
Modelo misto de Poisson com

distribuição log-gama generalizada

para o efeito aleatório

Lizandra Castilho Fabio

TESE APRESENTADA
AO

INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA

DA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

PARA
OBTENÇÃO DO TÍTULO

DE
DOUTOR EM CIÊNCIAS

Programa: Estatística

Orientador: Prof. Dr. Gilberto A. Paula

Durante o desenvolvimento deste trabalho o autor recebeu auxílio financeiro da CAPES e CNPq

São Paulo, 01 de agosto de 2011



Modelo misto de Poisson com distribuição log-gama generalizada

para o efeito aleatório

Esta versão definitiva da tese

contém as correções e alterações sugeridas pela

Comissão Julgadora durante a defesa realizada

por Lizandra Castilho Fabio em 5/12/2011.

Comissão Julgadora:

e Prof. Dr. Gilberto Alvarenga Paula (orientador) - IME-USP

e Prof. Dr. Francisco José de Azevedo Cysneiros - UFPE

e Prof. Dr. Felipe Osório - Universidad Técnica Frederico Santa Maria

e Profa. Dra. Viviana Giampaoli - IME-USP

e Profa. Dra. Cibele Maria Russo Noveli - ICMC-USP



 

AGRADECIMENTOS

Agradeço a Deus por atender as minhas preces solicitando saúde, paciência,tolerância, persis-

tência, coragem para superar as minhas limitações, meus problemas e conseguir finalizar esta tese

de doutorado.

Aos meus pais Maria Helena e Angelo, meu irmão Gustavo Castilho Fabio, sua esposa Cristiane

de Araújo Pereira Fabio, minha tia Marilda Aparecida Castilho, minha avó Maria Júlia Rimoldi

Castilho, meu primo Célio Franco e minha tia Luiza Rimoldi Franco pelo amor, carinho, ami-

zade, cumplicidade, apoio, motivação, incentivo e exemplos de vida que foram fundamentais para

concretizar esta etapa da minha vida.

Ao meu orientador Gilberto Alvarenga Paula pela sua humildade, paciência e sensatez que con-

duziueste trabalho e pelo incentivo de participar de congressos internacionais. Obrigado professor

Gilberto, eu não tenho palavras para descrever o quanto este doutorado contribuiu para o meu

crescimento pessoal e profissional.

Ao professor Mário de Castro por me receber durante os finais de semana no ICMC-USP,pela

sua paciência mediante as minhas limitações, pelos conselhos em todas as nossas conversas durante

o café em São Carlos, e principalmente, pelo incetivo de vir cursar o doutorado em Estatística no

IME-USP em São Paulo.

Ao meu namorado Jalmar Manuel Farfán Carrasco pelo seu carinho, companheirismo, respeito,

amizade, alegria, humildade e pela paciência de conviver com o meu estresse de final de doutorado.

Obrigado pelo seu apoio incondicional nestes últimos seis meses de dedicação exclusiva à tese.

Ao meu amigo Cristian Villegas pela prontidão em discutir os assuntos relacionados ao meu

trabalho de doutorado e a minha amiga Amanda pelo seus conselhos e companheirismo.

Aos meus amigos Rodrigo, Arthur, Carlos Carrasco, Rafael, Michel, Guillermo, Mário, Pedro,

Gustavo, Alexandre, Paulo, Frederico, Ítalo, Ronald, German, Thiago e minhas amigas Núbia,

Marina, Mariana, Jaqueline, Eliana, Betsabé, Andréia Cibele e aos demais amigos pelos momentos

que vivenciamos juntos neste doutorado.

Aos professores do IME-USP, em especial, o professor Fábio Prates e a professoraSilvia Ferrari

pela oportunidade de cursar este doutorado. Aos funcionários da biblioteca, da CPG, do café, da

tesouraria, da contabilidade, da segurança da limpeza,etc.

Ao CNPq pelo financiamento concedido para o desenvolvimento deste trabalho.

Finalmente, à USP por estar me proporcionado uma excelente formação desde à graduação.

iii



lv



RESUMO

Neste trabalho propomos uma flexibilização da distribuição dos efeitos aleatórios em modelos

lineares generalizados mistos através da distribuição log gama generalizada. Essa distribuição tem

sido largamente aplicada ]la área de análise de dados de sobrevivência e admite distribuições assimé-

tricas à direita ou à esquerda incluindo a distribuição normal como um caso particular. Iniciamos o

trabalho com uma breve revisão de modelos mistos e modelos lineares generalizados mistos. No Ca-

pítulo 2 introduzimos os modelos lineares generalizados mistos com intercepto aleatório log gama

generalizado e discutimos alguns aspectos de estimação. Em particular, apresentamos o modelo

log linear de Poisson com inteicepto aleatório log gama generalizado pala o qual deiivamos os

dois primeiros momentos, discutimos a sobredisperssão e procedimentos de estimação. No Capí-

tulo 3 derivamos o modelo log linear binoinial negativo multivariado através de uma configuração

particular do modelo log linear de Poisson com intercepto aleatório log gama generalizado. Pro-

cedimentos de estimação e aspectos inferenciais são apresentados. h/létodos de diagnóstico, tais

como análise de resíduos através do resíduo de Pearson, componente do desvio e influência local

para dois esquemas de perturbação específicos, são propostos para o !i)odeio log linear binomial

negativo multivaiiado no Capítulo 4. Dois exemplos ilustrativos de ajuste do modelo log linear de

Poisson com intercepto aleatório log gama generalizado e do modelo log linear binomial negativo

multivariado são apresentados no Capítulo 5. No Capítulo 6 estendemos a flexibilização do efeito

aleatório com função densidade de probabilidade log-gama generalizada para os modelos da família

exponencial (FE) e no Capítulo 7 apresentamos algumas conclusões do trabalho e possíveis pes-

quisas futuras. Alguns apêndices com resultados teóricos e códigos dos programas utilizados são
apresentados.

Palavras-chave: Distribuição log gama generalizada, sobredispersão, distribuição binomial nega-

tiva multivariada, efeito aleatório, dados de contagem, resíduo de Pearson, influência local.
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AB$TRACT

Tn this work we propose a flexibilization of the random-efTects distribution in generalized linear

mixed models through the generalized log gamma distribution. Tais distribution has been latgely

applied in the survival analysis área and permits skew distributions to the right and to the left and

has the normal distribution as a particular case. \Ve initiate the work by making a brief revision of

the linear mixed and generalized linear mixed modela. In Chapter 2 we introduce the generalized
linear mixed modela with iandom intercept gerleralized log gamma. Some estimation aspects are

discussed. In particular, we propose the random intercept Poisson generalized log gamma model

for which we derive some moments for the marginal model and we discuss estimation and inferen-
tial aspects. The log linear multivariate negative binomial model is derived in Chapter 3 from a

particular parameter setting of the random intercept Poissoll generalized log gamma model. An

iterative process for the parameter estio)ation and some inferential results are presented. Diagnostic

methods, such as Pearson residual analysis and the local infiuence methodology for two pertuiba-

tion schemes, aie proposed in Chapter 4 for the log linear multivariate negative binomial model.
Two illustrative exalnples are presented in Chapter 5. In Chapter 6 we propose the generalized ran-

dom intercept log-gamma exponencial family modela and in Chapter 7 we present some concluding

remarks and possible future researches. Soma appendices with theoretical results and the codes of

the programa used in the applications are given.

Keyworcls: Generalized log-gamma, overdispersion, multivariate negative binomial, random eaect,

data count, Peaison residual, local infiuence.
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CAPITULOI

MODELOSLINEARESGENERALIZADOS

MISTOS

[ [ Tn+rn,]. l r'; r'
.R. e .Z. J. XX UA. \./ \.& LI XÍL4lv

Os modelos lineares generalizados (h'ILGs) formam uma classe geral de modelos de regressão

restritos à família exponencial de distribuições que generaliza o modelo normal linear, de modo

que, a relação entre a média e o preditor linear não precisa ser, ítecessaiiamente, uma relação linear

(Neldel' e \A/eddeibuin, 1972).

Vários livros foram publicados sobre h/ILGs, tais como i\'lcCullagll e Nelder (1989), Cordeiro

(1986), Demétrio e Cordeiro (2007) e Paula (2010). A classe dos h/ILGs tem sido estendida em di-

versas direções. Podemos citar, por exemplo, os modelos de quase-verossimilhança (\A/edderl)uin,

1974), os modelos de dispersão (Jorgensen, 1983), os modelos não lineares da família exponen-

cial (Cordeiro e Paula, 1989) e \Vei(1998), os modelos aditivos generalizados (Hastie e Til)slliiani,
1990), e os modelos aditivos generalizados para locação e escala (Rigb)- e Stasinopoulos, 2005) que

em geral tratam respostas independentes como os h/ILGs. Todavia, extensões para a análise de dados

correlacionados podem ser encontradas. É o caso das equações de estimação generalizadas (EEGs)

propostas por Liang e Zegei (1986), que estendem os modelos de quase-verossimilhança para dados

correlacionados, os modelos lineares generalizados mistos (NILGMs) (Bieslow e Clayton, 1993) e

(NlcCulloch e Seaile, 2001), que estendem o modelo linear misto proposto por Laiid e \A/are (1982)

para a classe dos h/ILGs e os modelos lineares generalizados hierárquicos que fiexibilizam a distri-

buição dos efeitos aleatórios na classe dos MLGÀ/is (Lee eZ riZ., 2006). Todavia, Lee e Neldei' (2001,

1996) usam uma estrutura hierárquica em que os efeitos aleatórios são estimados conjuntamente
com os coeficientes da regressão, diferentemente do que fazem Breslow e Clayton como também

hlcCulloch e Searle que aplicam a abordagem marginal

A nossa proposta de trabalho é seguir a linha de Lee e Nelder (1996) no sentido de flexibilizar

a distribuição dos efeitos aleatórios, contudo sob o enfoque marginal. Para isto, supomos que os

efeitos aleatórios seguem uma distribuição log gama generalizada, proposta por Pientice (1974)

(vide também Lawless, 1980), que admite distribuições assimétricas à esquerda e à direita e tem

l



2 À,IODELOS LINEARES GENERALIZADOS NllSTOS 1.2

como casos particulares a distribuição normal e a distribuição do valor extremo. A distribuição

log gama generalizada tem sido muito estudada na área de dados de sobrevivência (vide, por
exemplo, Lawless, 20021 Oi'Lega, 2001 e Ortega et aZ., 2008). Acreditamos que este trabalho é uma

importante contribuição na classe dos h/ILGb/is, uma vez que a suposição de normalidade para os
efeitos aleatórios nem sempre é razoável. Alguns autores (vede, por exemplo, Alongo et aZ., 2008)

têm abordado problemas da especificação incorrera do efeito aleatório na classe dos MLGMs

Este trabalho está segmentado em sete capítulos e um apêndice, em que, nos Capítulos 2, 3 e 4

apresentamos os estudos e resultados da nossa proposta de trabalho para dados de contagem lon-

gitudinais, no Capítulo 5 as aplicações no Capítulo 6 estendemos a flexibilização do efeito aleatório
com função densidade de probabilidade log-gama generalizada para os modelos da família exponen-

cial (FE). Colocamos algumas conclusões do trabalho e possíveis pesquisas futuras no Capítulo 7.

Finalmente, alguns resultados referentes ao Capítulo 3 (Apêndice A) e os códigos dos programas

computacionais são apresentados no Apêndice B.

1.2 Modelo normal linear misto

1.2.1 Modelo normal linear

Como é bem conhecido, o modelo linear de efeitos lixos pode ser expresso na forma

X =x/p+ei, (1.1)

em que X, á = 1, . . . , ri, são as variáveis resposta, x{ = (xÍI, . . . , xip)T contém valores de variáveis

explicativas, /i = (PI , . . . , /3P)T são os parâmetros âxos a serem estimados e ejs são erros aleatórios.

Em geral é usual assumir que E(ei) = 0, Var(ei) = a' e Cov(ei,ej) = 0 para i# .j, além da

suposição de normalidade, ei «- N(0, a2).
Em forma matricial o modelo dado em (1.1) pode ser expresso na forma

Y = XI/3+e,

em que Y =(y],..., yn)T, X é uma matriz nxp de linhas x; e e -, Nn(0, a21«), em que 1. denota
a matriz identidade de ordem rl. A estimativa obtida pelo método de mínimos quadrados para o

vetar de parâmetros P (desde que XTX se.ja não singular) ê dada por

Õ = (XTX)-:XTy, (1.2)

e daí segue que E(/3) = /3 e a matriz de variância covariância de /3 assume a forma

Var(Õ) = a'(XVX) '

Segue também de (1.2) a normalidade de /3. Assim, podemos fazer inferências para os pat'âmetros

fixos /31 , ...,P..
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1.2.2 Efeito fixo e efeito aleatório

Em muitos problemas práticos a inclusão de efeitos aleatórios pode ser conveniente para dar

mais abrangência para a parte inferencial ou mesmo possibilitar a análise de dados cotrelacionados.

Como motivação consideremos o exemplo a seguir

Suponha que numa determinada pesquisa com alunos de ensino fundamental o principal interesse

é comparar o índice de massa corporal (INIC) de meninos e meninas. Para tal, foram colhidas
amostras aleatórias de meninos e meninas de duas escolas públicas do Estado de São Paulo e foi

avaliado para cada criança o Ih'lC. Seja E.Ík o INIC da k-ésiilla criança do .j-ésimo sexo (j = l
feminino; .j = 2: masculino) da {-êsima escola (í = 1, 2) e (k=1, . . . ,nÍ.j). Podemos, em princípio,

formular o seguinte modelo linear para comparar o lb'lC médio entre meninos e meninas das duas
escolas:

Xj = p + a{ + Pj + eÍJE, (1.3)

em que a{ denota o efeito da á-ésima escola, #j o efeito do .j-ésimo sexo e ei.fk é o erro aleatório que

podemos assumir norma], isto é, eijx; «' ]V(0, a2). Assim, a hipótese ai = a2 significa que os IMCs

médios das duas escolas não são diferentes. Já a hipótese /3i :: /32 significa que os Imãs médios de

meninos e meninas também não são diferentes. Estamos supondo ausência de interação entre sexo

e escola. Os efeitos fixos do modelo (1.3) podem ser representados por /3 - (p, cll, a2,/3i, P2)T e o

modelo pode sei expresso na forma

b.Ík = xlbkP + ei.Ík,

em que xijk é um vedor 5 x l de constantes. A fmi de obtermos a identificabilidade do modelo é

usual impor restrições do tipo ai+a2:: 0 e Pi +/32:: 0 ou al:= 0 e /3i:: 0. Nesse segundo caso a2 e

P2 serão interpretados como incrementos no IN'lC médio da escola 2 em relação à escola l e no INIC

médio dos meninos em relação às meninas, respectivamente. Assim, teremos xil = (1, 0,0,0,0)T,

xi2 '(1,0,0,0,1)T, x2i =(1,0, 1,0,0)T e xe2 =(1,0,1,0,1)T
Supomos agora que o interesse seja estender o estudo para 20 escolas públicas do Estado de São

Paulo. Se continuarmos considerando escola como efeito fixo o vedor de parâmetros P passa a ser

dado por O = (p, cvi, . . . , a20, /3i , /32)T, ou seja, teremos 23 parâmetros para serem estimados. Além

disso, a inferência será restrita a essas 20 escolas não podendo ser estendida para todas as escolas

do Estado de São Paulo. Por outro lado, se considerarmos essas 20 escolas como sendo uma amostra

aleatória de todas as escolas públicas do Estado de São Paulo, podemos tratam escola como sendo

efeito aleatório e o modelo poderia ser expresso na forma abaixo

Xjk = p + PÍ + b{ + eÍ.Ík, (1.4)

em que eijx; continua sendo o erro aleatório tal que eijk -' .ÍV(0, a2) e bi passa a ser chamado de efeito

aleatório de escola que também pode ser assumido Gaussiano, por exemplo, b{ «' N(0, a:). É usual

assumir que os erros eijk's são mutuamente independentes, como também os efeitos aleatórios bi's

e que o efeito aleatório e o erro também são independentes. No modelo (1.4) o vedor de parâmetros

fixos é dado por P :: (p, Pi, P2)T além de a2 e ag. Testar Pi = /32 tem o mesmo significado do modelo

j1.3) de efeitos fixos. Porém, podemos também testar a: :: 0 que significa avaliar a homogeneidade

dos efeitos aleatórios de escola. Ou seja, rejeitam a: = 0 significa dizer que cada escola tem seu efeito
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aleatório e precisamos predizer os bi's.
Essa é uma das características da introdução de efeito aleatório nos modelos, a possibilidade

de fazer inferência para a população toda. Portanto, b{ é um efeito aleatório e o modelo des-

crito em (1.4) é um modelo linear misto (NILM). Outras abordagens em que o NILh'l tem sido
mais apropriado do que o modelo convencional de regressão (1.1) podem ser encontradas, por

exemplo, em Biown e Prescott (2006), À'lcCullagh e Neldei (1989), Veibeke e À'lolenbeighs (2000)

e Hedeker e Gibbons (2006).

A ideia de introduzir efeito aleatório para descrever fenómenos é de Fisher (1921). Yates (1940),

Henderson (1953), Haitl}, e Rao (1967), Patterson e Thonipson (1971) e Laird e Waie (1982), den

tre outros, apresentaram várias contribuições neste contexto.

1.2.3 Estrutura do modelo linear misto

Uma generalização para dois ou mais efeitos aleatórios da formulação dada em (1.4) é a seguinte

E = xlr/3 + zVbi + ei, (1.5)

em que xi é definido como em (1.1), zi = (zii, . . . , ziq)T contém valores de variáveis explicativas,

O é o vedor de parâmetros fixos, também definido em (1.1), e bi = (bil, . . . ,bi.)T são os efeitos

a[eatórios. É usua] assumir que mija; -, Ar(0, a2) e bi -' ]Vç(O, D), em que D é uma matriz positiva
definida.

Assim teremos que

Xjb{ «' N(x:P + «Jbí, a');

logo, E(Xjb{) = xlr/3 + z: b{ e Var(Xjbi) = a2, em que, E(bi) = 0 e Vat(b{) = D sob a suposição
de normalidade. Podemos obter, conforme descrito abaixo, E(b), Var(b) e Cov(yj, b), (Z # .j),

E(b) EJE(Xjb{)l ,

Elx;P +z/bil,
xlrp + E(zlrb:),

xl''/3 + 0,

*l''#,

EJVar(bebi)l + Varie(bjbi)l,

E(a')+ Varjx/p +z/bil,
a' + Var(zlrb{),

a2 + z;'Dzi,

Cov(EJXjbzl, Elbjb.íl) + EJCov(Xjbl, bjbj)l,

Cov(x;'P + z;'bi, ,Ç'P + z;bj) + E(0),

Cov(xlr/3 + zlrbi, x;P + z;bj),

Co«('/'bi, z; bj ) ,
0

Var(X)

Co«(H, b)

pois assumimos que os efeitos aleatórios bi's são independentes, ou seja, dois indivíduos diferentes
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não compartilham do mesmo efeito aleatório. Se compartilharem de um mesmo efeito aleatório,

haverá correlação intraclasse, como veremos a seguir no caso dos dados longitudinais

1.2.4 Extensão para dados longitudinais

h/modelos mistos são também largamente aplicados para a arlálise de dados longitudinais em que

a mesma unidade experimental é observada mi vezes ao longo do tempo. Neste caso, um modelo

misto para explicar }Çj, com { = 1,. . ., n e .j:: 1,. . . , mi, fica dado por

Xj = z8/3 + zlbi + e{, (1.6)

em que x;l e zlÇ são vetores ;l-dimensional e q-dimensional, respectivamente, /3 é vetar de parâmetros

desconhecidos e bi = (bil , . . . , biq)T é o vedor de efeitos aleatórios.

