,

probabilidades de classificação dos grupos e atualizá-las pelos resultados dos índices

através da fórmula de Bayes (Meyer, 1983), obtendo assim, as probabilidades a pos/erforí

de classificação.

Sela P(Cj l G.) , a probabilidade de um indivíduo apresentar uln IG na categorias,

dado que ele é do Grupo í.

rtún,leio de indivíduos do G. que tiveratlt o IG classificado tta categoria C
P(C . l G;) = ' --------------:-------- --z

ltúmero de indivíduos do G:
(8.5)

onde í=0,1,...,&-l representa o grupo cj:1 ,2,...,a a categoria do IG.

As probabilidades(8.5) são denominadas verossimilhança dos dados
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Pela fórmula de Bayes, obtemos a probabilidade (a pos/eriorí) dc um indivíduo

pertencer ao Grupo i, dada a classificação de seu IG.

p(C. l Cj ) : -rÇ:ll:lga = li::Çg1leçgZ.!.glL- , V i=o, l ,...,k. l e vj= 1 ,2,...,a
r=0

(8.6)

A metodologia Bayesiana descrita acima é aplicada nessa fase do estudo para

ajustar as probabilidades de interesse, isto é, as probabilidades de uma criança: sobreviver;

morrer no hospital após sair da UTI ou; morrer na UTI.

A distribuição à priori é denotada aqui por #'(O) = (On , O. , O: ) , onde

0o = Pr(Sobreviver) ;

0. = Pr(Morte Hospitalar) ;

0: = Pr(Morte UTI) .

Essas probabilidades representam a opinião do especialista baseada na experiência

pessoal e/ou dados da literatura. Essa opinião será calibrada pelos conhecimentos

adquiridos com o cálculo do Índice cle Gravidade (IG) a partir das informações obtidas na

amostra. O IG calculado para cada uma das crianças é classificado aqui em a=5 categorias,

a saber:

Ci:"MuitoBaixo'' ,se IG$0,0310
C2: ''Baixo'' ,se 0,0310<IG$0,0687

C3: ''Médio'' ,se 0,0687<IG$0,1351

C4:"Alto'' ,se O,1351<IG$0,2858

CS: "MuitoAlto'' ,se IG>0,2858

Essa classificação foi obtida através dos percentis de ordem 0,2 dos IG obtidos das

/z=1033 crianças da amostra. A Tabela 8.6 apresenta a classificação dos IG dentro de cada

grupo de crianças.
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Tabela 8.6: Classificação dos IG segundo os grupos de crianças.

regra de Classificação: se IG$0,0310, muito baixo; se 0,0310<IG$0,0687, baixo; se 0,0687<IG$0,1351
médio; se 0,1351<IG$0,2858, alto; se IG>0,2858, muito alto.

Assim, aplicando (8.5) nos dados da Tabela 8.6, temos

P(Ci l Sobreviver) : 202 . 0,2469

P(C2 l Sobreviver) - 186 . 0,2274

P(Cs l Morte UTI) : IOI : 0,7014

As probabilidades a pos/eríorl de morte de uma criança, levando em consideração

diferentes probabilidades a priori, são apresentadas nas Tabelas 8.7 e 8.8. A Tabela 8.7

apresenta os resultados assumindo, a priori, probabilidades iguais de classificação de uma

criança:

Pr(Sobreviver) - Pr(Morte Hosp) - Pr(Morte UTI) - ;

A Tabela 8.8 considera, a priori, probabilidades iguais às prevalências observadas

na amostra (Tabela 8.1), isto é:

8]8
Pr(Sobreviver) = -::;:::;:- = 0,79 19

1033

71
Pr(Morte Hosp) = --=: = 0,0687

1033

144
Pr(Morte UTI) = --:-:-: = 0,1 394

1033

    Classif'icação do IG    
  Muito Baixo Médio Alto Muito Total
  Baixo   Alto  
  (CI) (C2) (C3) (C4) (C5)  

Sobrevida 202 186 182 167 81 818

  (24,7%) (22,7qo) (22,2qo) (20,4qo) (9,9%) (100%)

Morte Hosp. 5 11 16 14 25 71

  (7,0%) (15,59o) (22,5qo) (19,7qn) (35,2%) (100%)

Morte UTI 0 9 9 25 101 144
  (Oqo) (6,3%) (6,3%) (17,4%) (70,1%) (100%)