Seguindo a notação proposta por Laird e X;val'e (1982) o modelo misto em (1.6) pode ser expresso
da seguinte forma

Yi = X{/3 + ZÍb{ + ei, (1.7)

em que Yi = (EI , . . . , yi.:)T são as mi medidas aleatórias feitas na í-ésima unidade experimental,

í = 1, . . . ,n, X.í é uma matriz mí x p de valores de variáveis explicativas, P = (/3i, . . . ,pp)T é um

vedor de parâmetros fixos e Z{ é a matriz de valores das variáveis explicativas correspondentes aos

efeitos aleatórios representados por b{. Também é usual supor que

(1) YÍjb :# Nm:(Xí© + Zib:, a'l«.),
(2) b{ WNç(O,D) e

(3) ei W Nm.(O, a'l«.).

Neste caso, as inferências em geral são feitas através do modelo marginal, dado por

Y{ - Nm: (X:P, ZiDZlr + a'l..)

Procedimentos de estimação e testes de hipóteses para os parâmetros (/3V, a2)T, bem como para os

componentes de variância em D podem ser encontrados, por exemplo, em Verbel<e e i\'lolenberghs

12000). Um caso particular de (1.7) de grande interesse prático é o modelo misto de intercepto
aleatório, em que

bj + Z'i + eÍj,

com xlÇ = (zijl, . - . ,zÍJP) sendo a .j-ésima linha da matriz Xi, b{ é o intercepto aleatório, tal que

b: «., N(0, .:).

O modelo (1.8) é um caso particular de (1.7) com Zi = 1«. em que 1.: é um vedor mi x l de uns

e D = a3. Assim, segue diretamente do modelo marginal (1.7) que E(Xj) = xT/3, Var(Xj) = Q2+a2

e Cov(XI,Xi') = a:, para i / Z. Consequentemente, o coeficiente de correlação linear intraclasse

(1.8)
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(entre as observações tomadas em cada unidade experimental) fica dado por

Co«(Xz,X,, )

'Vi;;(El; ) y'Va«(Xly
«z

a'+ a3

(1.9)

Se não rejeitamos a hipótese a2 = 0 podemos ignorar o efeito aleatório (correlação entre as medidas

em cada unidade experimental) e aplicam um modelo de efeitos fixos para modelar os dados

1.3 Modelos lineares generalizados mistos

1.3.1 Modelos lineares generalizados

Considei'emos que yl , . . . , Xn são variáveis aleatórias independentes com mesma distribuição na

família exponencial, porém de médias diferentes e mesmo parâmetro de dispersão. Denotaremos

X '!r FE(pi, @), que é a parte aleatória do modelo. Na parte sistemática ou parte fixa, supomos

g(/z{) = qi = xlrp, (l.lO)

que1 ]

em que xi e /3 têm sido caracterizados no modelo (1.1) e g(-) é a função de ligação que é assumida

ser monótona e duplamente diferenciável.

Deste modo, as distribuições que pertencem à família exponencial, tais como, normal, Poisson,

gama, binomial, normal inversa e binomial negativa associadas às funções de ligação g(.) (identidade,

logaiitmica, logito, raiz quadrada, etc) definem a classe de MLGs.

O modelo logístico, por exemplo, assume por um lado que K segue uma distribuição de Bernoulli,

denotamos por }q " Be(pi), em que pi é a probabilidade de sucesso com parte sistemática dada por

em que v7{ está definida em (l.lO). Nesse caso a ligação utilizada é a ligação logito definida por

l.gi'.(«:)-''g( " )-«:

A estimação de P e @ é feita pelo método de máxima veiossimilhança e mostra-se assintoticamente

que /3 segue uma distribuição normal p..variada de média # e matriz de variância covariância dada

por

Va-.(/3)

em que X está definida na Subseção 1.2.1, W = dias {wi, . . . , w.} tal que wi = (dpi/d?7{)2/%, com

% = y(p{) sendo a função de variância que caracteriza as distribuições da família exponencial.

h/labores detalhes sobre MLGs vede, por exemplo, NlcCullagh e Nelder (1989), Demétrio e Cordeiro

(2007) e Pa«1, (2010).



1.3 XIODELOS LINEARES GENERALIZADOS NllSTOS 7

1.3.2 Efeito âxo e efeito aleatório

Daremos continuidade ao exemplo ilustrativo apresentado na Subeção 1.2.2 em que crianças

de escolas públicas do Estado de São Paulo são comparadas segundo o IMC. Supomos agora que

o interesse é classificar uma criança como sendo obesa ou não e para Eal definimos uma variável

aleatória Xjk tal que }ljÉ ;; l se a k-ésima criança do .j-ésimo sexo da á-ésima escola é classificada

como obesa e X.Ík :: 0 caso contrário. Se estamos comparando, por exemplo, 20 escolas do Estado

de São Paulo, é razoável pensar num modelo logístico, em princípio com efeitos fixos, para explicar

a probabi[idade da criança ser c]assificada colmo obesa. Assim, podemos supor que hÍk -.., ]3e(pij)
com pij sendo a probabilidade de uma criança do .j-ésimo sexo da ã-ésima escola ser classificada

como obesa. A probabilidade pij pode ser expressa tal que

.. (J\) - « * ~: '",
eln que a{ denota o efeito da {-ésima escola e /ij o efeito do J-ésimo sexo. Portanto, se assumirmos

um modelo casela de referência em que ai = 0 e /3t = 0 deveremos estimar os parâmetros /3 ::

(a2, . . . , a20, /32y , ou seja, 21 parâmetros.

Por outro lado, podemos supor que essas 20 escolas representam uma amostra aleatória de todas

as escolas públicas do Estado de São Paulo. Assim, podemos novamente assumir que o efeito da

escola é aleatório e supor o seguinte modelo:

(1) bjejZ,Í :# Be(uij),

':, :..(J\) -«*pj*':,

em que b{ denota o efeito aleatório de escola e uij a média da distribuição da variável aleatória
Xje condicionada a b{. Assumindo, por exemplo, que b{ ty -N(0, a:), devemos estimar ajÍ, além dos

parâmetros fixos dados por /3 ' (p, /3i, /32)r. Não rejeitar a: = 0 significa que podemos ignorei o

efeito de escola e apenas comparar os efeitos de meninos e meninas.

Outra abordagem em que o efeito aleatório é introduzido no i\'ILG é quando assumimos um

modelo de Poisson para os dados observados e a relação entre a média e a variância deste modelo

não é verificada com a variância sendo maior do que a média. Isto significa, que a variabilidade dos
dados não foi adequadamente capturada pelo !modelo e denominanos este fenómeno de sobredis-

persão. h/lolenbei'ghs et aZ. (2007) afirmam que este fenómeno é uma das principais razões para a

extensão da classe dos modelos lineares generalizados além da modelagem de dados longitudinais e

medidas repetidas. Em Breslow e Clayton (1993), Booth et a.Z. (2003), Molenbeighs ef aZ. (2007) e

Nlolenbeighs et c&Z. (2010) são apresentadas importantes extensões da classe dos h/ILG pertencentes

à classe dos modelos lineares generalizados mistos que estudaremos a seguir.
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1.3.3 Estrutura dos modelos lineares generalizados mistos

Uma generalização do modelo linear misto para a classe dos A'ILGs (vede, por exemplo, b'lcCulloch e Searle,

2001) é a seguinte:

(1) bebi :# FE(u{, é),

(2) g(ui) = xfO + z;bi e

(3) b{ WNç(0,D),

(1.11)

(1.12)

(1.13)

ou seja, as variáveis aleatórias yi , . . . , yn são condicionalmente independentes (dado o efeito aleató-

rio bi) com mesma distribuição condicional da família exponencial, porém com médias diferentes e

mesmo parâmetro de dispersão. A média relaciona-se através da função de ligação g(.) adicionando

a parte aleatória zJ'bi em (l.lO). Os componentes do preditor linear em (1.12) estão de$nidos assim
como no modelo (1.5).

As expressões de n(b), Var(X) e Cov(X,h,) para l/ !', do modelo(1.11)(1.13), são

E in (blz,: ) l

Ejg':(x:P +zlbi)l,
VarIE(blb{)l + EJVar(Xlbi)l

Varjuij+ Ejuil

Varjg-:(x:P + z;bí)l + nlé 'l'(g '(,d'o + z:bi))l,

Cov(E(bjZ,z), E(b, IZ,., )) + Bico«(b IZ,l, X, IZ,,, )l

Cov(pl, pz' ) + E(0)

Co«(g :(xlr/3 + zrbz),g '(x;P + zlbj))

Var(X)

Co«(X ,X, )

pois dois indivíduos diferentes não compartilham do mesmo efeito aleatório. Essas expressões em

geral não têm forma fechada pois dependem de g(.) e da função de variância y(.).

Inferencialmente as estimativas do MLGM (1.11)-(1.13) podem sei obtidas sob o enfoque mar-

ginal. Supondo D = D(ç) em que ç = (çi, . . . , ç,)T teremos p+ r + l parâmetros a serem estimados

dado que O = (/3T, çT, Ó)T

Assim, denotando /,(yíjb{) a função densidade de probabilidade (f.d.p.) de bebi, por .f(b{) a

f.d.p. de bÍ, e a f.d.p. conjunta de (X, bi) dada por /,(g{, bi) = /,(Z/ijb{)/(bi), a f.d.p. conjunta de

toda a amostra é dada por

/(y,b) jbi)/(bi),

b:')T e bi =(bil ... biq)T, para ã - l,...,n. Daí segue que

n

lZ

em que y =(g/i,.. . ,g/.)T, b =(bl
a f.d.p. marginal de Y fica dada por

/(y; O) lb:).f(b:)'íZ'«

que em geral não tem forma fechada. Portanto, o logaritmo da função de verossimilhança assume a
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forma

L(0) log/(y;0)

-' H {.ZR, 'Êb:jbJ/ Jaó« . . .'':.} . (1.14)

Pala obter as estimativas por máxima verossimilhança de ©, ç e @ devemos encontrar as derivadas

parciais UP = aZ(O)/aP, U. = aÉ(O)/aç e Ud = al(O)/Z?@ e iguala-las a zero. Todavia, isso
requer o cálculo de (1.14) que pode ser efetuado numericamente ou através de aproximações do tipo

Lap[ace ou quadratura de Gauss-Hermite (vede por exemp]o i\']cCu]]och e Sear]e, 200])

Para ilughar, tomamos o caso de apenas um efeito aleatório (q = 1). Neste caso, o A/ILGR'l é
dado por

(1) Xlbi :y FE(ui, @),

(2) g(uÍ) = x:O + Z,i e

(3) Z,i WN(0,a:),

e, para 0 (Or, @, a:)T, a expressão (1.14), assume a forma

z.,(o) - }' l.g&{-1
.Ê (3/i IZ,i) .f (bi)dZ,i

-00
(1.15)

O cálculo do logaritmo da função de verossimilhança em (1.15) é bastante complexo dada a

presença da integração. Portanto, utiliza-se metodologias numéricas de aproximação de integral,
essas metodologias serão vistas em capítulos posteriores.

1.3.4 Extensão para dados longitudinais

h/]ode]os lineares generalizados mistos são largamente aplicados na análise de dados longitudinais

não Gaussianos. Nessa estrutura, assumimos que os }ljjb{ são condicionalmente independentes de
modo que

(1) bjlbí :# FE(uij, @),

(2) g(uij) = x5/3 + zlÇbi e

(3) bÍ WNa(O, D),

em que Xj, xlÇ, zl: e bi são definidos assim como no modelo (1.6)

A esperança e a variância de }lj apresentam expressões similares daquelas obtidas na Seção
1.3.3

E(Xj) EIE(XJjbi)l/3+ zlÇbi)l,

Va-(b.j) :(xlÇO + zlÇb{)l + Ej@ :y(g :(xlÇ/3+ zlÇbi))l,
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e a covariância entre XI e bz' (Z :# Z') é dada por

Co«(Xz, X., ) Cov(EIXO lbízl, EIX.' ló::,l)+ EJCov(Ez lbiz, X,, ló:.,)l

Cov(uÍI, u:z' ) + E(0)

Cov(g :(xlt/3 + zllZ,iz), g '(x;/3 + ';Z,:,,)).

Por exemplo, supondo ligação identidade g(p) = p temos que

E(Xj) ElxlÇP +zlÇbil

Va: ( bj ) varjxjÇP + «lbbíl + @ 'ElV'(xlÇ© + zlbb{)l

zlÇDzij + -EIV(xl:/3 + ':b{)l e

co«(xlt/3 + zlz,{i , xlt, p + zb z,:., )
Co«(zllZ'iz , z;, b:., )

zTDzíz' para ! / Z',

Co«(Xi, K,, )

ou seja, teremos corre]ação ]ineai entre a Z'-ésima e a Z-ésima medidas do {-ésimo indivíduo que é
obtida através da expressão (1.9).

Novamente supomos que D = D(ç) em que ç = (çi, . . . ,ç)T. Assim, os parâmetros a serem

estimados são dados por O - (/3V, çT, .É)T, ou seja, teremos p+ r+ l parâmetros a serem estimados.

Aqui denotaremos por .A(Z/ijjbi) e .Ê(yájbi) a f.d.p. de XÍjbí e Yíjbi, respectivamente e por
/. (gij, bi) e .Ê(yi, bi) a conjunta de (Xj, b{) e (Y{, b{), respectivamente. Sejam Yi = (XI , . . . , X«. )T

e yi = (yil . . . yi«.)T, sendo portanto a f.d.p. marginal de Yi dada por

.r&:; q - /R' IJI : jbll /PJaó:- . . . a':«

e consequentemente a f.d.p. marginal de Y = (Yr, , YJ)T fica dada por

/(y; o) = ll .Ê(yi; o)
{-1

Assim, o logaritmo da função de verossimilhança assume a forma

L(0) >: log/, (yi; 0)
{-1

log/(y;0).

As estimativas de máxima verossimilhança de P, ç e @ serão obtidas resolvendo as equações Up = 0,

U, = 0 e UÓ = 0, em que Up = al(O)/a/3, Uç = al(O)/é?ç e UÓ = al(O)/ad'. Se temos, por
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exemplo, um único efeito aleatório (q 1), obtemos o h/ILGM

(i) Ejló{ :# rE(pãj,@),

(2) g(P:j)

(3) b{ yN(0,alÍ),

então É(O) fica dado por

L(0) - >: 1ogJ{-1 / Jlll/.Ü:.iÓJlaÓ:,
(1.16)

que deve ser calculado numericamente quando a integral não tem forma fechada

1.3.5 Exemplo: ataques epilépticos

Para ilustrar uma aplicação a dados longitudinais consideramos um ensaio clínico em que 59
indivíduos epilépticos foram aleatorizados de modo que cada um recebesse uma droga antiepiléptica

ou um placebo. Os dados de cada indivíduo consistiram de um número inicial de ataques epilépticos

num período de oito semanas antes do tratamento, seguido do número de ataques em cada período
de duas semanas (oito semanas), num total de quatro períodos após o tratamento. O interesse da

pesquisa é avaliar a eficácia da droga prograbide no tratamento da epilepsia.

Este conjLmto de dados tem sido analisado por diversos autores, como por exemplo, Thall e Vail

(1990), Bieslow e Clay-ton (1993), Booth ef rzZ. (2003), Diggle eZ a/. (1994) e Lee ef aZ. (2006) se-

gundo a teoria de equações de estimação generalizadas (EEGs) com estruturas de correlação paramé-

tricas, modelos lineares generalizados mistos (h/ILGNls), modelo log-linear misto binomial negativo,

EEGs e modelos lineares generalizados hierárquicos (h/ILGHs), respectivamente. Com o interesse de

analisei se a droga prograbide reduz o número médio de ataques, assim como em Diggle ef a/. (1994),

propomos um h/ILGM com intercepta aleatório, cuja parametrização é similar àquela sugerida em
Paula (2010), que tem a seguinte estrutura:

Grupo Placebo

(1)

(2)

(3)

bplbi i=f Poisson(u$) ,

log(uál) a + Z,i + log(to),

log(uÍI) = cv + /3 + 1og(tj) + bi

ó:y (0,a:),

(1.17)

(1.18)

e

(1.19)

em que.j:: 1,2,3 e 4 parei:; 1,...,28
Grupo '.h'atamento

(1)

(2)

(3)

4rlb: i# Poisson(u:l),

log(u%) a + b: + log(to),

log(u11) = a+/3 + Ó+ b{ + log(t.j)

Z,: y (0,a:),

(1.20)

(1.21)

e

(1.22)
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em que .j:: 1,2,3 e 4 param:: 1,...,31.
Denotamos por };{ o número de ataques epilépticos ocorridos com o á-ésimo paciente do grupo

Placebo no .j-ésimo período e por ViT o número de ataques ocorridos com o i-ésimo paciente do
grupo 'llatamento no .j-ésimo período . Consideramos tj o número de semanas do .j-ésimo período

em que to = 8 (período inicial) e ti = t2 = t3 = t4 = 2 (durante o tratamento) e denotamos por P

o efeito de tratamento (após as 8 semanas iniciais e para ambos os grupos) e (5 o efeito da droga
progadibe em relação ao placebo.

Seguindo as expressões dos momentos derivadas na Seção 1.3.4 obtivemos a esperança, variância

e couariância nos modelos (1.17)-(1.19) e (1.20)-(1.22) apresentadas a seguir

z(X#) zl.E (Xf lz,i)l

Eje"+''l

e'E(e': )

.«+l':

pois

E(e'' ) 1:.,'" vh'ü': ":
m l --ãl' (b? 21'iag)

-w ../'Z«.'l

m l e--Õ;Z(t'? 2bia:+aâ-a:)
'-m y'2«-ag

.i.iJ' :171--.-àw. .n' (1.23)

(1.24)

uma vez que a integral em (1.23) representa a distribuição densidade de probabilidade da normal

com média e variância iguais a alÍ. Assim,

z(%f) zl-E (XI' lz,i) l

zt«{]]

Eje'+P+''l

e'*'' PE(e': )

e'+P+âag

Com relação ao grupo tratamento, temos que

z(X#) zl.E(X:')l
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z(xT) al-B (xT lz,: ) l

z[«:1]

.Dle'x+P+õ+bil

.'*+P+' -E (eb: )

C'+P+õ+$a:

em que .j = 1,2,3 e 4. Do ponto de vista prático o interesse é comparar os valores esperados do

número de ataques epilépticos após a aplicação do tratamento, isto é, comparar E(Xp) com -n(EJ).
A razão entre essas duas médias vale

n/v'Tx
-u\l {.j J .Õ

Z(Xf) '

portanto quando não rejeitamos a hipótese õ = 0 afirmamos que não foi possível detectar diminuição

no número médio de ataques epilépticos com o tratamento. Para õ < 0 teremos uma redução e õ > 0
um aumento.

Similarmente, encontramos as expressões refe"ntes a Var(E6'), Va:(Xf), Vai(X#) e Var(X})
bem como as covariâncias Cov(Xp, y:/ ) e Cov(Xp, y:/) para j / .j'

Var(Xf) EJVar(Xrlbí)l + Vara-E(XfjZ,i)l

ZI«ãl + V«lu111

Zje'+''l + Varie"+''l

e'E(e'') + e:'Va-.(e': )

."';@'o -- .''« l(."') «: (.':)

.--'';': . .''''': (.':
isto porque, E(ebi) = el':, mostrado em (1.24) e pelo fato que

-E (.": ) i= .-à'' .z':e

!.:. 5q(õ? 4ó.'3)

:::::T e 5;Z(ó? 4bia:+4aâ --4aâ)

l
ãh (bi-2a: )'e (1.25)

(1.26)

uma vez que a integral em (1.25) representa a função densidade de probabilidade da distribuição
normal de média 2a: e variância an2. Utilizando o resultado (1.24) obtemos E2(eM) = e'g , e portanto,

Var(e': ) .2ag

e'g(e'3 l)
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Daí segue que

Va-(XI') EJVar(Xf IZ,i)l + Varie(Xf IZ'i)l

zl«$1+ v,-1«51

Eje'+P+bil + Vaije'+P+Óil

e"+PE(eÕ') + e'('+P)Var(ez': )

.'-' ''' ;': ... .''-*'''' ': (.': «) ,

"«MD - ",-Hn - .''' ;': .* .''' ': (.': :) ,

Va-(X{) EJVar(XflZ,{)l + Vara-E(q IZ,i)l

EI«:ll + v;.l«:ll
.lçjea+P+õ+Õij+ Vaijea+P+õ+ói l

e"+P+õE(eÕ')+ e'('+P+õ)Va:(eÕ' )

.-+P+õ+â': + e'('+P+')+': (e': - :)

e

c«M{ ,X; ) Co«(-EIXO IZ,{jl, -EIX; IZ'ij'l) + Fico"(XflZ'ij, X; IÓij')l

c«("ÍI, ";, ) + z(o)
Cov(e"+P+Ó:Í , e"+P+b:j' )

Cov (e'+P+b:j , e"+P+Ó'j' )

Va«(e'' P'' ': )

e2("+/3)Var (eb: )

e2('+#)+a:(e': 1) para .j /.j'

Similarmente,

c«HÍ , \; ) c«(.EIXfló:.íl, -EIXO lz,:,, l)+ -Elc-(XÍlz':j, }=1 lb:j')l
c«(":1, ":1,) + -E(o)

Cov(e'+P+Õ+Ü:Í , .a+P+Õ+b.j' )

Cov(e'+P+õ+ó: , e'*+P+õ+b: )

Var(e"+P+'+': )

e2("+P+õ)Var(eÜ: )

e2("+P+ó)+a:(e': 1) pai'a .j # .j

Temos aindaque Cov(Xp,yb) - 0, Cov(Xr, . J) - Oparaá # á' Cov(Xp,yÇ,) - 0, Cov(}'r,yb')
0 para á / á e .j # .j

Observemos que na obtenção desses momentos utilizamos os resultados (1.24) e (1.26) referentes

a E(eb.) e Var(eõ:), respectivamente.
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Inferencialmente, as estimativas dos parâmetros do modelo Poisson-normal em (1.17)-(1.22)

podem ser obtidas utilizando o procedimento NLÀ/llXED do programa SAS e o pacote glmmh/IL do

aplicativo R dado que o efeito aleatório é Gaussiano. Ambos os aplicativos calculam a integral em

j1.16) através de métodos numéricos conhecidos por aproximação de Laplace e quadratura de Gauss-

Hermite aproximando o logaritmo da função de verossimilhança. Na Tabela 1.1 são apresentadas

as estimativas dos parâmetros do modelo (1.17)-(1.19) e (1.20)-(1.22) que foram obtidas utilizando

o NLb'llXED do SAS. A estimativa do parâmetro (5 na Tabela 1.1 indica que a droga progadibe
diminuiu em média o número de ataques epilépticos.

Tabela 1.1: EsfimaÉiuas dos pcirameÍros do ntodelo de inlercepto alealóráo Poisson-norrrzal alzlsÉado aas
dados de epilepsia.

Com relação ao efeito aleatório, temos que

ói Zlóílbjl
.Í.l=' bi/rló (yi lói , P)/ó (Z,i; a, À)dbi

.ll:='/rló(yi IZ,i ,/3)/õ(Z,i; a, À)db{

é o estimador de Bayes empírico ( h'lcCulloch e Seaile, 2001). Com exceção das famílias conjugadas

ILee et aJ., 2006) esta predição requer a utilização de métodos numéricos ou de aproximações,

quando /(bílyij,0) não tem forma fechada, como é o caso do h'ILGM (l.lO) (vede, por exemplo
Molenbeighs e vel'belçe, 2005).

] 4 Mntjvnrãny''

A distribuição normal tem sido usualmente especificada como a distribuição dos efeitos aleatórios

na classe dos h'íLGh/is. Em muitos casos, nenhuma análise é realizada para se obter evidências a

respeito dessa suposição. O histograma das estimativas de Bayes empírico de um À/ILGh/l tem sido

analisado na tentativa de encontram indícios de que o efeito aleatório foi coiretamente especificado.
Contudo, Alongo eí aZ. (2008) afirmam que é possível mostrar que b{ são normalmente distribuídos

(ou aproximadamente) , independentemente da sua especificação correra ou incoireta nos MLGMs.

A.lombo ef aZ. (2008) propuseram uma família de testes para detectar a especificação incorreta do

efeito aleatório, no entanto, as estatísticas apresentam um bom desempenho somente para amostras

maiores que 200. Baseando-se no trabalho de Zhang el üZ. (2008) temos utilizado a densidade ou

histograma de estimativas amostrais do intercepto aleatório para identiâcar possíveis evidências

a respeito da distribuição do intercepta aleatório. Esta análise descritiva pode indicam possíveis

indícios de assimetria como podemos observar nos exemplos a seguir.

Parâmetro Estimativa Erro padrão Valor-z
a 1.0214 0.1051 9.72

P 0.1124 D.0465 2.41
Õ 0.1058 0.0642 1.65
a 0.6071 0.0748 l0.41

AIC-2030   Desvio 960(265g l.)
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1.4.1 Exemplo: ataques epilépticos

Consideramos os dados apresentados r)ã Seção 1.3.5, como também os seguintes modelos para

ajustar os dados epilépticos:

(1) Xf :# Poisson(p:)

(2) 1og(pá) = ao + log(t:Í),

log(PÍI) = ao + P + log(tj),

(1.27)

(1.28)

(1.29)

em que .j :: 1,2,3 e 4 para á = 1, ,28 e

(1) XÍ :# Poisson(p:l)

(2) 1og(pál) + log(t.f),

log(P$) Õ + log(tj) ,

(1.30)

(1.31)

(1.32)

em que.j:: 1,2,3 e 4 parei:: 1,...,31.
Interessados em identificar as discrepâncias entre o modelo (1.27)-(1.32) ajustado aos dados

realizamos uma análise residual utilizando o gráfico normal de probabilidades com envelope simu

lado baseado no resíduo componente do desvio. Observemos que a Figura 1.1 ilustra indícios de
sobredispersão, sugerindo que o h/ILG de Poisson não se ajusta bem aos dados.

0
>

a)

0

a)
c:
a)C0
E0
03

0

3 .2 -1 0 1 2

Percentís da N(0,1 )

3

Figura l.l Grá/ic0 7tormat de probabit danes com envelope simulado para o À4LG de Poisson

Diggle et aZ. (1994) também encontraram evidências de sobredispersão para um modelo de Pois-

son similar a (1.27)-(1.32) calculando a razão entre a variância e a média amostrais para os grupos

placebo e tratamento antes e durante o período de tratamento.
Neste caso em que a relação entre a média e a variância do h/ILG de Poisson não é satisfeita

sugerimos a introdução de um efeito aleatório no modelo para acomodar o fenómeno de sobre-

dispersão, além de induzir a correlação entre as observações de uln mesmo paciente. O modelo de
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intercepto aleatório Poisson-normal(1.17)(1.19) e(1.20)(1.22) tem sido proposto na Seção 1.3.5

No entanto, o valor do desvio na Tabela 1.1 pode estar indicando que o modelo não está se ajus-

tando bem aos dados devido a má especificação do efeito aleatório. Propomos analisar a dellsidade

da contagem de ataques epilépticos padronizada no período inicial (antes do tratamento) com o
objetivo de identificar evidências a respeito da especificação incorrera do efeito aleatório.

A densidade padronizada na Figura 1.2 apresenta caudas pesadas à direita com indícios de
assimetria à direita.

80

0

0
Q) N
-(} o

n
0

0
0

80

4 -2 0 2 4
Log(ataques no período inicial) padronizado

Figura 1.2: 1)eíisádade do nlímero de alaqaes epá/éplicos padrori gados da?'arEIa o período arie aJ
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S

ta) 0
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00

0
8 -3a'
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0

[b)

Antes do tratamento Durante o tratamento

Figura 1.3: (a) Bozplot do logahlrno da cor vagem de ataqzles epiZépt cos padronizado aizles do tic&tamelzto
e (b) bozplots do iogahlmo da contagem de ataques ep /éplicos padrozzizado durante o trrzéamerito.

O boxplot do logaritmo da contagem de ataques epilépticos padronizado no período inicial con

firma este fato. Nos demais períodos notamos que os boxplots são aproximadamente simétricos.

O boxplot do número de ataques epilépticos na Figura 1.4 mostra a presença de observações dis-

crepantes referentes aos pacientes #18 (antes do tratamento) e #49 (durante o tratamento). Esta
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ja) [b)

0
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a)
= rl

03

Q
a
a)
't> .-.

0
E
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3
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0
0

Z
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E:= E;= B;=
1 2 3

Durante o tratamentoAntes do tratamento

Figura 1.4: (a) Bo=pZot da cozzÉagem de alaqaes epilép ecos 10 peT'iodo inicial e (b) Bo=pZo s da contagem
de ataques epálépt cos rzo período inicial durante o tratameziÉo.

Grupo placebo Grupo Tratamento
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Figura 1.5: (a)Peras dos pacierztes do grupo pZacebo e (b) grupo ératamerito

análise descritiva sugere que uma função densidade de probabilidade assimétrica à direita poderia

ser especificada como a distribuição do efeito aleatório.

Analisando os gráficos dos perfis na Figura 1.5 notamos que alguns pacientes apresentam va-

riações angulares, no entanto, a maior variação é observada no inteicepto. Deste modo, parece
ser razoável modelar os dados epilépticos através de um l\'ILGh'l de intercepto aleatório (vede por

exemplo, Booth et aZ., 2003 e Breslow e Clayton, 1993).

1.4.2 Exemplo: C. Dubia

Os dados descritos em Longe et o.Z. (1994) resultaram de um experimento de toxicologia reprodu-

tiva aquática para estudar o efeito do herbicida Nitrofen na reprodução assexuada do invertebrado

de água doce aerÍodapAnáa d?lZ){a (C. dubia). Os dados representam a contagem de ovos eclodidos

da C. dubia em três ninhadas ao longo da sua vida após submeter cada 10 destes animais a um dos

5 grupos de Nitrofen: 0, 80, 160, 245, 360 pg//. Os ovos desta espécie são desenvolvidos e eclodidos

dentro da bolsa incubadora do animal por 48 horas e posteriormente são liberados de acordo com

o ciclo da C. dubia adulta (24 à 48 horas). Um dos modelos sugeridos por Lance el aZ. (1994) para
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investigar os efeitos dos diferentes níveis de concentração de Nitrofen em relação à contagem total

de ovos eclodidos nas três ninhadas é o MLG log-linear de Poisson. Em particular', Longe el a/.

j1994) consideram a função log-linear com efeito quadrático para a concentração como o modelo

que melhor se ajusta aos dados. Contudo, a possibilidade de correlação entre as ninhadas de cada
C. dubia não é considerada. Neste trabalho os dados C. dubia são analisados e modelados como

dados de contagem longitudinais. Supomos, inicialmente o seguinte h/ILG:

(1) Xj :# Poisso«(Pij)

(2) pij = exp(Po + PICA.j + P2C:),

(1.33)

(1.34)

em que X.Í é a contagem de ovos eclodidos da á-ésima C. dubia na j-êsima ninhada, Cij é a
concentração de Nitrofen em que o á-ésimo animal na .j-ésima ninhada foi submetido para á ::

1,...,50 e .j = 1,2,3. Denotamos: Ci.j = 0(ã = 1,...,10), Ci.j = 80(á = 11,...,20), Cij = 160

({ = 21,..., 30), CiJ = 235(á = 31,...,40) e Ci.Í = 310(ã = 41,...,50), para .j - 1,2,3.
Realizamos uma análise residual para identificar discrepâncias entre o modelo ajustado em

j1.33) (1.34) e o conjunto de dados C. dubia. O gráfico normal de probabilidades com envelope

simulado baseado no resíduo componente do desvio ilustrado na Figura 1.6 apresenta evidências
de sobredispersão. Nossa sugestão é introduzir o efeito de intercepto aleatório em (1.34) para aco-

0
>

CD
a)

0
Q)
C
a)C
0
E0
()

03
cn
a)
U

,2 -1 0 ' 1 2

Percentis da N(O,l)

Figura 1.6 Grá$co normal de p7-0babilidades com envelope sámzlado para o ]aLG de Po ss071

modal a sobredispersão e induzir a correlação intraclasse da C. dubia. Analogamente ao exemplo
anterior, propomos uma análise descritiva com respeito à densidade das estimativas do intercepto

aleatório com o objetivo de encontrar evidências sobre a sua distribuição. Como podemos observar,

a densidade do logaritmo da contagem de ovos eclodidos padronizados de cada C. dubia na primeira

ninhada ilustrada na Figura 1.7 tem caudas mais pesadas à esquerda não apresentalldo evidências

de simetria. Os boxplots do logaritmo dos dados C. Dubia padronizados na Figura 1.8 (a) e (b) são

todos assimétricos à esquerda. Os boxplots dos dados C. dubia na Figura 1.9 exibem a presença

de observações atípicas. Esta análise descritiva nos fornece evidências de que a suposição de uma



20 NIODELOS LINEARES GENERALIZADOS NllSTOS 1.4

0

CD
c:
a)
0

-6 -4 -2 0 2

Contagem de ovos na primeira ninhada da C. dubla

Figura 1.7: Dezzsádade das esÉi7natíuas pad70zzízadas da coniagenz de Duos eclodÍdos da a. dabÍa na pr rrzeila
nárzÀada.

função densidade de probabilidade

poderia ser proposta.

assimétrica à esquerda para a distribuição do efeito aleatório
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I'igura 1.8: (a) BozpZol do ZogaHtmo da c071Éagenz de oz;os ec/odidos de cada a. dwbía padronizado na
primeira n manda e (b) bozpZofs do logaNf no da contage«. de Duos eclodídos de cada a. d?'bia pa ionizado
nü segunda e terceira rzizzàadas.

Na Figura 1.10 também observamos que a contagem média de ovos da C.dubia aumenta quando

o nível de concentração de Nitrofen varia de 0 à 160 pg/Z, se mantém aproximadamente constante

a 235 pg/g e decresce a 360 pg/Z. Este decréscimo indica que o herbicida atingiu um nível tóxico
tornando-se prejudicial na reprodução da C. dubia. Nos demais níveis de concentrações há indícios

de que a C. dubia está regulada homeostaticamente. Além disso, notamos uma pequena variação

do intercepto em relação ao coeficiente angular.

No entanto, Lange et a/. (1994) afirmam que a correlação existente entre as observações é pe-
quena. Neste caso, o modelo binomial negativo será aplicado no Capítulo 5 juntamente com o
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Figura 1.9: (a) Bozp/ol da contagem de Duos eclodádos da (7. dz'óia na pNmeíra n nhada e (b) bozpZols da
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Figura 1.10: Purés médios da contager71 de Duos ecZodãdos da C. daóía em cada nível de corzceizÍração de
N trofeTL ao \ongo do tempo.

modelo para dados correlacionados derivados de um MLGM proposto no Capítulo 2

1.5 Conclusões do capítulo

Neste capítulo fizemos uma breve revisão dos modelos lineares e lineares generalizados mistos

focando alguns aspectos de estimação com ênfase em dados longitudinais. Apresentamos 2 exemplos

ilustrativos que serão analisados pelos procedimentos a serem desenvolvidos nesta tese.
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CAPITUL02

EFEITO ALEATORIO COM

DISTRIBUI :AO LOG-GAMA

GENERALIZADA

9 1 TTB+..n'] 1 1 '-; '\
H B .a. JH=JLX ux \.r q..z u:yt,Ov

A distribuição log gama generalizada (Pientice, 1974; Lava'lesa, 1980) tem sido usualmente apli-

cada para análise de dados de sobrevivência e confiabilidade (vede, por exemplo, Lawless, 2002).

Um dos atrativos dessa distribuição é o fato de assumir formas assimétricas à esquerda e à direita,
incluindo como casos particulares a distribuição normal e a distribuição do valor extremo. Alguns

autores têm investigado essa distribuição bem como modelos de regressão com erros log-gama ge-

neralizados. Por exemplo, DiCiccio (1987) desenvolve métodos inferenciais aproximados para os

percentis e parâmetro de escala dessa distribuição, enquanto Young e Bakir (1987) obtêm um viés

de ordem n'i para as estimativas de máxima verossimilhança dos parâmetros em modelos de regres-

são com erros log gama generalizados. Young e Bakir também apresentam as expressões em forma

fechada de vários cumulantes dessa distribuição. Ahn (1996) aplica modelos log gama generaliza-

dos para a seleção de grupos (estratos) através do método de árvores. Ortega el aJ. (2003) aplicam

o método de influência local em modelos de regressão log-gama generalizados, e posteriormente

Oitega ef aJ. (2008) comparam a distribuição empírica de três resíduos usuais nessa classe de mo-

delos através de métodos de h/fonte Carão, sugerindo um resíduo tipo martingale como sendo o mais

apropriado. Lin et clZ. (2004) apresentam um método condicional de inferência para os percentis em

modelos log gama generalizados com censura progressiva tipo 11. h'tais recentemente, Oitega el ctZ.

(2009) aplicam o método de influência local e análise de resíduos em modelos de regressão log-gama
generalizado com fração de cura.