Total 207 206 207 206 2o7 1033
  (20.o % ) (19.9%) (20.0%) (19.9%) (20.0%) (1 o o% )
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Tabela 8.7. Probabilidades a posteriori segundo a classificação dos IG e considerando uma
pljç!!jpãç? $11p!!w!!vê:

Categorias do l(;
Baixo MédioMuito Baixo Médio Alto Muito

BaixoAlto
(CI) (C2) (C3) (C4) (C5)

priori Probabilidades à posteriori
Sobreviver 0,333 0,778 0,511 0,436 0,355 0,086
MorteHosp. 0,333 0,222 0,348 0,442 0,343 0,306
MorteUTI 0,333 0,000 0,141 0,122 0,302 0,609
Classificação dos IG: sc IG$0,0310, muito baixo; se 0,0310<IG$0,0687, baixo; se 0,0687<IG$0,1351,
médio; se 0,1 35 1<IG$0,2858, alto; se IG>0,2858, muito alto

Alto

Considerando prioris iguais, temos que se a criança é classiHlcada na categoria Ci

(índice muito baixo), os valores das probabilidades de Sobreviver, Morte no Hospital e

Morte na UTI melhoram de 33,3%, 33,3% e 33,3qo para 77,8%, 22,2% e 0%,
respectivamente. Se a criança é classificada na categoria C2 (índice baixo), essas

probabilidades são 51,1%, 34,8% e 14,1qo, respectivamente. E assim, sucessivamente, até

a categoria CS (índice muito alto), que resultam e probabilidades a posteriori iguais a 8,6%,

30,6qo e 60,9qo, respectivamente.

1,0

0,9

0,8

0,7

0,6

o,s

0,4

0,3

0,2

0,1

0,0

0
'3

0
'u

.Q

Q
.D

0
a.

Muito Baixo B'lixo Médio Alto

índice de Gravidade {lCI

M unto Alto

---+--Sol)revive' r --a llospitcalar --ü- arte UTI

Figura Probabilidades íz posrerforí segundo a classificação dos IG e considerando
uma priori não informativa.
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Tabela 8.8. Probabilidades a posteriori segundo a classificação dos IG e considerando as
revalências como priori

Categorias do IG
Baixo Médio AltoMuito

Baixo
(CI)

B':muito

Alto
(C5)(Cz) (C3) (C4)

Classificação dos IG: se IG$0,0310, muito baixo; se 0,0310<IG$0,0687, baixo; se 0,0687<IG$0,1351
médio; se 0, 135 1dG$0,2858, alto; se IG>0,2858, muito alto.

Considerando as prevalências como priori, temos que se a criança é classificada na

categoria Ct (índice muito baixo), os valores das probabilidades de Sobreviver, Morte no

Hospital e Morte na UTI melhoram de 79,2%, 6,9% e 13,9% para 97,6%, 2,4% e Oqo,

respectivamente. Se a criança é classificada na categoria C2 (índice baixo), essas

probabilidades são 90,3%, 5,4% e 4,4%, respectivamente. E assim, sucessivamente, até a

categoria CS (índice muito alto), que resultam e probabilidades a posteriori iguais a 39,2%,

1 2,1% e 48,7%, respectivamente.

1,0

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0,0

0
'ua

'u

.Q

D
a.

Muito Ba ixo Baixo lvlédio Alto

índice de Gravidade {IGI

M cito Alto

--+ reviver --B- llospittalar --+ arie UTI

Figura 8.2: Probabilidades a posreríorf segundo a classificação dos IG e considerando as
prevalências como priori.

  prt Ol" t   Probabilidades à posteriori    
Sobreviver 0,792 0,976 0,903 0,879 0,811 0,392
Morte Hosp.   0,024 0,054 0,078 0,068 0,121
Morte UTI ),139 o,ooo 0,044 0,043 0,121 0,487
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Note que os resultados são sensíveis à escolha da priori. No primeiro caso, onde

consideramos o cenário de total falta de informação, vemos como quc um IG mais elevado

aumenta (diminui) a chance de Morte na UTI (Sobreviver). Já no segundo caso, onde
consideramos as prevalências como priori, as probabilidades à posteriori sofreram menor

variação e apresentaram variação acentuada apenas no caso de um IG muito alto. Em

ambos casos as probabilidades do grupo intermediário (Morte no Hospital, após saída da

UTI) não sofreram muita influência do IG.