Seguindo a parametrização de Lawless (1980), a função densidade de probabilidade de uma

variável aleatória y com distribuição log-gama generalizada, denotado por y ,- LGG(p, a, À), tem

23
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a seguinte expressão

/r(y; p, a, À) = ;iÍlâl:.i(À'')* '"p {À ' l(Z?) ÀI - À''exp l(Z#) ÀI } s' À # o, (2.i)
;l3«pl-á'(y p):}, " À- o, '

em que p c R é o parâmetro de posição, a > 0 é o parâmetro de escala, À C R é o parâmetro de

forma, e 3/ c ]R. A f.d.p. em (2.1) assume formas assimétricas à direita, quando À > 0, e à esquerda

Figura 2.1: .1hnçâo de densidade Jog-gama generalizada para valores de À 2, À :: 0 e À = 2

quando À < 0. A distribuição do valor extremo é um caso particular de (2.1) quando À = 1 e a

distribuição normal quando À = 0. Essas formas de assimetria e simetria assumidas pela densidade

log-gama generalizada estão ilustradas na Figura 2.1, para o caso particular em que p :: 0, a ;; l e

C)s momentos da variável aleatória y ', LGG(p, a, À) são definidos por:

À-&2

B para À # 0

';t*''j-,+«{'P0'0 0 }
e

",-(r) - e3yi--D,
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em que @(#) e @'(#) denotam as funções digama e trigama, respectivatnente. Temos ainda que

@(,)
F'(z)
F(#)'

em que

I'(z)
00

t" ie tdt,
'0

é a função gama

e para À - 0

ZlY'l = p e Va«(}'') - a'

2.2 Efeito aleatório log-gama generalizado

Os impactos da especificação incorrera da distribuição dos efeitos aleatórios em modelos lineares

generalizados mistos têm sido investigados recentemente por alguns autores. Por exemplo, sob a

abordagem marginal Litiêre ei aZ. (2008) verificaram através de estudos de simulação em modelos

logísticos com intercepta aleatório que a classificação incorrera da distribuição do efeito aleatório
pode levar a visses acentuados nas estimativas dos componentes de variância, que em muitas situa-

ções são os parâmetros de principal interesse. Esses mesmos autores propuseram recentemente uma

família de testes para detectar a especificação incorrera da distribuição dos efeitos aleatórios em

NILGN'ls (Alonso ef aZ., 2008). Ademais, Lee e Nelder (1996) e Lee e Nelclet' (2001) têm sugerido a

flexibilização da distribuição dos efeitos aleatórios em MLGh/is, contudo sob uma abordagem hie-

rárquica (ver também Lee ef ü/., 2006). Embora seja possível na proposta de Lee e Nelder qualquer
f'nm]\;nnpan antro n H;ctr;]x..;n8'. p'.n'4jn;nnn] ,in .aonnoFn n n H;.+.;}...;n=A ,]n. AfA;Fn. .In.+Á.;n. JA

ulruv blluJLb u \xluuxxvuA\rcAV vala\ l\llvll( l \i( lbDI/vobcb ç a llc)ullLful\rapé/ \AvD ulçluvt) arlt;aluvll\JD) Ll\J

ponto de vista prático apenas modelos com algumas combinações usuais (MLG co1ldicional e efeito
aleatório) têm sido considerados.

Assim, a nossa proposta é apresentar uma classe generalizada para os efeitos aleatórios que

contemple alguns casos particulares, bem como possibilite o ajuste de modelos com efeitos aleatórios

cujas distribuições possam ter diferentes graus de assimetria à direita ou à esquerda, que é o caso
da distribuição log-gama generalizada (LGG). Neste trabalho, esta proposta de flexibilização da

distribuição do efeito aleatório é investigada, em particular, na modelagem de dados de contagem

longitudinais ou medidas repetidas. Denominamos o lvILGh'l proposto de modelo de intercepto

aleatório Poisson-LGG. Seguindo a estrutura do Capítulo l definimos o MLGh/l com intercepta

aleatório Poisson-LGG univariado a seguir, e posteriormente, sua extensão para dados longitudinais.

2.2.1 Modelo de intercepto aleatório Poisson-LGG

O modelo Poisson LGG univariado tem a seguinte estrutura

(1) XIÓi :# P(ui),

(2) ui = exp(qi + bi) e

(3) bí WLGG(0,a, .X),
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em que bí «' LGG(0,a,À) e v7i = xl/3. Notemos que a especificação deste é similar ao modelo

(1.11)-(1.13) definido na Subseção 1.3.3.

Supondo uma restrição entre os parâmetros de escala e de forma na densidade do efeito aleatório,

ou seja, À :: a com À > 0, conseguimos derivar a função de probabilidades binoi:mal negativa. Segue

abaixo os procedimentos necessários para a obtenção deste resultado.

Baseando-se nesta suposição a função densidade de probabilidade de b{ dada em (2.1) pode ser
definida como

.Ó

/(z':)-ilã"pl@Ó: @xP(Z':)},

em que @ = À 2. Substituindo (2.2) na distribuição condicional de X, temos que

/: (Z/i IÓ{ )
exp(-u:)u?:

exp { exp(?7{ + bi)} exp {3/i(?7i+ bÍ)}

A f.d.p. conjunta de (X,bi) assume a forma

/, (yi, bi). - i(çb)Zd '"p(@b{)exp { #'e"p(bi)} exp(yiq{)exp(yíbi)exp {--'"p(qi + bi)}

Ó

Seja pi = exp(r7Í), então a f.d.p. conjunta de (X, Z,i) fica dada por

/,(y:, z':) - leaIS«p {z,:(#' + z/:)} "p {-(@ + p:)»p(z':)}

Realizando a transformação de variável, ti

log(ti) pi) + Z,i, e

b€

(@+ pi)exp(bi), em blue t{ > 0, pois bí C W, temos que,

:.:lh}
Consequentemente,

dt{

db{
(@ + p{)exp(Z,i) ,

ti,

(@ + pi)exp log

então,
dbi l

Deste modo, a f.d.p. conjunta de (X,7t) fica dada por

/. (yi, t{)
i;ilã)i;;ÍtÍ'+v: (@ + pi)'(w'v:).xp( --ti) l

üh (Jk)" (íl)*'í"«' :'.--,
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e a função de probabilidades marginal de X fica expressa na forma

,',:, - Kh (íhy' (rh)".Z"'!"«. :'. '''*:
E como é bem conhecido da função gama

I'(@ + yi) t(d'+yi
'i

'0

l)e tidti,

assim, a função de probabilidades marginal de }l fica dada por

''«:, -TH (=)"' (Ü)" , (2.2)

para g/{ ::: 0, 1, 2,
Ou seja, a função de probabilidades (2.2) nada mais é que a função de probabilidades de uma bi-

nomial negativa (vide, por exemplo, Paula, 2010, Lawless, 1987, Booth et al. 2003 e N'lolenbeighs et aZ.,

2007). Esse resultado sugere que quando À / a podemos ter gerleralizações da binomial negativa.
No entanto, os resultados dessas generalizações serão apresentados no próximo capítulo. Na pró-

xima seção definimos o MLGNI que este trabalho está fundamentado e derivamos os momentos da

variável aleatória }:, dado que o procedimento inferencial é realizado sob a abordagem marginal
(veja, por exemplo, Fabio eZ a.Z., 2009; Fabio et a/., 2011a.; Fabio et aZ., 2011b)

2.3 Extensão para dados longitudinais

O modelo de intercepto aleatório Poisson-LGG, com mi ? 2, tem a seguinte especificação

(1) XjlÓi :#P(ui.f),

(2) «:.j

(3) Z,{ wLGG(0, a, À),

(2.3)

(2.4)

(2.5)

em que Y{ = (XI, ...,E,«.)T é o vedor mi-dimensional de variáveis aleatórias respostas e xlb =
(xijl, . . - ,xijP) é o vedor 7»dimensionar contendo os valores das variáveis explicativas do á-êsima
indivíduo na .j-ésima medição para á - l, . . ,rz e .j :: l, . ,mi. Baseando-se nas expressões dos

momentos derivadas na Subseção 1.3.4, calculamos Z(XJ), Vai(bj) e Cov(XZ', bZ), para Z' # Z, do
modelo (2.3)-(2.5), cujas expressões exibidos a seguir.

Cálculo da Z(Xj).
Temos que .E(X.j) pÍje':) = pide(eÓ:), e

E(e': )
/ cbi ÀI (À2)À'explliã: eàlildbi

l ÀI (À'2)x './I" expÍbá+ h --À--2eà)}dbi

*b'* ',*'' Ê.*-l':(: * 1) *-'.*} '':, (2.6)
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em que a solução desta integral requer a seguinte transformação

t: - .x '. ,

em que

log(t{) log(.x ') + -3k,
a'

de modo que

b: - {(I'g(t:) + I'g(À')),

sendo,

Assim,

.*- {': (: * 1) } exp {log(ti)X '(x'+i) + log(À2)X '(x'+i)}

tÀ '(Àa+l)(À2)À '(À'+l),

e o cálculo da E(ebi) fica dado por

E(e'') l À (À'')À '.Z'tÀ '(Àa+l)(À')À '(x'+l)e

Í:ilÍi ÀI (À-2)x '(À')À '(x'+l)./ tl' '(x.+l)

À2)a/À ./l"'t: '(Àa+l) ie tdti.

'lt;'X :al'Í*i

:e 'dtí

(2.7)

Logo, se À > 0, a integral em (2.7) representa a função gama, I'(À''(Àa + 1)), mas se À < 0

encontramos o valor esperado de cbi resolvendo a integral através de métodos numéricos. Se À :: 0,

então bi N N(0, a'), e segundo o resultado (1.24), E(eb') = eâ''
Assim, para À > 0 obtemos

Z(''') - l<;1:n-ri.x-'(Àa + l)l
(2.8)

e daí

E(bj) = Píj(À2)'/X
I'jÀ-'(Àa + l)l

Para À < 0, o cálculo de E(eÓá) fica dado por

E(eb') - À2)a/À .Z' tÀ ,(Àa+])-le-'dtá.

.À. definimos

(2.9)

Dado que IÀ

/l(À, a) [oo tÀ 2(Àa+l)'á
0

:e 'dti. (2.10)
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Então,

E('':) - l;l:-s-r:(À, ') (2.11)

e

nMj) - p:jÍill;q--r: GX, «).
Agora, para À :: 0 temos que

E(Xj) p{.jel'', (2.12)

em que E(eb:) é dada em (1.24)

Cálculo da Var(Xj).

Temos que Var(Xj) = p8Var(eb:) +pijE(e':), em que Var(e':) = E(e":)
os resultados (1.24) e (1.26), respectivamente, temos que

E2(ebi). Substituindo

V,r (e': )
Ç:;Ç:::ií .I' tl.'' (2Xa+l)- l e't' dti

içg .z' .?-''*.*:'-' .'': '*:l '
Deste modo, se À > 0,

Va-(''') - IÊll:q-rlÀ '(2À' + l)j - l lilllll;riÀ-'(À' + l)l l

Realizando algumas simplificações e multiplicando e dividindo por I'jÀ 2(Àa + 1)1 o primeiro termo

da expressão acima, temos que

V,r (e': )
(À')'/* l?llk:ll::i:;-ll( À')'/*

i'lX '(Àa+ l))

{'*',''*"#P}'
(À')'/*!JIX"''(UÀ' + UE(''') - n'('''), (2.13)

em que a expressão E(ebi) para À > 0 é dada em (1.24). Logo, pala À > 0

Vm(hj)
p: { (À')'/* Và;:g::;llylE('':) - E'(''') } + p:jn(''' )

pij(À')'/* !']À''Z(2À' + 1)] p:,E(e':) - p$E'(eÓ.) + pide('':)

pij(À')'/x1lli;ll::l:il:;yE(bj) - E'(xj) + E(xj )

E(xj) {p:J(À:)'/*llà;gê::i.itll - E(bj) + i}

Agora, para valores de À em que IÀI :: -À, defií)amos

.r2 (À, a) rootÀ 2(2Àa+l)'á
0

:e ':dtí. (2.14)
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Então

v«'k'D - IP3:-;í/,o, .) l }:l;:i': o, «) l

Seguindo os procedimentos realizados anteriormente no caso em que À > 0, encontramos

v~'(''' ) - (À')''/* jll:lIdE(ez': ) -- E' ('': ) (2.15)

e, portanto, para À < 0

Va.(Xj) - E(Xj) {p:j(À')''/*ililill-:l - E(Xj) + l}

Se À - 0, então b: - N(0, a') e Var(eb') = e''(e'' 1). Segundo os resultados (1.24) e (1.26)

Var(Xj) pg,.''' pã..'+ p:,.''/'
P$.3a'/2E(Xj)+E(Xj) E'(X.j)

K(xj){P&';''/' n:(b})+i}

2.3.1 Sobredispersão

Analisando a razão entre a variância e a esperança da variável aleatória }l.Í verificamos que o
modelo de intercepto aleatório Poisson-LGG é um modelo de sobredispersão. Ou seja,

Var (X:Í l
E(Xj)

pãVar(eÕ') + pide(eÓ:)
E(e': )

(2.16)

Desde que pij > 0, E(eb.) > 0 e Var(eb'), segue que Var(Ej) > E(Ej).

Os cálculos da expressão (2.16) para os possíveis valores de À estão ilustrados a seguir

Para o caso em que À > 0,

Var(X.Í
E(Ej) :'''":jlOD''*;t;EHEk'O k'OI

« * «, l.*',''*nlàlq1.1 121...,1 ,
(2.17)

em que a E(eb') e Var(eb') são dados em (2.8) e (2.13), respectivamente

No caso em que À < 0,

"'''ma . : ... «:. loo'/*:8g 'k'ol , (2.18)

em que a E(eb') e Var(eb:) são dados em (2.11) e (2.15), respectivamente
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E quando À = 0, teremos

Var(Ej)
E(Xj)

.''(e'' l)
e'' I'z

: * «:. [4Sp] .

1+

(2.19)

Os resultados dos momentos das variáveis aleatórias eb{ e }:j, respectivamente, obtidos a partir

do modelo de intercepta aleatório Poisson-LGG (2.3)-(2.5), podem ser vistos nas Tabelas 2.1 e 2.2.
Para expressar algtms destes resultados de forma mais simplificada consideramos,

c(À, a) (À')''/* FI.X-'(2.Xa + l)j

d(À,')-(À')''/*ÍÍ( ,

em que as integrais /i(À, a) e /2(À,a) estão definidas em (2.10) e (2.14).

Tabela 2.1: it/omerifos da uaríáuel a/eatórárz ebi de acordo canil os /)ossíueis uüZores de À

e

À :: 0 Caz/2

À>o +$14 i'lÀ-'(À«+i)l
À<o 18:1;r:(À,a)

€2ai

(;llÀ:;;l'lÀ-'(2Àa + l))
$;1;Ç b(À, ')

.''(e'' l)

c(À,a) {E(eb:) E'(e':)}
d(À,a) {E(e':) E'(e':)}

Tabe[a 2.2: ]1/ome7zfos da uarááue] a]ea]órárz }'ij de acordo com os possa'Dais ua]ores de À

E(Xj) Va:(Xj)
píje''/2 E(bj) li + pije3''/2 E(Xj)

!!!Íili:2;;-!i'lX '(Àa + 1)1 E(X.Í) {l + pijc(À, a) - n(xj)}
!yÊlà:4r-r-(À,a) E(bj) {l+ p:.Íd(À,a) E(Xj)}

Parâmetro

À-o
À > o

À < o

2.3.2 Correlação intraclasse

A covariância entre duas observações Z' :# Z do {-ésimo grupo é dada por

Co«(bz,X., ) Cov(pÍZebil , p:,, cbii' ) + 0

pizp:,, VM(e': ) ,

em que Var(ebi) para os possíveis valores de À está exibida na Tabela 2.1
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A correlação intraclasse entre Xz' e bz (1' / !) fica dada por,

Pn'
Co« (Xz,X., )

'V«'(bz) vVar(X., )
p*p:., V«(e': )

'pãVar(eÓ') + pide(e':) «pa' Va.(e';)+ piz' E(eb: )

%jji2var (eb: )

'pízVar(eÓ.)+ .E(e'') vpiz' Var(eÓ:)+ E(e'' )

(2.20)

Dividindo o numerador e o denominador de (2.16) por Var(ebi) e considerando R(bi)
obtemos

E(e'i
Var(e'i) '

'p« + a(z,:) \,''ãli; -F Rlz;;y

ou seja, a correlação intraclasse depende do coeficiente de variação de eóí e das quantidades pÍZ e

p:., (I' / Z) Observemos que R(bi) é o inverso da razão Vã' en-) Cujos resultados para À > 0, À < 0,

ou À = 0, são dados em (2.17), (2.18) e (2.19), respectivamente

Pzz' "

2.4 Inferência sob a abordagem marginal

Nesta seção derivamos o logaritmo da função de verossimilhança marginal do modelo de inber-

cepto aleatório Poisson-LGG, proposto em (2.3)-(2.5), e apresentamos algumas técnicas de integra.

ção por aproximação utilizadas em MLGh/is.

A função de probabilidades de Yijbi do modelo (2.3)-(2.5) é dada poi'

/. (x: lz,: ) ll /, (3/{.j lbi)

e' E=-('":' '':) n;:. (e":j+b:)':j
]'l= :(3/i.í ! )

.'' i:P- '':' rlz: {(e''j )":l } eEP- ":j''
rlp : (vii ! )

e '''(Pi+) Tl;!: (pg j)eb:(yi+)

llZ:(z/:J!) '
(2.21)

em que /zi+ = 1: :i pij com pij ;: e'z:i e yí+ :: >1,;1l Z/ij. A função densidade de probabilidade do

efeito aleatório bi em (2.5) fica expressa como

/(Z'{) - RARA'2)r .,.plÀ :a :bi--eX' 'bi} , (2.22)

então a densidade conjunta de (Y{, bi) é obtida multiplicando as expressões (2.21) e (2.22). Logo,
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podemos definir a função de probabilidades marginal de Yi como sendo

,'«.., - :tl\:ÇlhEl=ll' *
exp {bil(g/i+) + À':a':l} exp{ eb:(pi+) ex' :Ó:ldZ)i. (2.23)

Portanto, o ã-ésimo componente do logaritmo da função de verossimilhança marginal fica dado por

Z(O;y{) = : /ijlog(pij)+log(IÀI) +À 'log(À2) log(a) iog(r(À2))+>1,iog(vivi) x

:'g.r «plb:l(y:+)+À''a :jlexp{(p:--)-'*'':b.}.ZZ,:,(2.24)

em que 0 = (/3,À,a)T. O integrando da integral em (2.24) é bem complexo. Na tentativa de
simplifica-lo realizamos a seguinte transformação de variável

tÍ :: eÀa 'bi

33Nt MARGINAL,

log(ti) Àa :bi

bi (t:)À 'a

«% -- X-iat-i
dtí '' ' "i

Logo, a função de probabilidades marginal de Yi fica exp

.':&:;Q - r$1glHil r*
exp {log(ti)À'ial(yí+) + À'ia'il} exp {--(pi+)el'g(ti)À 'a t:} À-latjidti0

HP:(p11')1xl(À ')* ' ~,

i'(À'') H=:(z/:.í!) ''

/l expllog(ti)À ''(':+)+À 'lexp { )ei'g(':)* :' .
]'l=:(pg')À':lÀI(À ')*'' X

r(À'') H=:(g:j!) '
..X--l©(.U..L )-.FÀ--2 , . \J,À--la.

0

em que

Daí segue que]

e

nessa como

e Z

2

t

dfi. (2.25)
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Portanto, segue que

z(o; yi) >l, Z/ijlog(Pij) + log(IÀI) + À 2log(À2) - log(I'(À2)) + >, log(yi.jl) x

log / tl' '(y:+)+x''-i.-(p:*)t '' t'dti. (2.26)
0

Definimos por L(O) = >:Z;;i g(O; 3/{) o logaritmo da função de verossimilhança do modelo mar-

A estimação dos parâmetros a partir das funções de log-verossimilhança em (2.24) e (2.26),

respectivamente, é bastante complexa dado a presença da integral que não tem forma explícita.
Este fato nos levou a estudar métodos numéricos para obtermos uma aproximação das integrais em

(2.23) e (2.25), bem como, investigar aplicativos computacionais em que estes procedimentos já se

encontravam implementados. As técnicas de integração numérica que têm sido utilizadas na classe

dos modelos lineares generalizados mistos, são as de quadratura de Gauss-permite não adaptativa e

adaptativa e a aproximação de Laplace. Veremos na subseção a seguir, as principais características

de cada uma destas técnicas de integração para o caso univariado.

ginal

2.4.1 Técnicas de integração numérica

A quadratura de Gauss-permite é frequentemente usada como método de integração numérica

devido a relação com a densidade Gaussiana em sua formulação. Esta técnica de integração é

caracterizada como não adaptativa e adaptativa na qual consiste em expressar uma função g(z)

R --} ]R através do produto entre as funções o(z) : R --> ]R+ e /(z) : R --> ]R, ou seja, g(z) = u(z)/(z),
em que u(z) é denominada de função peso.

Para o caso da quadratura de Gauss-Hermite não adaptativa, assumimos g(z) uma função suave

Então, a integral da função g(3) pode ser aproximada da seguinte forma:

+00

/(z)exp(
-00

q

3')d:« -' >1: /(sk)'«k + .Eç,
h-l

(2.27)

em que wh é o respectivo peso de sk caracterizado como o k-ésimo zelo do polinõmio de Hermite

de grau q, e Eç é a diferença entre o valor aproximado e o excito da integral.
O polinõmio de permite de grau q, denotado por Hç(z), e seus respectivos pesos lok são espe-

cificados através das expressões

x,(")-( iw/(")j;«p(-"') (2.28)

e

2ç+iqll/i
'tol- ==

IH;(z)I'

Exemplificamos o método de quadratura de Gauss-permite considerando g(z) = exp(--z2)sçZ

Assim,

(2.29)

+00

exp(--z')z'dz,

em que /(z) = zu e u(z) = exp(--z2). O valor aproximado da integral foi calculado para dois pontos
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de quadratura (q = 2). Então, segundo (2.28) e (2.29), o polinõmio de permite e o k-ésimo peso,
k :: 1, 2, são respectivamente,

.17Ç(z) = (--1)Çexp(z2)ãz2exp( z2) = 4z2 l

2

sendo os zeros deste polinâmio l :; +V'2/2 e z2 :: v2/2. Assim,

=«-' «'',''« ~ ; 1. 1fl * I'fll
Tabelas para se obter os zeros e os pesos das expressões da quadratura podem ser encontradas
em Abiomowitz e Stegun (1994) para q = 2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,16 e 20. Através do aplicativo R

utilizando a função ghq, do pacote glmmML, é possível calcular os zeros e pesos do polinâmio de
permite.

Uma característica desta técnica de integração é que quando g(#) for um polinõmio de grau

2q -- 1, a soma (2.27) produzirá o valor excito da integral. Em outras palavras, -Eç = 0 quando o

número de pontos de quadratura q for suficientemente grande. Analiticamente, Eç pode ser calculado

através do módulo da diferença entre os resultados da quadratul-a, ou seja,

qi

z, = 1 }l: Hj/('.j)
q2

>: Hi/(zi) (2.30)
{-1

em que qi > q2. No entanto, Eç üin (2.30) é difícil de ser calculado em função das derivadas de alta

ordem que precisam ser obtidas. Usualme11te, as estimativas para o erro nos esquemas de integração

são fundamentadas nesta expressão, ou seja, que a aproximação da quadratura em qi assuma um

valor suficientemente próximo ao da aproximação da quadratura em q2

Nos casos em que a densidade Gaussiana não é um fator no integrando de (2.27) é usual dividí-lo

e multiplica-lo por exp(z2) ou outra densidade Gaussiana. Neste caso, Liu e Cllang (1994) propõem
uma adaptação na quadratura de Gauss-permite, uma vez que este tipo de transformação não é sim-

ples. Esta técnica de integração tem sido denominada de quadratura de Gauss-permite adaptativa,

cuja formulação é descrita a seguir

2.4.2 Quadratura de Gauss Hermite adaptativa

Segundo Liu e Chang (1994) a adaptação da quadratura de Gauss-Heimite é obtida reescrevendo

a expressão (2.27) da seguinte forma:

+00

/(z)o(z;p,a)dt,
- (x)

(2.31)

ern que

«'.; «, ., - ®=',.P {
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Liu e Chang (1994) sugerem estimar p e a, de modo que, g(z) seja amostrado em uma região

apropriada, ou seja,

Ê - argmaxtg(t)

''-áii.ggwl .

Além disso, definem uma função suave ou moderadamente suave h(z), tal que

e

«(«) - a:l;b,
de modo que (2.31) possa ser reescrita da seguinte forma

/::,«'''* ' ,

K

+00

h(z)u(z;Ê,â)dt.
-00

(2.32)

Aplicando a quadratura de Gauss-Heimite em (2.32), ou seja, realizando as devidas transfor

mações, tem se que

g t i:-3 (ãâ*+M-~''M.E.«[g6Z'), (2.33)

em que w; = tokexp(sZ) e st = «!â + Ê, uma vez que, tÀ; = & + vãâzJ; e wk são as raízes e os

pesos transformados.

Em particular quando q = 1, a expressão (2.33) especifica a técnica de integração conhecida por

aproximação de Laplace (veja, por exemplo, N'lcCulloch e Searle, 2001).

A quadratura de Gauss-permite adaptativa tem sido utilizada na classe dos modelos lineares

generalizados mistos quando optamos pela abordagem marginal e os efeitos aleatórios não são
Gaussianos. Portanto, esta técnica de integração é apropriada para aproximar a integral do logaritmo

da função de verossimilhança do modelo de intercepto aleatório Poisson-LGG. Notemos que a

quadratura de Gauss-Hermite adaptativa não pode ser aplicada para aproximar a integral dada em

(2.24) devido ao suporte do efeito aleatório ti estar definido em IR+. O método de quadratura de
Gauss-Hermite adaptativo está implementado no procedimento NLh/llXED do SAS (Liu e Chaiig,

1994). Utilizando o pacote Quadpack dos aplicativos R e Ox não foi possível obter as aproximações

das integrais definidas em (2.24) e (2.26), respectivamente. Para a função dada em (2.26) o método

de Gauss-Laguerre generalizado (veja, por exemplo, Peixoto, 2008) poderia ser utilizado. Neste

caso, o favor do tipo exp(--z), constitui o integrando da integral definida em (2.27). No entanto,
este método não está implementado nos softwares estatísticos.

2.4.3 Resultados assintóticos

As funções estore para /3, @ e a são definidas, respectivamente, por

-,-W, «-T . «-T,
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e as variâncias assintóticas das estimativas de máxima verossimilhança /3, @, e â podem ser obtidas
invertendo-se a matriz

Lpé

ou seja

Var(Õ)

em que
a'L(0)

L" -;iõbà:Í,
r a'Z(0) r a'L(0) +. a'L(0)

ãããF' 'Pd ' }B@'' 'P' ' aOõa '

'«.-:g, '«.-q= . '..-:r
Supondo que o resultado assinLótico abaixo seja válido para grandes amostras

Õ -Np-F2(0, Ê#),

supondo mi --> oo, para qualquer á, ou quando não temos réplicas supondo n > (x), . Com isso
poderemos fazer inferências assintóticas para os parâmetros em 0.

Para o modelo Poisson-LGG temos que 0 = (/3T, a, ÀT) e como assumimos À fixo, teremos que

a matriz Lé;a será de dimerlsão (p + 1) x (p + 1), e portanto, para grandes amostras assumiremos

Õ -Np..:(0, ÊÚ'),

que

que será utilizado para fazer inferência

2.4.4 Estudo de simulação l

Realizamos um estudo de simulação de Monte Carão com 1000 réplicas, objetivando investigam se

o modelo de intercepto aleatório Poisson-LGG difere do modelo de intercepto Poisson-normal, além

de analisar o impacto da especificação incorrera da distribuição do efeito aleatório na consistência

dos componentes de variância (vide, por exemplo, Litiere, 2007). Para isso, consideramos um ensaio

em que o interesse é verificar a eficácia de uma droga. Assumimos zij :: a + P x grupos.j + bi, em que
i= 1, . . . ,n, .j = 1, . . . ,mi sendo mí = 5 , o parâmetro /3 representando o efeito do tratamento e bi

é o efeito aleatório com distribuição log gan)ma generalizado LGG(0, a, À). Definimos os seguintes

valores para os parâmetros que permanecem fixos para todas as simulações a :: 1.0, P = 0.8.

Consideramos cenários em que os parâmetros tomam valores de 0.25 e l pala a2 e -1.2 para À,

e também, a2 :: 4 e À :; 0.7. Geramos a variável aleatória }ljlói que segue uma distribuição

de Poisson com média zij. Amostras de tamanhos n = 26, n = 50, rz :: 100 e n = 500 foram

consideradas. Estimamos os parâmetros a partir do modelo de intercepta Poisson-normal. Na Tabela

2.3 apresentamos a média e viés das estimativas do parâmetro a2

Analisando a Tabela 2.3 observamos que o viés das estimativas de a2 aumenta à medida que

o tamanho da amostra cresce quando IÀI > a. Notemos que a média das estimativas equivale,
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Tabela 2.3: À/adia e Viés das esÍímafáuas de À/otite Carão do parâmeira ae

aproximadamente, ao dobro do valor lixado. No entanto, quando IÀI < a, o viés das estimativas
de a2 tende ao valor verdadeiro à medida que aumenta o tamanho da amostra. Portanto, para os

valores de IÀI > 0 está mais evidente que o modelo de intercepto aleatório Poisson-LGG difere do

modelo de intercepta aleatório Poisson-normal.

2.5 Conclusão do capítulo

Neste capítulo propomos um modelo de intercepto aleatório de Poisson em que a distribuição

do intercepto aleatório é a log-gama generalizada. Sob a abordagem marginal derivamos a binomial

negativa para uma configuração particular de parâmetros. Derivamos os dois primeiros momentos

da distribuição marginal e a correlação intraclasse supondo estrutura longitudinal. lvlostramos que
o modelo de intercepto aleatório Poisson-LGG é um modelo de sobredispersão. Discutimos formas

numéricas para a obtenção das estimativas de máxima verossimilhança e alguns procedimentos

inferenciais, além de um estudo de simulação sobre a especificacão do intercepto aleatório.

Amostra   cr2 :: 0.25 a2 :; l cr2 - 4

 
Média
Viés

Média
Viés

h/lédia
Viés

Média
Viés

0.531 1.839
0.281 0.839
0.552 1.959
0.302 0.959
0.568 1.987
0.318 0.987

0.578 2.02
0.328 1.02  



CAPITUL03

MODELO BINOMIALNEGATIVO

MULTIV,\FIADO(BNWT)

Neste capítulo descrevemos, inicialmente, algumas das importantes colltribuições probabilísticas

e inferenciais da função de probabilidades binomial negativa multivariada definida para um único
grupo. Posteriormente, demonstramos que a distribuição de probabilidades binomial negativa mul-

tivariada, pata dados de contagem longitudinais, pode ser derivada de um h/ILGh/l com intercepto

aleatório LGG. O modelo log-linear com resposta binomial negativa multivaiiada é proposto uti-
lizando duas parametrizações para o parâmetros de dispersão e os respectivos vetores de funções

escores e as matrizes de informação de Fisher são calculadas. Um processo iterativo para a obtenção

das estimativas de máxima verossimilhança é formulado

3.1 Distribuição binomial negativa multivariada

O fenómeno que motivou a dedução da-função de probabilidades binomial negativa multivaii-
ada, no início do século 20, consistiu em explicar o número de acidentes sofridos por um indivíduo

ao longo de sua vida levando-se em consideração favores colho a idade, estresse, estado emocional

etc (Simon, 1962; Neyman, 1965). Gieenwood e bule (1920) apresentaram um modelo matemático

baseado em misturas de Poisson, mas somente Bates e Neynlan (1952) deduziram esta distribui-

ção. Johnsorl eZ aZ. (1997) definem a função de probabilidades binomial negativa multivariada como

uma generalização da função de probabilidades binomial negativa, assim como a função de pro-

babilidades multinomial é uma generalização da função de probabilidades binomial. Neste último
caso, numa série de n ensaios com m{ eventos mutuamente exclusivos são observados, em que a

probabilidade de cada evento é igual a pj sendo >1:;:i pj = 1. Sejam yl , . . . , }Ç«: variáveis aleatórias

que representam mi eventos dos n ensaios, em que >1:;!i }G = n. Então, a distribuição conjunta
de yi, . . . ,}Ç«. é dada pela função de probabilidades multinomial. No entanto, se yi, . . . ,}Ç«: de-

notam a não ocorrência de cada evento anterior à sua @-ésima ocorrência a distribuição conjunta

de yi , . . . , };«: é a distribuição de probabilidades binomial negativa multivaiiada ou multinomial

39
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negativa com parâmetros @, Pt , , /)m:, cuja expressão é dada por

''" - ,-,..., ". - ««.' - d$aÜ.-"g(;)'' , (3.1)

em que yy ? 0, Q }l:;1l .r3 = 1, com Pj > 0, >1:;11lZ/j :: g/+ e @ > 0. Se mi:: l o modelo
(3.1) se reduz à função de probabilidades binomial negativa univariada. A função de probabilidades

(3.1) também é conhecida como multinomial Pascal quando o parâmetro é está definido em Z

(\-vishait, 1 949) . Importantes propriedades probabilísticas da função de probabilidades BNM, como

por exemplo, o momento fatorial conjunto, a função geradora de probabilidades e dos momentos, a

função geradora de culnulantes, bem como fórmulas dos cumulantes mistos podem ser encontrardos

em Wishait (1949), iVlosii)lann (1963), Paul (1966) e Johnson eZ üZ. (1997). A função geradora de

momentos da função de probabilidades BNh/l definida em Johnson et aZ. (1997) é da forma

«'',-(. $Pj.'')'":

em que t = (tl,. . . ,tm.)T é um vedor de números reais. Supondo todas as posições de t nulas

com exceção da .j-ésima posição, calculamos os momentos do vedor Y = (YI, . . . , }Çn.)T, em que

Y -- B.NM(@, Pi , . . . , Pm:). Temos que,

v- ..«,l. $*.«1':
óa.''lç

Logo,

n%)-ell:© -.#e.,
' it.í ::o

Assim, E(Y) = (nPI , . . . , n.fl.,:)T

(3.2)

-.:; (Q XZ: p,) -:
Também temos que,

qg''-.l.« 1. gl .*l"':-«' "' ..«,l. $..«1"'1,
então

Va.(b) - E(b2) - e?:l;;ÍO 81i + (@ + l)81-

Assim, Var(Y) =(@Pi jl +(@ + l)Pil,. .. , éPm: jl +

t

(3.3)

(é + l)Pm.)l)T
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Para .j / .j' , temos que

a'MrJ (t)

E)tjE)tj' "'."' " :" '",l~ $''«1
@(#' + l)8e''6, '''

Logo,

nM,'';) - 1l;lB? '-',,-.
(3.4)

'-« -« (ç XZ: 4.'') -«
Portanto,

C"(Nj, Nj,) - "(n + i)&6, , (3.5)

(3.6)

e

Observemos de (3.5) e (3.6) que os elementos da matriz de variância-covatiância assim como o

coeficiente de correlação intraclasse são sempre positivos. Esta é uma das principais características

da função de probabilidades BNM que tem sido utilizada para modelar dados em diferentes áreas

do conhecimento, como por exemplo, ciências atuariais (Bates e Neymala, 1952), epidemiologia,

saúde pública (Lance e Zelteimtui, 1997) entre outras. No entanto, Lance e Zeltennan (1997) e

Johnson ef a/. (1997) demonstram que não é possível obter as estimativas do parâmetro de dispersão

é através do logaritmo da função de verossimilhança de (3.1). Lance e Zelterman (1997) propõem

um método de estimação para @ baseado na média e quantas da estatística qui-quadrado de Pearson

em modelos de tabelas de contingência. Esses autores assumem uma parametrização da função de

probabilidades BNh'l diferente de Johnson el aZ. (1997), ou seja,

uma vez que

em que @ > 0, y+ = >ll:;=1 gj e p+ :: }l:;:] pj. Considerando que pj é modelada por uma função

de ligação log-linear Lance e Zelteimali (1997) definem o modelo log-linear multinomial binomial
negativo.

Consequentemente, os momentos do vetar de variáveis aleatórias Y N BNA/(#', p] , . . . e ),
sendo Y =(y],.. . , ym:)T, segundo(3.2),(3.3),(3.5) e(3.6) são, respectivamente,

5.
Q #'+ P+

e Q-:=
@+P+

E(Y) ,.. . ,P.:)T, (3.7)

T
Pm:Pi+ P«}: +é @

Var(Y) (3.8)
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e

Em, bO - é-t!.,.,,
para .j :: 1, . . . , mí. Assim,

3ov ÇYj, YJ' ) - HJHJ' l$, (3.9)

(#' + Pj)(@ + PJ' )

O modelo log-linear multinomial negativo é uma extensão dos modelos de Dhar (1995) e
Evans e Bonetti(1989). Segundo Lance e Zelterman (1997) este modelo é apropriado para mo-

delar um grande número de dados de contagem correlacionados positivamente sendo a função (3.8)

maior do que (3.7). Lance e Zelterman (1997) sugerem o resíduo e a estatística qui-quadrado de Pe-

arson para analisar o ajuste do modelo log-linear multinomial negativo. Zeltei'lllan (2002) apresenta

os procedimentos do aplicativo SAS para realizar as análises inferencial e residual deste modelo.

Lance e Zelteiman (1997) também estendem estes resultados entre outros para dados longitudinais

em modelos de tabelas de contingência.

Dentre todas estas contribuições da função de probabilidades BNh'l na literatura Estatística

observamos que esta distribuição não tem sido sempre deduzida como em Johnson et a{. (1997), mas
também derivada a partir de misturas de modelos. Historicamente, Bates e Neyman (1952) derivam

a função de probabilidades BNM integrando a distribuição conjunta de h l variáveis aleatórias

de Poisson com média ail-, em que 1- «., Gama(@,l), com relação a 1-. h'laishall e Olkin (1990)
utilizam misturas de convolução, l<opocinski(1999) consideram a mistura entre Poisson bivariada

e distribuição exponencial multivariada, etc. Neste trabalho, derivamos a função de probabilidades

binomial negativa multivariada pala dados longitudinais a partir de um h'ILGh'l com intercepto

aleatório LGG (Fabio et aZ., 2009; Fabio el ízZ., 2011b). Vejamos os detalhes desta dedução a seguir

e

HJHij'.1 Z

(3.10)

3.2 Distribuição BNM derivada do modelo de intercepto aleatório
Poisson-LGG com restrição de parâmetros.

Como vimos na Seção 2.2.1 a função de probabilidades da binomial negativa pode ser derivada

a partir de um IVILGNI com intercepto aleatório LGG para o caso particular em que a = À. Si-

milarmente, podemos mostrar que a função de probabilidades da binomial negativa multivariada é

derivada do seguinte b/ILGb/l:

(1) XjlÓi :# P(ui.j),

(2) uij

(3) bi W LGG(0, À, À), À > o,

(3.11)

(3.12)

(3.13)

em que ?7ij ::; xlÇ/3, para á :: l, ...,rz e .j:: 1,. .-, m{.