Veja que as prioris dos dois casos apresentados não incorporam a opinião do

especialista. Ambas prioris refletem uma ''falta de opinião pessoal" do especialista, apesar

de possuírem diferentes pontos dc vistas. O primeiro é daquele que, na falta de informação,

considera iguais probabilidades para os três eventos (Sobreviver, Morte no Hospital e

Morte na UTI). O segundo é daquele indivíduo que adota, a priori, as prevalências de cada

um dos três eventos. Apesar de ser informativa, essa informação não incorpora o
conhecimento subjctivo adquirido através da experiência clinica do especialista.

O grande diferencial da analise bayesiana é justamente permitir incorporar esse

conhecimento médico usando não apenas informações objetivas (dados de históricos), mas

sim informações que traduzam a opinião subjetiva do especialista (Marcin et al. ,2000 e

Lucas, 2004).



Capítulo 9
Conclusões

Como pudemos constatar nesse trabalho, a fatoração dos modelos multivariados

apresentou algumas vantagens cm relação à análise tradicional. Em primeiro, podemos

citar uma maior simplicidade computacional visto quc são trabalhadas regressões logísticas

binárias ao invés de uma regressão logística multinomial. Em segundo, alguns problemas

práticos ''pedem'' a fatoiação do modelo, simplificando a interpretação dos resultados.

Além disso, o modelo particionado flexibiliza o modelo no sentido de poder ajustar as

regressões binárias independentes, permitindo que cada modelo possua o seu próprio

conjunto dc variáveis explicativas. Esse tipo de flexibilização não é trivial quanto

utilizamos o modelo multinomial. O SPSS, por exemplo, testa a significância de uma

covariável no modelo como um todo não em suas componentes. Parte dos resultados

c[ássicos do Capítu[o 7 dessa tese foi pub]icado em um trabalho na revista ]Vll/a/io/z

Researc/z (Grazeffe et al., 2008). As vantagens desse tipo de fatoração se estenderam no

cenário bayesiano. As técnicas bayesianas foram aplicadas nesse mesmo problema e,

considerando prioris não informativas, os resultados bayesianos foram similares àqueles

obtidos pela metodologia clássica. Os resultados bayesianos desse capítulo foram

apresentados no 9' EBEB (Encontro Brasileiro de Estatística Bayesiana) e no 28'

MAXENT (International Workshop on Bayesian Infetence and Maximum Entropy

Methods in Sciencc and Enginecring), ambos no ano de 2008.

Quando trabalhamos com aplicações, um falar importante é a simplicidade ao

analisarmos os dados que são coletados por nossos clientes. O índice dc gravidade,

desenvolvido no Capítulo 5 desse trabalho, apresentou um tipo de redução dc dimensão

que se mostrou eficiente e pode proporcionar conclusões satisfatórias no problema

82
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abordado. Esse índice classificou corretamente 79,1 qn das crianças que participaram do

estudo descrito no Capítulo 8. Teoricamente, a inferência bayesiana combinada aos

resultados desse índice aumenta a qualidade dessa classificação porque permite incorporar

a informação subjetiva do especialista no ajuste das probabilidades de classificação. O

modelo bayesiano também tem a vantagem de ser um modelo dinâmico, permitindo

atualização do índice de gravidade a cada entrada de um novo paciente. Um trabalho com o

modelo de prognóstico desenvolvido nessa tese foi submetido na revista São Paulo

Medical Journal. Os resultados bayesianos desse modelo também foram apresentados no

10' EBEB (Encontro Brasileiro de Estatística Bayesiana) e no ll Workshop Bayesianismo,

ambos em 2010.