Da suposição (3.13) a função densidade de probabilidade do efeito aleatório dado em (2.1) pode
ser deânida como

/(Z':) - fila"p {'#Z': ««XP(Z';)}

.Ó
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em que @ = À'2. Substituindo (3.12) na distribuição condicional em (3.11), temos que a função de

probabilidades de h.Ílói é dada por

.Ê(X:lz':) - ' e''Ü'--rlp (VüDi)'':(7T),

em que yÍ+ :: },;11i Z/íj) pi+ :; >,;:i /zij, com pi.j :; e'7:í

Assim a f.d.p. conjunta de (Yi, bi) assume a seguinte forma

Â(yi,bi) = 1(Ó) '"p{ eÓ:(pi++d')}exptbi(yi++@)}

Realizando a transformação de variável, ti = (@ + PÍ+)exp(b{), em que ti > 0, pois b{ C R, temos
que,

log(t{) - log(@ + Pi+) + b{,

e

': - ,.. { -k }
Consequentemente,

ik pi+)"p(z'i)
e

: - '* ' «:*,.*- {:.: («h) }
Daí segue que

dbe 1

Deste modo, a f.d.p. conjunta de (Yí,Z) fica dada por

.Ê (yi, ti)
içéçb I'l;:(lzZI')(@+ p;+)(Ó+":'-)tfV:+ 'e-''dti

(é + p:+)u' ''"-' )r(ó) llp:(v:j)!*'+":*-:. ':a':,

e a função de probabilidades marginal de Yi fica expressa na forma

/&o - G# + .--yó"' or @ n=. ü«i .Z" * +':*-:. ''a':.

E como é bem conhecido da função gama

I'(@ + yi+)
0

l)e tidti,
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segue, portanto, que a função de probabilidades marginal de Yi fica dada por

'-''': - «:. - d$Fb (-=yíi(dh)"' (3.14)

para }lj :: 0, 1, 2, . . . , e é > 0.

As marginais de Yi definidas em (3.14) e (3.15) correspondem à função de probabilidades

de distribuição binomial negativa multivariada definida na Seção 3.1 deste capítulo. O resultado

analítico de que (3.14) é uma função de probabilidades pode ser visto no Apêndice A. O modelo

log-linear binomial negativo multivariado para dados longitudinais é então definido a seguir (veja
também, Fabio e{ a1., 2009 e Fabio ef a/., 2011b)

PJYi=yij= I'(@ + yÍ+)

i'(d')(llT: y:j!)

]
, (3.15)

ou

3.3 Modelo log-linear binomial negativo multivariado

O modelo log-linear binomial negativo multivariado proposto neste trabalho tem a seguinte
estrutura:

(1) Yi i# BNh'l(p{,@) e

(2) 1og(P:j)

(3.16)

(3.17)

em que pi = (pil, . . . ,Pími)T ê o vedor de médias das m{ medidas aleatórias realizadas no ã-ésimo

indivíduo, Y{ = (bl, . . . ,Xm:)T, Xi.j = (Xijl, . - . , xijP)T contém valores de variáveis aplicativas,

para ã - l,. . .,n e .j = 1,. . ., mi, @ > 0, e/3 =(PI, . .., Õp)T são os parâmetros a serem estimados.

Como cada variável aleatória do vedor Yi = (XI, . . . , }:mi)T segue uma distribuição binomial

negativa de parâmetros pi.Í e @, os momentos de }l.Í para á :: 1, . . . , nazi são definidos por

E(Y{) (pn, ... ,/zí..)T,

"«.«:, - (« *+,...,««. * #)"
e

Assim,

E(XJXJ') - jltlp:,p:,,

Co«(Ej ,XJ' )

HijHij'

pjj' ' \l (++ n:j)(+-+ n., y

em que d > 0, g/{+ :: )l,;!i yej e pi+ :: >.,;!i pij, para á :: l, . . . ,n e .j :: l, . . . ,m{.
O logaritmo da função de verossimilhança do modelo BNM, proposto em (3.16)-(3.17), pala

e
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0 = (/3T, #)T, cuja função de probabilidades está definida em (3.15), é expresso da seguinte forma

g(o) E Zi(0; yi) ,
í-l

de modo que

Zi(0; y{) = log/(yi; 0),

em que y =(yi,...,y.)T, sendo yi =(yii,...,y{.:)T, pata { = 1,...,n. Deste modo, temos que

Zi(o; yi)

@log(l + @ 'Pi+) yi+log(Ó+Pi+)
y; mi mí

}l: log(' + d') >1: i'g(z/:j!) + }: 3/:.í&Tjp
s=0 .j=1 .j=t

@log(l + @ :P +) 3/i+log(@+ Pi+).

}: log(yij!) + >1, 3/{jlogpij
.j=t .j=i

log
I'(@ + 3/{+ )

I'(@)

(3.18)

(3.19)

A função r{(0; y{) em (3.19) foi obtida a partir da expressão (3.18) utilizando o seguinte resultado

(3.20) encontrado em Lawless (1987):

I'(@ + 3/i+)
I'(@)

@(@+ i)(é+ 2) . . . (@+ vi+ i)

Logo,

-.. [üH#] (3.20)

em que 3/i* :: g/i+ l sendo )ll:!:o igual a zero se yi* < 0 e r'('p-Fyi+) :: l quando yÍ+ :: 0.

Observemos que apesar do logaritmo da função de verossimilhatlça do modelo BNM ter forma
fechada é necessário a utilização de métodos numéricos para maximiza-lo e obter as estimativas dos

parâmetros. Utilizamos o método BFGS do procedimento optim no R para maximizar (3.14) cuja
expressão é da forma

zi(o; yi)
mi m{

log(I'(@ + pi+)) log(I'(d')) >: log(yij!) + >1: 3/íjx;Ç0
.j=1 .j=i

élog(é) (é + #i+)log(l + @ :Pi+).

(3.21)

As estimativas de r(O) podem ser obtidas a partir de um processo iterativo baseado nos métodos
de Newton-Raphson ou de escore de Fisher.
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3.3.1 Função escore e matriz de informação de Fisher

A função estore do parâmetro O (P1 ) , PP)T é obtida da seguinte forma

âl"P},
em que UP , UD*)T. Temos que

ag{ (o; yi)
}: y:.j ":j* "a;im*''E":'':'* «:*rhE":'":.*
m,{

>: g/:.j":j* E ":..:.* [@h * a=a]E

g3«:.]
Logo,

$l$.«* [,« 8s«ll,u'P. (3.22)

e, portanto,

-, -$1gl** [«
(3.23)

em que xij = (zd.jl, , zej,)T

A função escore do parâmetro é é obtida similarmente à Up, ou seja,

« -w -${ q#} ,

sendo que

z{ (o; y{)
log(l +@ :pá+) + @

--@-'PÍ+ l
z/:' (©i:l;;i3

â.ü
ÊÚ', i.g(i + @ :p'--) + iii:l?iÚ.'j il©:Z;.D

Portanto,

gllÊG-h '..'" --"-:«:-o*o-Th
h (3.24)
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A matriz de informação de Fisher observada para O - (/3T, Ó)T é dada por

'«- l:t==:kl
em que

',,-;9, Lp+
a'g(o) a'r(o)

e LÓÓ
a'z(o)

O (k, Z)-ésimo elemento da matriz Lpp de dimensão (p x p) é definido por

Lpkp. 8{q$#},
sendo que

a'ri(o; yi)
' E «:.*@ -- ,:Já la=f-z=l

E ':.*@ + y:J l":J":j, @ &,çl:.s p:jp:*":j' l

$a gl ,«"".« * ga $1 "«~«. gl ""'"«

Assim,

Lp.p. Ê gB $ «:.*':..«:. * $ gH $ «:.*«:. $ ":''«:'
(3.25)

Logo,

Lpp- $ &H $ *: :«:. * $ gH $ *: «:. $ *;":., (3.26)

em que xij = (zijl , ,ri.f.)T
O k-ésimo elemento do vetou p-dimensional Lp.Ó é definido por

',.« -Ê{ q$P } ,
em que

a'zi(o; y{ )

Ê«.uls«l
r""«« I'" '''T;lL"J' ':*'l
}l: ':j»":j

(Pi+ -- 3/{+)

(é + Pi+)'
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Logo,

êlha$«««1 (3.27)

Por simetria temos que

Lp*@ :: L+p*

Finalmente,

a2/i(0; yí ) Ê.h*.#h dh*d:.
lglü'« n'an «:rt«l

Logo,

Como a matriz de informação de Fisher observada Loo pode não ser uma matriz definida positiva,

a aplicação do método de escore Fisher substituindo Loo pelo correspondente valor esperado é

considerado mais conveniente no processo de estimação (Paula, 2010). Denotamos a matriz de
informação de Fisher esperada por

'«- E } ..rk 1 . @ 'pí+ pÍ+ yi+

àü-íã' '' @-íÀa @-íba' a-íin' (3.28)

Koa
Kp# K#ól

A matriz Kpp de dimensão (p x p) terá seu (k,.j)-ésimo elemento denotado por Kp~p,, calculado
da seguinte forma:

nl--Lp*ül,

l$ ii.«"*.« &sÍi'«««{i'".«l
Ê ' H$«:.*':..«:. Ê' Z#$«:.»«:,$':'.«:'
n 77z{ 7t l 77}{ m{

E E ":'*':,'«:' E afm E ':'*":' E ':,'"' ' (3.29)

Logo,
n mí lz . mi 7ni

"« - E E ":'";ç":' E w-:fm E ":'":' E ";ç":',

em que xij = (ziji , . - - , açij,)T

(3.30)
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Já Kpd é um vetor (p x 1) cujo k-ésimo elemento será denotado por Kp.é. Obtemos que

Ej--Lp* ól

1 1 $«««11

ÊI'&w8«««1
Êlhs$-«««1

(3.31)

Portanto, temos a ortogona]idade entre os parâmetros /3 e @. Por simetria temos que ]<P*Ó :: Kdpk,

logo Kpé = Ké# = 0.

A informação de Fisher para @ é definida por

K@ Ej-L@l

-l$1Êü'«
IÊl- lglú'«l
l$1- 1Êú'«l

l$1- 1Êú'«l
8{Ê,u,.***., #h},

nll
S + @)2s=0

(3.32)

(3.33)

em que X* = X+ l e L#@ é dada em (3.28) e P(X* 2 j) é a obtida da distribuição de probabilidades

binomial negativa com parâmetros @ e pj, sendo pj = >:j /UJ

Observemos que a expressão (3.33) foi obtida a partir de (3.32) utilizando o resultado

- IÊü'«l -ãú'«,.** * .,,
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similar ao de Laia'd e SArare (1982) e Sikora (2002) que ê mostrado a seguir,

-lÊú'«l >: /(z/;)p(b*

o . l .

E rifa,p0';* - Q+ E G-;\ã,PH* - o -'-

ilã:i:ãF(p(x* - o) + p(x* - l) + . )

+Íil:li)i(p(X* - o) + p(%* - l) + . . .) +
ilã:il-ãF(PM* 2 0) + (Í:ilãF(PH* i: 0 +
00 .

E Ütã,PK* ? 4.

ã Xõ--lh,'K* - «n

NÍatricialmente, as expressões (3.23), (3.26), (3.27) e (3.30) têm, respectivamente, as seguintes

formulações:

up - >:xl'' {y: «:p:},
á-l

'« - ;l ";' { g' "o -(.J «;} ":,
E
{-1

LpÓ- LÓp- axl'p:,

Kpp.- >, xl' {n(P:)(d'+ p:--) :p:pr} x:,

em que Xi é uma matriz (mi x p) de valores de variáveis explicativas, yi = (yn , . . - , 3/ími)r é o vedor

de variáveis respostas observadas, ai = {gliit{, D(pÍ) - dias {pil, . . - , pím.} e q = %iiiili:$
O processo iterativo baseado no método de escore de Fisher para a obtenção das estimativas de

máxima verossimilhança de /3 e @ fica dado por

n

lZ

.''*-' - ,''' * l$i *;«j''*::l': $ *; 1,:
e

@,('+1) - .#(')+ {K-l}(')t/Ó(r), para r ' l,...,
em que W'i = D(pi) -- (@+pi+) ipipr. As estimativas de P e é são obtidas quando a convergência

conjunta das estimativas de máxima verossimilhança é alcançada. Sugerimos que os valores iniciais

sejam aqueles provenientes do modelo binomial negativo univariado (supondo independência dentro

dos grupos).
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A função de probabilidades BNh/l pode ser especificada em função de uma parametrização

alternativa dado que @ :: À 2. Apresentamos a seguir os resultados derivados nesta seção assumindo
n /nT \\T

3.3.2 Parametrização alternativa da distribuição binomial negativa multivari
ada

O logaritmo da função de verossimilhança do modelo BNh/l para 0 (/3T,À)T é dado por

/(a) >: log(s + À ') }: log(3/{.j!) + >: Z/{.jxlÇ0
s=0 .j=t .j=l

@log(l + À'Pi+) 3/i+log(À'2 + Pí+).

As funções escores de P e À, respectivamente, tem as seguintes expressões

«. -81gi*« [«*

em que xij = (ziji , . . . , #íj,)T e

"*- « ;iilÍiü h :..o--*'«:*)--ü::JT:m

Os elementos da matriz de Fisher observada de O = (/3T, À)T foram calculados similaimente para
a = (/3T, Ó)T, sendo suas expressões definidas da seguinte forma:

Lpp - $ PhH $ *: *;«:. * É ##H $ *:,«:. $ *;":.

',*-'«- l+ü$.«««*1
e

LÀÀ
?l-Í { )l t;:tii:'n - (;ll:li:5F - 6À-'log(l + À'p:+) + 4À''il.IF p+

'* 'a/h K4= ,*-:ülh}.
Os elementos da matriz de informação de Fisher esperada Koo, para 0 :: (PT, X)T, têm as seguintes
expressoes:

Kpp
7t 77z{ 7t i 77zi mi

11 E ":.":«:' '::'«:' E ":ç":',

KpÀ = KÀP :: O,



52 MUDEI.o BiNOMiAL NEGATrVO MULTiVARiAOO (BNM) 3.5

«** - «-' IFI -h,'** * ;,

em que x{.j =(zijl, . . ., zij,)T e

e

-( eP) -,*-'-( eP)
Este resultado está demonstrado no Apêndice A

3.3.3 Resultados assintóticos

Propriedades assintóticas dos estimadores de máxima verossimilhança são necessárias para a

construção de intervalos de confiança e testar hipóteses. Em grandes amostras é razoável supor que

P e @ seguem aproximadamente uma distribuição normal p-variada e normal univariada, respecti-
vamente, de médias P e é e matriz de variância-covariância e variância dadas por

Var(/ã) }:jXI' {D(p:)
{-1

(@ + Pi+)':Pipa } Xij':

e

Va:(á)

Devido à ortogonalidade entre os parâmetros P e @ segue que /3 e @ são assintoticamente indepen
dentes.

3.4 l?al-llrln dp eimllll nrãn'y-'

Realizamos um estudo de simulação de h/lente Carlo com 1000 réplicas, objetivando investigar

o comportamento dos estimadores dos parâmetros do modelo binomial negativo multivariado. Pala
0 =(0] , 02, 03)T =(/3o, Pi, Ó)T, temos que

. looo l . looo

õj. :l >'Õl0, Viés(0j)-©-01 ' KEQh'i(0j)-\ Íi:H},(Õlo-oj)':
ZZ

para .7 ;; 1, . . . , 3, são, respectivamente, estimativas da média, do viés e da raiz quadrada do erro

quadrático médio dos estimadoies dos parâmetros. Aqui Õli) representa a estimativa de 03 obtida
na ã-ésima amostra simulada. Amostras de tamanhos n :: 25, n = 50, n = 100 e n :: 500 foram

consideradas. Geramos para cada réplica de h/lente Carlo as variáveis xO e xi com distribuição

uniforme (0,1). Definimos valores pala os parâmetros que permanecem fixos para todas as simulações

êo = 1.75 e /3i = 0.85. Atribuímos os valores para o parâmetro @ iguais a 0.5, 1, 4 e 11. Gerimos

a variável aleatória binomial negativa multivaiiada a partir de Xjjbí «' Poisson(zij), em que zij ::
coxo + /3ixi + bi com bi «' LGG(0, À, À). As Tabelas 3.1 3.4 mostram os resultados da simulação.

Nota-se nestas tabelas, conforme esperado, à medida em que n cresce o viés e o erro quadrático

médio dos estimadoles vão diminuindo. Notemos também, na Tabela 3.4, que quando o parâmetro

é assume valores grandes o viés das estimativas para tamanhos de amostra pequenos é alto.
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Tabe[a 3.1: ]1/édÍa, Viés e XZQ.44 das esfimafáuas de ]]/orzte aria dos parárrzeÉros, para é = 0.5.

Tabela 3.2: A/adia, Viés e RBC?JI/ drzs esfízrzatáuas de Monte CÚrIa dos parâmetros, para @ l

Tabela 3.3: À/édÍa, Viés e REC?À/ das está naÍát;as de À/orzlc (7arZo dos parámetr'os, para

Amostra    
25

h/média

Viés

KnQU

1.6944 0.8484 0.5616
0.0556 0.0016 0.0616
0.3397 0.3306 0.1993

50

Nlédia
Viés

KEQU

1.7233 -0.8445 0.5298
0.0266 0.0054 0.0298
0.2302 0.1836 0.1206

100

Média
Viés

REQh'l

1.7377 -0.8548 0.5153
0.0122 0.0048 0.0153
0.1584 0.1310 0.0803

5ot)
h/lédia
Viés

REQM

1.7488 -0.8522 0.503]
0.0011 -0.0022 0.003]
0.0721 0.0593 0.0343

Amostra    
25

Média
Viés

KnQh'i

1.7256 -0.8557 1.129]
0.0243 -0.0057 0.1291
0.2453 0.2714 0.3960

50

h/lédia
Viés

KEQh'i

1.7393 0.8507 1.0658
0.0106 0.0007 0.0658
0.1698 0.1646 0.2513

1o0

Média
Viés

KnQA'i

1.7394 0.8468 1.0366
0.0105 0.0031 0.0366

0.1192 0.1303 0.1617

5oo
Média
Viés

KEQh'l

1.7477 -0.8475 1.0036
0.0022 0.0024 0.0036
0.0536 0.0556 0.0724

Amostra    
25

Mlédia
Viés

KnQM

1.7390 -0.8549 5.1635
0.0114 0.0059 1.2364
0.1562 0.2534 3.7128

5()

Média
Viés

KEQm

1.7426 -0.8400 4.5112
0.0073 0.0099 0.5112

0.1168 0.1695 1.5820

loo
Média
Viés

REQh'l

1.7434 -0.8482 4.2087
0.0065 0.0017 0.2087
0.0800 0.1145 0.8880

500

Mlédia
Viés

REQM

1.7492 -0.8509 4.0188
0.0007 -0.0009 0.0188
0.0355 0.0533 0.3248
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Tabela 3.4: JI/adia, }4és e RZQ / das est mat uas de .4/onde Cúria dos parâmetros, para d} 11

3.5 Conclusões do capítulo

Neste capítulo apresentamos algumas das principais contribuições da função de probabilidades
binomial negativa multivariada (para um único grupo) na literatura Estatística. Derivamos o modelo

binomial negativo multivariado para dados longitudinais a partir do modelo de intercepto aleatório
Poisson-LGG. Apresentamos um processo iterativo baseado no método de escore de Fisher para a

obtenção das estimativas de máxima veiossimilhança do modelo BNh/l especificado para as duas

parametrização que a função de probabilidades BNM pode assumir, uma vez que @ :: À 2. Um

estudo de simulação para investigar o comportamento dos estimadores do modelo BNR/l também
foi realizado.