O cocHlciente de associação proposto por Yule (1912) tem a vantagem, em relação a

Razão de Chances, de ser limitado e poder ser interpretado como um coeficiente de

correlação. O coeficiente de desequilíbrio apresentado nesse trabalho, por ser uma variação

do coeficiente de associação, também herda as mesmas características. Esses coeficientes

são de difícil tratamento do ponto de vista clássico. O problema se deve ao
desconhecimento da distribuição de probabilidades de suas estatísticas, dificultando assim

a realização de suas inferências. Isso já não ocorre no cenário bayesiano, onde toda a

inferência é baseada exclusivamente na distribuição à pos/er/orí do coeHlciente que, como

]nostrado nesse trabalho, pode ser facilmente obtida através de simulações baseadas no

método de Monte Carlo. Os resultados bayesianos baseados no coeficiente de associação

(desequilíbrio) foram muito próximos daqueles obtidos pelos testes clássicos de
independência (equilíbrio de Hardy-Weinberg), sendo esses últimos baseados na estatística

Qui-quadrado e na Razão de Verossimilhanças. Adcmais, o fato desses coeficientes serem

limitados facilita traduzir o conhecimento prévio do especialista na hora de definir a

distribuição a priori, gerando assim prioris mais intuitivas.



Propostas Futuras

Propostas de trabalhos futuros, dando continuidade aos temas desse estudo

Para a metodologia apresentada no Capítulo 7, desenvolver um procedimento que

permita a construção de Intervalos de Credibilidade para as probabilidades dc dano em

cada dose dc radiação.

- Ainda, no problema do Capítulo 7, a metodologia adorada nesse trabalho

considera a célula como a unidade amostral. Formular um modelo composto ou um modelo

de heterogeneidade que possa considerar uma possível conelação entre as células de um
mesmo animal.

Estender o Índice de Gravidade apresentado no Capítulo 5 com o intuito de
permitir ponderar os níveis de gravidade de cada grupo.

Desenvolver um mecanismo para aplicar a medida de associação desenvolvida no

Capítulo 6 na scleção dc variáveis significativas na regressão do modelo de risco dc morte

de crianças apresentado no Capítulo 8 (e em outros problemas de classificação onde temos

covariáveis clicotânlica).

Estender a análise da medida de associação de Yule para tabelas com dimensão

superior a 2x2.
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- Na regressão logística, supõe-se que a resposta é uma variável aleatória e que o

próprio mecanismo aleatório se encanegará de estimar a verdadeira prevalência na

população. Mas, na pratica, isso nem sempre acontece, pois muitas pesquisas aplicadas

fixam a priori o número de casos a serem observados entre os com e sem a característica,

sendo comumente aditada a proporção 50-50% (no caso da logística binária), ignorando

completamente a prevalência de casos na população. A conseqüência disso é a
impossibilidade de calcular as probabilidades de um novo indivíduo pertencer a uma
dessas populações, sendo possível apenas estimar a razão de chances (Odds-Ratio). Assim,

uma sugestão de trabalho é mostrar que no contexto bayesiano esse problema não existe,

sendo possível calcular essas probabilidades simplesmente entrando com as prevalências

na priori. Essa idéia surgiu a partir de um problema onde se deseja identificar determinado

tipo de substância através de seu odor. Neste caso, não faz sentido falar sobre prevalência

de alguma substância na roleta de dados, pois o número de amostras de cada substância

analisada é deterministicamente definido pelo pesquisador.
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Apêndice A
Código das simulações da densidade do

log-odds

Segue abaixo o código das simulações da dellsidade de in(@) realizadas pelo pacote

estatístico R for Windows, versão 2. 1 1 .0 (R Developmcnt Core Team, 2009)

# semente utilizada na simulação
set . seed ( 123 )

# parâmetros da distribuição Beta e tamanho da amostra
a0< 30
al<--60
n<-500000

# geração dos da Beta
theta< rbeta(n,aO,al)

# cálculo do log-odds
log.phi< log(treta) -log(l-theta)
log.phi<-soft(log.phi.)

# plot da densidade estimada
Ll<--mean(log.phi) 4+(var(log.phi.)) "0.5
LS<-mean(log.phi)+4t(var(log.phi) ) "0. 5
plot(density(log.phi-) ,cex.main=2.5,xlab="ln(Fi) ",ylab densa.dado",
main="a0 = 30 ; al = 60",xlim=c(LI,LS))

It plot da densa-dade normal
bens ormal< dnorm(log.phi.,mean(log.phi-) ,(var(log.phi)) "0.5)
poi-nts(log.phi,dens ormal, type="1", col
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Apêndice B
Código das simulações Monte Carlo para

obtenção da distribuição aros/e.rlaada

medida de associação de bule

Para obtermos a posteriori da medida de associação, ,l, definida por (6.2), geramos

inicialmente valores dc /(p..,p.2,p2.,p:: in..,/z.2,n21,/?::), que é uma densidade

Z)frio/z/er(aii+/zii, ai2+/zi2, a2i+/l2i, íz22+n22). De posse dos valores de (ptt,pi2,/2zi, /22z),

transformamos esses valores na medida de associação, .l, através dc (6.2). Os valores

resultantes são as observações geradas da posteriori de .lld. Com base nessa amostra de

Monte Carlo, obtemos a densidade à posteriori(empírica) .f(21n..,/z.2'n2i''z::) . E é

baseado nessa densidade que fazemos toda a inferência dessa medida de associação.

Segue abaixo o código utilizado para a geração da densidade a posteriori e também

as estatísticas da medida de associação .l. Esse código é para o pacote estatístico R for

Windows, versão 2. 1 1 .0 (R Dcvclopment Core Team, 2009). Os valores dos parâmetros da

priori c das freqüências observadas (em negrito) devem ser fornecidos.

set . seed ( 1234 ) # # Semente

n<-10000000 ## Tamanho da amostra Monte Carlo

al1<--0.5
a12<--0.5
a21<--0.5
a22<--0.5

##
## Parâmetros da pri.ori
## (Oirichlet)
##
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nl1<--24
n12<--5
n21<--110
n22<--66

##
## Freqüências observadas
##
##

ql<--rgamma(n.all+nl1,2)
q2 <--rgamma ( n . a12 +n12 , 2 )
q3 <--rgamma ( n . a2 1+n2 1 , 2 )
q4 <--rgamma ( n , a22 +n22 , 2 )
lambda<((ql'''q4)".5 -(q2*q3)".5)/((ql*q4)".5 +(q2+q3)"
lambda<-c(--l,lambda,l)
freq< hi.st(lambda.breaks=200,main="posters.ori. de
Lambda" , probability=T, ylab="Densidade" )
cone sum ( freq$count [ 1 : 100 ] )
post-cao
while (posicao >-lOI){

if(freq$count[pos[cao <=freq$count]100] ) cont..posa
cona +freq$countlposicao

posicao --poslcao..pos--l

5)

cont sum(freq$count]]O1:200])
post.cao
while (posicao neg<=100){

if(freq$count[posicao eg]<=freq$count]]O]])cont nega
cone freq$countlposi-cao

posicao --posicao

evalue cont pos 2) / (n)
evalue eg<-(cone )/(n)

#### Intervalo de Credo,bili.dade HPD 95%####
n.HPD< ny'0.05
Ll<-l
LS<-200
cont . HPD<-freq$countIL]] +freq$countILS]
while (cont.HPD < n.HPD){

if(freq$countIL[j< q$countILS])
{Ll< Ll+l
cone .HPD< cont . HPD+freq$countIL]]

i.f(freq$countEL]]> freq$countILS])
{LS<-LS-l

cont . HPD<-cone . HPD+freq$countILS ]

mean(lambda) {t # estimativa de lambda

(LI IOO) / 1 00
(LS-lOO)/100

## Li.mire Inferior IC95%
## Li.mi.te Superior IC95%

evalue
evalue.neg

## e valor, se lambia é positi.vo
## e-valor. se lambia é negativo



Apêndice C
Código das simulações Monte Carlo para

obtenção da distribuição aposfe7gaada

medida de desequilíbrio

Para obtermos a posteriori da medida de desequilíbrio, ,IHW, definida por (6.3),

geramos inicialmente valores de .f(z.,z,,z: in.,n:,n;), que é uma densidade

Z)Iríc/z/e/(ai+ni, a2+/l2, a3+/z3). De posse dos valores de (z.,z:,z,) , transformamos esses

valores na medida dc desequilíbrio, .IHtV, através de (6.3). Os valores resultantes são as

observações geradas da posteriori de .Imtv lx. Com base nessa amostra de Monte Carão,

obtemos a densidade à posteriori(empírica) ./(2~,. 1 /z..,n.z,nzi'n22) . E é baseado nessa

densidade que fazemos toda a inferência dessa medida de desequilíbrio.