Amostra   0o l3-L ®

25
M.adia
Viés

REQM

1.7376 -0.8439 19.3452
0.0123 0.0060 8.3452
0.1290 0.2387 20.880

50

Média
Viés

KnQh'í

1.7462 0.8452 14.1027
0.0037 0.0047 3.1t)27
0.0899 0.1567 10.1530

100

Média
Viés

KnQh'i

1.7505 -0.8536 12.3917
0.0005 0.0036 1.3917
0.0634 0.1149 4.6567

500
Média
Viés

KEQh'i

1.7483 -0.8482 11.1679
0.0016 0.0017 0.1679
0.0301 0.0517 1.4860



CAPITUL04

ANALISE DE DIAGNÓSTICO

4.1 Análise de resíduos

Tradicionalmente, a definição mais intuitiva de resíduo é dada pela diferença 3/ij Úíj, para
á:: l,...,n e j:: l,...,mi. Esta especificação mede o quanto o valor predito se afasta do valor

observado. O resíduo ordinário, como é denominado, funciona bem no caso normal linear, no entanto,

ele deve ser padronizado uma vez que as variâncias não são as mesmas. Além disso, mesmo que

os erros sejam independentes os resíduos são, em geral, correlacionados, exigindo cuidados para
interpreta-los. Neste sentido, Atlçinson (1985) propôs o uso de envelopes quando os resíduos são

confrontados com alguma distribuição postulado. Os envelopes são bandas de confiança obtidas por

métodos de h/longe Carão a partir do modelo ajustado para avaliar a existência de afastamentos

sérios da distribuição proposta bem como detectar observações aberrantes. A análise de resíduos

pode ser realizada mesmo que os resíduos não sejam normalmente distribuídos. Quando isso ocorre,

não esperamos que os mesmos estejam próximos de uma rega que faz um ângulo de 45' com o eixo
das abscissas.

Em modelos lineares generalizados o resíduo componente do desvio e o de Pearson têm sido

utilizados. Contudo, o resíduo componente do desvio é o mais utilizado, pois sua distribuição está

mais próxima da normalidade do que a distribuição dos demais resíduos (ver, po) exemplo, Paula,
2010). Os resíduos derivados do componente do desvio são interpretados como uma distância entre

o logaritmo da função de veiossimilhança do modelo saturado e o logaritmo da função de veros-

similhança do modelo ajustado para cada observação. Em Paula. (2010) encontramos os resíduos
componente do desvio, de Pearson e os algoritmos de simulação dos envelopes para as principais

distribuições pertencentes à família exponencial.

Outros resíduos também são discutidos em Cox e Snel1 (1968), N'lcCullagh e Nelder (1989) e

Ortega ef a/. (2008). De uma maneira geral podemos definir o resíduo referente à {-ésima observação

por meio de uma função ri = r(g/i, O) que objetivo identificar discrepâncias entre o modelo e os dados.

Nas seções seguintes apresentamos a função resíduo deferente ao modelo de intercepto aleatório
Poisson-LGG e binomial negativa multivariada, respectivamente

55
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4.2 Análise de resíduos do modelo de intercepto aleatório Poisson-
LGG

Na classe dos modelos lineares generalizados mistos, sob a abordagem marginal, não temos

encontrado muitas propostas de resíduos na literatura (veja, por exemplo, Pan e Lin, 2005). Isto
porque, dependendo da suposição da distribuição do efeito aleatório, a quantidade de efeitos aleató-

rios ou da função de ligação, g(.), o logaritmo da função de verossimilhança ou o valor esperado de

}l.Í podem não tet forma fechada, isto é, dependem de uma integral analiticamente intratável. No
caso ein que o logaritmo da função de verossimilhança não tem forma fechada o resíduo componente

do desvio fica deãnido em função das integrais ou de suas respectivas aproximações. Dependendo
da suposição da distribuição do efeito aleatório as aproximações podem ser analiticamente compli-

cadas e o processo computacional para se obter este resíduo pode se tornar numericamente inviável.

Contudo, se a integral em (4.1) não tem forma fechada o resíduo de Pearson deve ser obtido nume-
ricamente

Zlb.íl - -E{ZIXj IZ,il} /m g'' (XÜP + Z'{).f(Z'{)aÓ{. (4.1)

Neste caso, Pan e Lin (2005) propõem um resíduo estocástico que segue uma distribuição aproxima-

damente normal e um teste de qualidade do ajuste para os modelos mistos e generalizados mistos.

O teste de qualidade ajuste do modelo associado a este resíduo requer que as suposições dos erros

ou efeitos aleatórios estejam corretamente especificados.

Para o modelo de intercepto aleatório Poisson-LGG, definido em (2.3)-(2.5) , sugerimos o resíduo

de Peaison para identificar as discrepâncias entre o modelo e os dados uma vez que os momentos

da variável aleatória X.Í, ilustrados na Tabela 2.2, estão bem definidos. O resíduo de Pearson é
calculado computacionalmente utilizando o procedimento NLÀ/llXED do SAS e o aplicativo R. As

esperanças e as variâncias, assim como o resíduo, são computadas no aplicativo R posteriormente

a obtenção das estimativas dos parâmetros e funções dos parâmetros do modelo no SAS.

Como a distribuição marginal de Yi não tem forma fechada, realizamos uma análise residual do

envelope para o modelo de intercepto aleatório Poisson-LGG gerando a variável aleatória. }:j lói v

Poisson(uij) e calculando o resíduo de Pearson no aplicativo SAS. O Gráfico do envelope simulado
deste modelo é plotado no R. Antes de descrevermos a simulação deste envelope mostraremos como

os valores de uma variável aleatória que segue uma distribuição log-gama generalizada, segundo a

parametrização sugerida em Lawless (1980) e Oitega (2001), são gerados.

Seja T uma variável aleatória com distribuição log-gama generalizada, 7' -. GG(a, P, k), então

T pode ser obtida a partir da seguinte transformação (PI'entice, 1974):

T -o.X\lD,

em que X N G(k, 1). Assim, a variável aleatória -B, com densidade log-gama generalizada é resul-

tante da transformação

B
log(a) +Éli'g(x),

l.g(«) -- ;z, (4.2)

em que Z = log(X). Lawless (1980) propõe uma reparametrização para a variável -B padronizando
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a variável aleatória Z, cujos momentos estão bem definidos, da seguinte forma

u, . gl=JegQ.D
'' À-2

V'lÀ(Z log(@)),

(4.3)

(4.4)

ein que @ :: À, portanto, Z ]lC:E=Sl%?g(@ . Substituindo este resultado em (4.2) obtemos

:.:'«, * « : ("*g@)
log(a) +P 'log(@) +/3 :é :/2W

P+aW, (4.5)

em que p = log(a) + /3 :1og(@) e a = /3 ié 1/2 = P iÀ. O sinal da variável aleatória B não será

alterado se o nosso propósito é gerar dados de uma densidade log-gama generalizada com assimetria

à esquerda. No entanto, se queremos simular dados cuja densidade seja assimétrica à direita, devemos

atribuir o sinal negativo em (4.5). Recordemos que no modelo de intercepto aleatório Poisson-LGG,

o parâmetro p da densidade log-gama generalizada é assumido ser igual a zero.

4.2.1 Resultados numéricos

Com o intuito de investigar as distribuições empíricas dos resíduos de Peaison discutidos na

Seção 4.2, realizamos um estudo de simulação de lvlonte Carlo com 1000 réplicas. Para cada réplica

de h/lente Carlo foram geradas amostras com as mesmas especificações dadas na Seção 2.4.4. Neste

estudo foram coílsiderados os parâmetros fixos para todas as réplicas dados por, a = 1, /3 :: 0.8.

Supomos 2 cenários, sendo o primeiro com a :: 0.5 e À :: 1.2 e o segundo com a :: 0.3 e À :: 1.2

obtendo os respectivos resíduos de Pearson. Em seguida ordenámos os resíduos e as médias dos

percentis das 1000 amostras geradas, e estas serão comparadas com os percentis esperados da

distribuição normal. Nas Figuras 4.1 e 4.2 estão exibidos os gráficos normais de probabilidades.
A partir do estudo de simulação não podemos concluir que o resíduo de Pearson apresenta um

comportamento adequado em relação à concordância com a distribuição normal padrão

O uso dos gráficos normais de probabilidades para o resíduo de Peaison com envelope simu-

lado é recomendado por Abkinson (1981). Na continuação apresentamos maiores detalhes dessa
mptndnlnain

4.2.2 Envelope simulado

Na descrição da simulação do envelope a seguir, consideramos n como sendo o número de
indivíduos ou grupos, mi o número de réplicas de cada indivíduo, AÍ o número total de observações

e S o número de réplicas ou iterações.

. Etapa 1: o parâmetro é) = (/3T, Ó)T de dimensão (p+ 1) x l do modelo de intercepto aleatório

Poisson LGG é estimado;

e Etapa 2 : os resíduos de Pearson de cada observação do modelo ajustado são calculados e
alocados num vetar de dimensão JV x l ;
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Percentis da N(O.l)

(;)

Percenüs da N(O.l)

(b)

Percentis da N(O.l) Percenüs da N(O,l)

Figura 4.1: Gr(Í/ices norma s de probaó / andes para o resíd o de Pearson do modelo de intercepta alealóMa
PoÍsson-LGG, para À = 1.2.
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Õ

Ê
Q.

D
0

'D

e

Percentis da N(O,l)

(,)

Percentis da N(O.l)

(b)

Percentis da N(O.l) Percenüs da N(O.l)

Figura 4.2: Gr(Í/ices normais de probab Jádades pa7'a o resíduo de Pearson do modelo de intercepta alealóNo
Poissorz-ZGG, para À = 1.2
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e Etapa 3 : n efeitos aleatórios bi são gerados utilizando as variáveis aleatórias definidas em

(4.4) e (4.5);

e Etapa 4 : um vedor de dimensão Ar x l é obtido replicando cada efeito aleatório mí vezes

formando bij;

B Etapa 5 : um vedor de médias pij = xTP + bij, de dimensão /V x 1, é calculado, e então N'

variáveis aleatórias X.Í lói -. Poisson(uij) são geradas;

+ Etapa 6 : as Etapas 3, 4 e 5 foram repetidas S vezes gerando S amostras da variável aleatória

EjlZ,i7.

Para cada uma destas amostras, as estimativas de O foram obtidas e S vetores de dimensão Ar x l

de resíduos calculados e ordenados. Utilizando os valores mínimos, máximos e medianas das S

réplicas construímos o gráfico do envelope. Segundo Atlíinson (1985), é suficiente usar S = 19.

Deste modo, a probabilidade do maior resíduo de um envelope exceder o limite superior fica sendo

aproximadamente igual a 1/20::0.05

4.3 Análise de resíduos do modelo binomial negativo multivariado

Resíduo componente do desvio
A qualidade do ajuste de um modelo pode ser avaliada através da função desvio

o(y, &) g(&; y)},

que calcula a distância entre o modelo saturado (com n parâmetros) e o modelo sob investigação

(com p parâmetros) avaliado na estimativa de máxima verossimilhança de /3. Sabemos da teoria
dos modelos lineares generalizados que a estimativa de pí do modelo saturado é yi. b/mostramos a

seguir que a estimativa de pÍj do modelo binomial negativo multivariado saturado é yij.
Recordemos que o logaritmo da função de verossimilhança do modelo BNM dado em (3.34),

para O ' (/3T, @)T fica expresso na forma é'(O) = >1:Z::. Zí(O; yá), em que

Zi(0; yi) [og(['(#' + Z/i+)) ]og(]'(d')) >1: ]og(Z/i.j!) + }: 3/i:íxlbP +
.j=1 .j=l

@log(é) (@ + 3/{+)log(l + @ :Pi+).

O logaritmo da função de verossimilhança do modelo saturado, em que 0 = (pJ, Ó)T, fica dado
por

Zi(0; yi)

7ni mí

log(I'(@+ z/i+)) log(F(#')) >: log(yi.j!) + }l: yi:jlog(pij) +
.j=i .j=l

@log(@) - (@ + yi+)log(@ + Pi+). (4.6)

A estimativa de máxima verossimilhança do parâmetro pij em (4.6) supondo #' fixo, é obtida
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igualando a função estore de pij a zero, ou seja,

'P-.,
em que

ari(o;y.

Mlx«:.'.:h:a +,:d-..@+«:-oj

= '«'«:*,@ÉÜ
yÍ:Í (@ + 3/{+)

/lij (@ + /li+) '
(4.7)

Assim, igualando (4.7) à zero, obtemos

Êi.j (@ + 3/i+ )

bij$-F kiàui-+

yij (@ + Êi+ )

UijÍLi-ç 'F @'yij
mí

}: &i.jZ/{.Í + d'g/ij
.j=i

(4.8)

Consequentemente, pi+ :; }.,;!i pij :: >-;=i g/ij :: g/{+. O logaritmo da função de verossimilhança
do modelo saturado pode ser escrito como

Zí (o; y{ ) log(I'(#' + 3/{+)) - log(I'(é)) >1: log(Z/ij!) + }: yijlog(yij) +
.j=1 .j=l

@log(@)(@+ 3/{+)log(é+ g/{+). (4.9)

Calculando a diferença entre o logaritmo das funções de verossimilhança (4.8) e (4.9) temos que a
função desvio do modelo binomial negativo multivariado é dada por

"'«;',", - ,{«Ê:.. [$H] * $$«:.:..[HHl} , (4.10)

que pode ser também expresso nã forma l)(y, Ã, é) = >1'i-i )ll:;=. d2(yij, Aij, '#), em que

a'b:,, p:., @ - 2 { ii.g l$-:-egl + ,:.i.g l::gl-'üijl } , (4.11)

se yi:Í > 0. Quando 3/ij 0 o ({,j)-ésimo componente do desvio assume a forma

a'b:.,A:j, © - :i.g l Í:i:iÜI

A quantidade @ pode ser substituída por uma estitnativa consistente tal como @. É razoável esperar

pata pij grande VÍ.j e @ grande que l)(y, Ê,@) segue uma distribuição qui-quadrado com (N-p)
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graus de liberdade Paula, 2010, em que N = )ll:;:i mi. Portanto, um resíduo componente do desvio
similar àquele desenvolvido por Svetliza (2003) fica dado por

a*(3/:j,Ê:,,.ã) - feliz;

em que

''«:., ,:,, .i, - :.ó l á:'' 13=HI -- ,:,:'. lz. ..l l:''
se g/ij > 0 e

'' . r , -l \ 1/2

em que Aijj é o .j-ésimo elemento da diagonal principal da matriz Hi = W;/2Xi(XITWXI)'iXTWi/2 ,

sendo X =(XI , . .., XT)(W*P) e W - diaglWr, . . ., 'WnT}(]VxJV), conforme descrito em venezuela

(2003).

O sinal de d(g/ij,Üj,@) é o mesmo de (3/ij Aij). Podemos também desenvolver um resíduo
componente do desvio para o á-ésimo indivíduo ou grupo. Esse resíduo fica dado por

d(yi.j, Pij, 8) = :tvã -©"'g
mi

(@ + Êi+)
(@ + yi+)

d* (yá; &:; @)
d(yi; Êi; @)

'l hi

em que

se g/i.j > 0 Vi.j. Quando yi.Í = 0 para algum (ã,.j) ternos que

'&:; A:; ã - :'a lü:.: l$-' ü+)l ' E ,:.-'g lzSt-CSI
1/2

''«:; ':;; õ, -:.all:'. IH-..l l-''
Por convenção, o sinal de d(yi; &i; é) será o mesmo de (yi+ ÊÍ+). Vamos definir hi como sendo a

média dos elementos da diagonal principal de Hi. Assim hi = >:;!i hijj/zrh.
Os resíduos d*(yi; &i; @) podem ser utilizados para detectam pontos aberrantes entre os gru-

pos. Gráfico normal de probabilidades com este resíduo pode também ser utilizado para avaliar
afastamentos importantes da distribuição postulado.

Resíduo de Pearson

Lance e Zelteiman (1997) têm sugerido o resíduo de Pearson para a análise de resíduos do

modelo binomial negativo multivaiiado, além disso, propuseram uma estatística de qualidade do

ajuste baseada neste resíduo cujas expressões são, respectivamente, dadas por

rÍ.j ::
(3/{j Aij)

'(»ij +ã :&&)
(4.12)
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n I'n{ /.. =. \2

*'wo -XXü9\i)Ü2Ú' u.:n

em que X2(@) segue uma distribuição X2 com (N p) graus de liberdade, sendo Ar = >1:Z::i m{,
quando @ e pi.j assumem altos valores. No entanto, Lance e Zelteiman (1997), mostram através de

um estudo de simulação que a estatística de Peatson pode não ter uma boa performance.

Neste trabalho propomos um resíduo de Pearson para o á-ésimo indivíduo ou grupo através dos

momentos de )l+ = >1:;!i }3, dados por

e

mi

p:* - E(b--) - }: p:j,

v«-' (X+ ) E
.j-i .j-t.j'.t

E
.j-i .j-l.j'.i

Va-(Xj) + }: >1: Co«(bj,XJ')

(p:j + pãó :) + }: )l: @ :p:jp:,,.

(4.14)

(4.15)

Assim, o resíduo de Pearson fica dado por

(z/í+ Ai+)

Va : (Yi+ )

As expressões (4.12) e (4.13) também são utilizadas neste trabalho para medir a qualidade do
ajuste do modelo BNh/l.

4.3.1 Resultado numérico

Novamente com o intuito de investigar a distribuição empírica do resíduo de Pearson do modelo

binomial negativo multivariado discutido nã Seção 4.3, realizamos um estudo de simulação de h/lonte

Carlo com 1000 réplicas. Para cada réplica de Nlonte Carlo foram geradas amostras com as mesmas

especificações dadas rla Seção 3.4. As Figuras 4.3-4.6 mostram os gráficos normais de probabilidades.

Podemos observar que a partir do estudo de simulação que o resíduo de Pearson apresenta um

comportamento adequado em relação à concordância com a distribuição normal padrão. Podemos

observar também que à medida que o tamanho da amostra cresce, a distribuição do resíduo de
Pearson aproxima-se mais rapidamente de uma distribuição normal padrão. O resíduo componente

do desvio e o de Pearson do í-ésimo indivíduo ou grupo estão sendo investigados.

4.3.2 Envelope simulação

Como o modelo binomial negativo multivariado é um caso particular do modelo de intercepto

aleatório Poisson-LGG, a simulação do envelope é análoga ao do modelo de intercepto aleatório
Poisson-LGG, sob a restrição de que a = À. O resíduo utilizado na simulação do envelope BNh/l foi
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Percentis da N(O.l) Percentis da N(O,l)

(*) (b)

Percenüsda N(O.l) Percentis da N(O.l)

(.) (d)

Figura 4.3: Grl{/ices normais de probab Z dados para o resíduo de Pearson no modelo óÍnomiaJ nega&áuo

mulfãuahado, para @ = 0.5.
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Percentis da N(O.l)

(*)

Percenüs da N(O.l)

(b)

Percentis da N(O.l) Percenüs da N(O.l)

Figura 4.4: Grá#cos nol,lllais de probabáZ dados pata o resíduo de Pearsozz rzo modelo Z)álzomÍaZ negaÍiuo
mut t;ar ado, para @ :: 1.0.
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Percentis da N(O.l)

(;)

Percentis da N(O,l)

(b)

Percentis da N(O.l) Percentis da N(O.l)

Figura 4.5: Grei/ecos normais de prol)ab l dados paz'a o resíduo de real'son no modelo bínomáal negaéãua

ma/[iuaMado, para é = 4.0.
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(,)

Percenüs da N(O.l)

(b)

Percentis da N(O.l) Percentis da N(O.l)

Figura 4.6: Grei/ecos 7zormajs de probabáZ andes para o resíd o de Peazsorz zzo modelo bánomáaJ negaÉáuo
mu/t uarÍado, para Ó = ll
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o Pearson. O resíduo componente do desvio sugerido tornou-se inviável de ser calculado uma vez

que função componente do desvio assume valores negativos para V é > 0.