Segue abaixo o código utilizado para a geração da densidade a posteriori e também

as estatísticas da medida de associação .l. Esse código é para o pacote estatístico R for

Windows, versão 2.1 1 .0 (R Development Core Team, 2009). Os valores dos parâmetros da

priori c das freqüências observadas (em negrito) devem ser fornecidos.

set . seed ( 1 234 ) # # Semente

n< 10000000 ## Tamanho da amostra Monte Carlo

a].<--0 .5
a2<--0.5
a3<--0.5

##
## Parâmetros da priori(Dirá.chlet)
##
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nl < -- 4
n2<--18
n3<--94

##
## Frequências observadas
##

pl< rgamma(n,al+nl,2)
p2< rgamma(n,a2+n2,2)
p3< rgamma(n,a3+n3.2)
theta<-4 :''pl tp3/ (p2 " 2 )
lambda<- (theta"0.5 - 1)/(theta"0.5 + 1)
lambda<--c(-l,lambia.l)
freq<-hist(lambda,breaks 00,main="posters.ori de
Lambda obabi.lity=T, ylab="Densidade")
cont sum ( freq$count [ 1 : 100 ] )
posicao..posa-200
whi.le (post-cao >'lOI){

if(freq$count[posicao <=freq$count]100] )cont.
cone pos+freq$countlposicao

post-cao -post-cao

.posa

cont nega-sum(freq$count]]O1:200] )
post.cao
whi.le (post.cao eg<

if(freq$counttposicao neg] <=freq$count]]O]] )cont.
cone freq$countlposicao

post.cao eg<-posicao

.nega

evalue posa (cone
evalue eg<-(cone neg 2)/(n)

#### intervalo HPD ####
n.HPD<-nJ'0.05
Ll<-l
LS<-200
cont . HPD<-freq$countIL]] +freq$countILS]

whlle (cont.HPD < n.HPD){
i.f(freq$countIL]]< req$countILS])

{Ll<-Ll+l
cona . HPD<-cont . HPD+freq$countIL] ]

if(freq$countIL[[> freq$countILS])
{LS<-LS-l

cont . HPD<-cont . HPD+freq$countILS ]

mean(lambda) ## estimati.va de lambda

(Ll-lOO) / 1 00
(LS-lOO)/100

## Limite Infere.or IC95%
## Limite Superior IC95%

evalue
evalue

## e-valor, se lambda é positivo
## e-valor, se lambda é negativo



Apêndice D
Código para a realização do teste de

equilíbrio de Hardy-Weinberg

Segue abaixo o código utilizado para a realização do teste Qui-quadrado para

veriHlcação do equilíbrio de Hardy-Weinberg. Esse código é para o pacote estatístico R for

Windows, versão 2.1 1 .0 (R Development Core Team, 2009) e fornece tanto os resultados

do teste Qui-quadrado tradicional como o teste Qui-quadrado de Razão dc
Verossimilhanças. Os valores das freqüências observadas (em negrito) devem ser

fornecidos.

nl<--4
n2<--18
n3<--94

##
## Frequências observadas
##

somam nl+n2+n3
p< ( 2 +nl+n2 ) / ( 2 :'' soma )
El< p"2:''soma
E2< 2tP+ ( l P) tSOHâ
E3<- ( 1-P) "2 tSORâ
qui.HW<(nl EI)"2/EI +(n2-E2)"2/E2 + (n3 E3)"2/E3
p.valor< 1 pchisq(qui-.HW,l)

### Teste da Razão de Verossi.milhanças ###
RV< --2+(1og((p"2)"nlJ'(2:''p+(l-p))"n2J'((l--p)"2)"n3)

log((nl/soma) "nl"(n2/soma ) "n2*(n3/soma) "n3) )
pvalor.RV< 1 pchisq(RV,l)

qui-.HW ## Valor da estatística Qui-quadrado (l G.L.)
p.valor ## p valor do teste Qui quadrado
RV ## Valor da Razão de Verossimilhanças (l G.L.)
pvalor.RV ## p valor do teste da Razão de Verossi.mi.Ihanças
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Apêndice E
Lista de variáveis codiÊcadas para o

cálculo do IG

VARIÁVEISFISIOLOGICAS

Pressão arterial sistólica: Dividida em duas variáveis e a pior situação (valor 1) dep
da faixa etária.

Hipotensão (HipoPAS): pressão muito baixa se: $ 70mmHg até 1 19 meses ou; $

90mmHg sc 1 20 ou mais meses de vida;

Hipertensão (HiperPAS): pressão muito alta se: Z 90mmHg até 1 1 meses ou; $

120mmHg se 12 ou mais meses de vida.

Freqüência cardíaca: Dividida em duas variáveis e a pior situação (valor 1) depende da
faixa etária.

- Bradicardia (FCBradi): neqüência muito baixa se < 60bpm (independente da

idade);

- Taquicardia (FCTaqui): frequência muito alta se Z 160bpm até 1 19 meses ou; Z

120bpm sc 120 ou mais meses dc vida.

Temperatura axilas: Dividida em duas variáveis.

Hipotermia(TempHipo): temperatura baixa se < 36'C

Hipertermia(TempHiper): temperatura alta sc > 38'C

cndc
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Reação pupilar (Pupila): Piores situações (valor 1): ambas fixas; miose bilateral e pouco

reativa; pLmtiforme e arreativa; uma ülxa e uma reativa.

Escala de coma de Glasgow: Dividida em duas variáveis.

Glasgow para coma estrutural (GlasgEstrut): 8 ou menos

- Glasgow para coma metabólico(GlasgMetab): 10 ou 9.

Diurese (Diurese): Menor ou igual a 1 ,0 ml/kg/hora, recebe o valor l

Gasometria arterial: Consiste na leitura do pH e pressões de Oz e CO2 no sangue

piores situações (valor 1) estão listadas abaixo

pH acidose (Acidose): pH $ 7,2;

pH alcalose (Alcalose): pH Z 7,6;

CO2 acidose (CO2TAcidose): CO2T < 15mM/L;

CO2 alcalose(CO2TAlcalose): CO2T > 30mM/L;

Pressão parcial de oxigénio (PaCO2): < 60 mmHg;

Pressão parcial de gás carbónico (PaCO2): ? 50 mmHg;

Bicarbonato acidose (BICAcidose): < 30 mEq/L;

Bicarbonato alcalose (BICAlcalose): Z 30 mEq/L;

Base cxcess (BE): < 5;

Saturação de oxigênio (SatO2): < 90qo

As

Glicose(Glicemia): Glicémia(valor 1) se a concentração de glicose for >150 mg/dl

Potássio: Dividido cm duas variáveis

- PotassioHipo: se < 3 mEq/L;

PotassioHiper: se > 5 mEq/L

Sódio (Sodio): Dividido em duas variáveis

- SodioHipo: se < 125 mEq/L;

- SodioHiper: sc Z 160 mEq/L.
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Ureia (Ureia): Valor l se > 65 mg/dl.

Leucócitos (Leocopernia): Valor l se < 500

Bastões (Bastão): Valor l se > 10%.

Plaquetas (Plaquetas): Valor l se < 50000 pl

Hematócrito (HTC): Valor l se HTC < 50%.

Tempo de protrombína (TP): Valor l se TP < 21 s.

Tempo de tromboplastina parcial avivada (TTPA): Valor l se 'laPA < 52,5 s

Valor l se > 1,4 mg/dl

0 leucócitos

aquetas

VARIAVEISNAOFISIOLOGICAS

Idade (Idade): Valor l se até l mês.

Gênero (Genero): Valor l se masculino.

Comorbídades (Comorbidade): Valor l para as comorbidades mais graves:

cardiopatia congênita; (15) câncer; (17) doenças no rim; (30) doenças no fígado;

doenças genéticas ou; (92) AIDS.

Patologia clinica ou cirúrgica (Patologia): Valor l para patologia clinica.

(10)

(90)
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Diagnóstico de doenças de acordo com o sistema acometido (definido durante as

primeiras 24 horas): Definido duas variáveis (codificação de doenças de acordo com o

sistema acometido).

- Grupo (Grupo). Patologias mais graves: (1) Cardiovascular; (5) Pneumopatias; (7)

negro;(9) sepse;( 1 3) trauma;(15)Câncer e hematológico;

Subgrupo (Subgrupo): Subgrupos mais graves: (lO) choque cardiogênico; (1 1)

Parada Cardiorrespiratória; (61) Síndrome do desconforto respiratório agudo; (93) choque

séptica; (95) sepsis.

Uso de drogas vasoativas (DVA): Valor l se houver necessidade

Uso de ventilação pu]monar mecânica (VPM): Va]or ] se o paciente precisou de

Ventilação Mecânica.
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