4.4 Influência local no modelo binomial negativo multivariado

Além da análise de resíduos outras técnicas de diagnóstico têm sido desenvolvidas com a fi-

nalidade de verificar a sensibilidade das estimativas dos parâmetros de um modelo. A deleção de

pontos talvez seja a técnica mais conhecida pala avaliam o impacto da retirada de uma observação

particular nas estimativas dos parâmetros de um modelo. A distância de Cook (book, 1977), inici-

almente desenvolvida para modelos normais lineares, foi rapidamente assimilada e estendida para

diversas classes de modelos. Em Cook (1986) foi apresentada uma nova metodologia de diagnóstico

denominada de influência local que consiste em avaliar a influência conjunta das observações sob

pequenas perturbações no modelo ou dados, ao invés da avaliação pela retirada individual ou con-

junta de pontos. h/muitos autores têm utilizado esta técnica de diagnóstico que pode ser aplicada a

qualquer modelo desde que se tenha o logaritmo da função de verossimilhai)ça. Svetliza (2003) e

Russo (2006) citam importantes referências em diversas classes de modelos em que a influência por

deleção e local têm sido aplicadas e estendidas. Na classe dos modelos mistos e lineares generaliza-

dos mistos podemos citar, por exemplo, Lesaffre e Spiessens (2001), Zhu e Lee (2003), Poon e Poon

(1999), Zhu e Lee (2004) e Chefe ef aZ. (2010).

Neste trabalho vamos considerar técnicas de deleção e influência local somente para o modelo

binomial negativo multivariado. Isto porque, a aplicação da análise de influência laca! para o modelo

de intercepto aleatório Poisson LGG é bastante complexa do ponto de vista analítico e computa-

cional, uma vez que o logaritmo da função de verossimilhança do modelo marginal não tem uma
forma fechada. A técnica de influência global que apresentaremos a seguir poderia ser utilizada no

modelo de intercepto aleatório Poisson-LGG. Certamente, realizaremos uma análise de influência
local neste modelo em trabalhos futuros.

4.4.1 Influência global

Seja 0(ij) a estimativa de máxima verossimilhança de O(ij) obtida após a retirada do i-ésimo
indivíduo na .j-ésima medição. O impacto nas estimativas do modelo com a retirada de uma obser-

vação pode ser avaliado pela diferença entre O(ij) e 0 em que este último é a estimativa com todas
as observações. Uma medida de influência global conhecida como distância de Cook generalizada

foi definida padronizando a distância entre O(ij) e O, da seguinte forma:

(7DiJ = (0(ij) Õ)Tl--Êaol(Õoj) Õ),

em blue Loo é a matriz de informação de Fisher observada de a. Outra medida que pode ser

utilizada como uma medida de influência global é o afastamento pela verossimilhança definida por

Z Oij (0) z(o«:o)}
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4.4.2 Influência local

Seja Z(O) o logaritmo da função cle verossimilhança correspondente ao modelo postulado, em

que O = (/3T,@)T é um vedor (p + 1) x l de parâmetros desconhecidos. Consideremos agora uma

perturbação neste modelo realizada através de um vedor co = coqxl, restrito a algum subconjunto
aberto n Ç RÇ. Seja Z(Olu) o logaritmo da função de verossimilhança do modelo perturbado.

Assumimos que existe uo C Q tal que g(O) = g(Olho), em (lue g(Olu) é duas vezes continuamente

diferenciável eln (OT, uT)T. Denotaremos por O e Oco as estimativas de máxima verossimilhança de

0 em g(O) e ZI(Pico), respectivamente.

A medida sugerida por Coo1{ (1986), denominada afastamento pela verossimilhança, é definida

por

Z.D(u)-2lZ(Õ) Z(Õ«0},

em que a distância entre 0 e 0w passa a depender da concavidade do logaritmo da função de

verossimilhança, ou seja, se 1?(0) é suficientemente achatada, é) e 0w podem ser julgados que es-

tão próximos entre si, enquanto que se 1?(0) foi suficientemente concentrada em corno de O, estas

estimativas podem estar distantes entre si(Cook, 1987). A proposta de Cook (1986) é estudar o

comportamento local da função LZ)(o) em tomo de uo e selecionar uma direção unitária d que
determina o plano normal de Q e contém o eixo LZ)(w). Este procedimento consiste em avaliar como

a superfície geométrica a(o) = (u, LI)(w))T desvia-se de seu plano tangente em coo à medida que

u se afasta lentamente de wo, ou seja, quando pequenas perturbações são introduzidas ao modelo.

Para cada direção d, a intersecção deste plano com a superfície pode ser analisada pelo gráfico de

1,1)(w + ad) versus a C R.

Como ZZ)(u) é uma função não negativa com mínimo global em wo, LD(wo + ad) tem um

mínimo local em a = 0. Cada linha ajustada pode ser caracterizada considerando a curvatura
normal (Jd em a :: 0, que pode ser interpretada como o círculo de melhor ajuste em wo.

Quanto maior os valores de (;d, maior é a sensibilidade e a perturbação introduzida na direção

q.. A sugestão de Cook (1986) é considerar a direção dma=, correspondente à maior curvatura Ch.-
que contém a informação de diagnóstico mais importante, isto é, para detectar observações que

mais influenciam em LZ)(w) basta fazer o gráâco de d«- pelo índice de observações e verificar

quais pontos se destacam dos demais (Russo, 2006).

Coo1{ (1986) mostra que a curvatura normal na direção d, em que estamos interessados, fica

resumida ao módulo da segunda derivada de LD(wo + ad) com respeito a a, que é avaliada em

a = 0, mostrando que

0d = 2jdTÉoodl, (4.16)

com,

f'(a) l--Êaol-:6.,

em que A. é uma matriz (p + 1) x Ar dependente do esquema de perturbação usado com todas as

quantidades sendo avaliadas em O = O, w = coo e Lao é a matriz de informação observada do
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modelo postulado, ou seja,

' aOa"'' O.Õ,.... - GAÃ.,. ..,Aà,,AIt)" ..Õ..«.'
em que

AP* -P* , . . . , Z\:m-p* , A«-,* , . . . , Z\«..P*)T ,

para k :: l...,p e

A@ = (Aii@, ,AlmiÓ, , Z\«i", . . . , A««.@)v

Então, Ch.., :: ÀI > À2 > . . . > ÀN são os autovalores da matriz F00 e d,n.. :: vl )' v2 )' . . . > vN

são os autovetores correspondentes. O interesse particular está na direção que produz a maior

influência local, essa direção d... é o autovetor normalizado correspondente ao maior autovalor

(;h,... da matriz Foo. Com esse autovetor d... identificamos as observações mais influentes para

o esquema de perturbação em análise

Por outro lado, Lesaffre e Spiessens (2001) sugerem investigar a direção do Z-ésimo indivíduo que

é o vedor dt = (0, . . . , 1, . . . , 0), sendo que o Z-ésimo elemento é igual a um. Nesse caso, a curvatura
normal chamada de influência local total do Z-ésimo indivíduo é dada por

(id.(o) = 2laJ. . 1 (4.17)

em que 6 d. denota a i-ésima linha da matriz a.. Portanto, sugere-se estudar o gráfico de C't contra

a ordem das observações, de modo que, as observações em que (Jd. > 2C devem ser analisadas.
Neste contexto, se o interesse é de somente avaliar a influência parcial no vedor P, a curvatura

normal na direção d! é dada por

'..M-,-."»" (Ê# -:) ».. ,

com

O gráfico do autovetor associado ao maior autovalor da matriz 6.T (Lãj; Di'l A versus os
índices das observações pode revelar as .j ésimas medições do ã ésimo indivíduo que estão influenci-

ando O, para { - l, . . . ,n e .j = 1, . . . , mí. Analogamente, a curvatura normal pala o parâmetro de

dispersão @ na direção dz é dada por

''.,.wo - , «.".'" (Ê#
em que

-,-l'? :l
A influência local das observações em @ pode ser obtida considerando o gráâco d.... contra a

ordem das observações pai'a a "atroz 6.T IÊ# D2 l A.
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4.4.3 T)nnd Drn p n rl r'n c=nc

O primeiro esquema de perturbação que utilizamos é o de ponderação de casos. Sda o vedor de

perturbação (o de dimensão ]Vxl, denotado por (o '(wT,. . . ,wl)T =(Wll,..-,C'/:m-, . . . , C'/n:,. . - ,W...)T,
em que ]V ;; },;LI rní. O logaritmo da função de verossimilhança do modelo perturbado é dado por

z(ol «, )

n Z/{ n m{ n mi
ll: l:w:jl.g('+ é) >: )1:«':ji.g(y:j!)+ >1: :u:j :j40

{=1 s=0 {=1 .j::l {=1 .j=l

'P)l,wijioK(i + #' 'Pi+) >: log(#' + Pi+)d' }: ü'ijZ/ij,
{-l {-l j-t

(4.18)

em que o vetor de não perturbação é uo = (1, 1, . . . , 1)V. Os elementos da matriz A, para á -

1, . . . ,n e .j ;: 1, . . . , mi, foram calculados repetindo as manipulações algébricas exibidas na Seção

3.2.1 do Capítulo 2, com 0 = (/3V, @)T. Temos que

%P -$$":'":.«;*

7z , 'mi 7t mí

E &l E ":,":'«:'* E Jh E ":'":'":'*'
Segue que

a'Zi(01«.,)
l3KE)uij

«:.* [,:, -

@

'ãi;'ii uijFij=ijk

E=«:.] ,
i-i:';; ui.jPijzijk

para ã ;: l, . . . ,rz e j:: l, . .. ,m{.

A função estore para o parâmetro @ calculada a partir de r(01(o) ê dada poi

az(ol«,)
..T

XXii:l?a l.go+@
n m{

:":J -' LàlüT=b

Daí segue que

a'Zi (01«, )

(@ + Pí+)

(ó + PÍ+) '

(@ + Pí+)

para á :: 1, . . . , m e .j

Observemos que

1,...,m{

@ lx«:."..o -- .'-'«.*)l - ',
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assim como

a $Ílül - .
4.4.4 Perturbação na variável explicativa contínua

Uma forma de perturbar valores de variáveis explicativas contínuas seria considerando

zijt = z jl + S=.coÍjl,

para á " l, ,rz e .j := 1, , mi, em que S=. é um fator de escala. Usualmente, assume-se que Sz. é

o desvio padrão amostrar de XÍjt. Seja xb = (zijl, . . - , züt,
de verossimilhança perturbada, neste caso, fica dada por

, z{.j7,)T , então o logaritmo da função

z(ol«, ) }l: }: i.g(' + @)
á-:l s-:0

n mí n m{

>: >1: log(g/{j !) + }: >1: yi.íx*lÇ0
{-ij-t Í-ij-t

@E:log(l +«' :ph)
í-l

n mí

>l: log(d' + p;+)@ >: yi.i ,
{=i .j=l

(4.19)

em que

x*lÇP = Po + z{.íl#l + + (zijt + S=.wíj)Pt + + z jp#p

e

P;. >: pb - }l: e*p0'*;g
{-l {-l

No caso em que Ê t, temos que

}h(*' bl» - -:.«, ã;-(p;*.) - P;*z:j*,

ã:l-(x*l;p) - &*P' ' ã:l;(pL-) - P;*S«P*
A função escore do parâmetro /3, obtida a partir do logaritmo da função de verossimilhança per
turbada dada em (4.19), fica expressa na forma

ag(ol«, ) EE':'":'.
{=t.j=i Ê@b$«;":'*

n mi

E @=© il ";':*
e

bÜB. ê #H$ $ «;,..* $ «;**"'
E G"'' y.+) E";«:.*sz.D*

Agora, no caso em que h 7É t, temos que

}ll(x' be) - -.jt -+ s,..«:i, ãlj-(pL-) - pL-(aijt + s,.«,i.j),

õ:l;0'*lÇ/ü - s=.P' ' ã:l;hh) - phs, P'
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Assim,

s,.p. 1,:.. -- s:.«:. -- s,.l

*@;-a E «a E «;.;',.,. '«:., -- 'e.«:.". -'- ';.]
A função encore de @, com relação a g(Olu) em (4.19), fica dada por

T-$Ê.h }:log(l +d' :PL)
{-1

7t 7t ..+

e, consequentemente,

aijó = %!i::illig(#' + p;+)S«/3k para k / t,
e

AijÓ = %Íii-illllil(d' + p;+)s' /3t para k - t.

4.5 Conclusões do capítulo

Neste capítulo propusemos algumas técnicas de diagnóstico para o modelo binomial negativo

multivariado. Apresentamos duas medidas de qualidade do ajuste e resíduos de Pearson e compo-

nente do desvio para avaliar a qualidade do ajuste dentro dos grupos e entre os grupos. Discutimos

também a geração de envelopes pala alguns dos resíduos propostos e derivamos as curvaturas de
influência local para dois tipos de perturbação dentro dos grupos.
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CAPITUL05

APLICAM OE$

Neste capítulo propomos o modelo de intercepto aleatório Poisson LGG e o modelo binomial

negativo illultivaiiado para ajustar os dados epilépticos e C. dubia, respectivamente, analisados no

Capítulo 1. Realizamos uma análise residual em ambos os modelos utilizando o gráfico normal de
probabilidades com envelope simulado baseado no resíduo de Pearson. Para o modelo BNh/l, em
particular, realizamos uma análise de influência local

5.1 Ataques epilépticos

A análise descritiva dos dados epilépticos realizada na Subseção 1.4.1 sugere que uma função

densidade de probabilidade assimétrica à direita poderia ser especificada como a distribuição do
efeito aleatório. Deste modo, propomos o modelo de intercepto aleatório Poisson-LGG, descrito

no Capítulo 2, para ajustar os dados sobre epilépticos e analisar a eficácia da droga progadibe. O
modelo de intercepta aleatório Poisson-normal também será ajustado e comparado com o modelo

proposto.

O modelo de intercepta aleatório Poisson-LGG proposto tem a seguinte coima

(á)

(áã)

yikjjb{ 'iy Poisson(uÍkJ),

tino = exp(a + bi) + log(to),

uíij = exp(a + P + bi) + log(tj), i

zi{20 = exp(a + b{) + log(to),

UÍ2j = exp(a + P + õ + bi) + log(t:j),

b: y N(0, a:),

1,..., 28,

á :: 29,...,59, e

(üá)

em que 3/í.ÍÉ denota o número de ataques epilépticos do á-ésimo paciente pertencente ao k-ésimo

grupo no .j-ésimo período, com á = 1, . . . ,59, k = 1, 2 (placebo e tratamento), to = 8 e ti = t2 =

t3 :: ta :: 2. Os parâmetros P e ' representam o efeito do tratamento e o efeito do grupo de
tratamento com relação ao grupo placebo, respectivamente.

Para caracterizar as propriedades do modelo proposto em relação ao modelo de intercepto ale-
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atório Poisson-normal modificamos as observações do paciente #18 (160,161,160,161,160) gerando

outra observação discrepante (#49 já era considerada como discrepante ). O gráfico da densidade

de estimativas da contagem padronizada de ataques epilépticos no período inicial após a alteração

dos pacientes #18 e #49 está ilustrada a seguir. Notemos que a densidade na Figura 5.1 apresenta

mais indícios de assimetria do que a Figura 1.2.

0

0

0

0

Q)

C
a)0

0

4 -2 0 2

Log(ataques no período inicial)

4

Figura 5.1: Densidade de estimativas da contagem padronizada de ataques epilépticos no período inicial

Tabela 5.1: Estimativas dos parâmetros e seus respectivos erros padrão aproximados referentes aos modelos
de i

As estimativas dos parâmetros dos modelos de intercepto aleatório Poisson-normal e Poisson-

LGG foram obtidas no aplicativo SAS utilizando o procedimento NLÀ/llXED substituindo bi tg

LGG(0, a, À) por bi ty N(0, a2). Observemos que o valor de À = 1.1852 confirma as evidências de

assimetria à direita observada na Figura 5.1 e que o intervalo ao 95% de confiança de À dado por
1--2.3659, 0.00451 não contêm o valor zero. Segundo as estimativas de ambos os modelos a droga

progadibe diminui em média o número de ataques epilépticos, no entanto, o critério AIC sugere

que o modelo de intercepto aleatório Poisson-LGG se ajustou melhor aos dados do que o modelo
Poisson-normal.

ntercepto aleatório roisson-normal e roisson nuü para os claros ae epilepsia mocnncaao .  
Poisson normal Poisson-LGG  

Parâmetro Estimativa E. Padrão valor z Estimativa E. Padrão valor z

cl 0.9379 0.1132 8.29 0.5062 0.2049 2.47

a 0.4841 0.0418 11.59 0.4812 0.0416 11.56
Õ -0.4741 0.0610 7.78 0.4685 0.0606 7.72
cr 0.8426 0.0802 0.6130 0.1418  
À -1.1852 0.6024 1.97

AIC 2214.62 2155.04  
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5.2 C. dubia

A allálise descritiva apresentada na Subseção 1.4.2 sugere que a densidade da pequena variação

do intercepto poderia ser especificada por uma função dellsidade de probabilidade assimétrica à

esquerda. Deste modo, propomos o modelo binomial negativo multivariado derivado do modelo de

intercepto aleatório Poisson-LGG para analisar o efeito do herbicida Nitrofen r)& reprodução da C.

dubia. O modelo binomial negativo também será ajustado aos dados, no entanto, o modelo proposto

parece ser mais apropriado, devido às evidências de que a correlação entre as desovas de cada animal

é positiva até que o nível de concentração do Nitrofen atinja o nível tóxico. Sugerimos o seguinte

modelo binomial negativo multivariado para ajustar o conjunto de dados C. dubia:

(ã) y{ i:y MNB(pi, @)

(áá) p{.Í + Pica.f + P2Diadj + /?SCi.f x Dias:Í),

em que g/{j denota a contagem de ovos eclodidos da ã-ésima C. dubia na .j-ésima ninhada, Cij
ê a concentração de Nitrofen em que o í-ésimo animal na .j-ésima i)inhada foi submetido pala

á = 1,...,50 e .j = 1,2,3. Denotamos: Cij = 0(ã = 1,...,10), Cij = 80(á = 11,...,20), Cí.j = 160

1{ = 21,. ..,30), Cij = 235(á = 31,...,40) e Cij = 310(á = 41,.. .,50), para .j ' 1,2,3, e Diaij
denota o tempo que os ovos foram eclodidos na .j-ésima ninhada do á-ésimo animal assumindo os

seguintes valores: Diqi :: 2, Diai2 :: 0 e Diai3 :: 2, para ã :: 1, . . . , 50.

As estimativas do modelo BNNI foram obtidas utilizando o procedimento optim do aplicativo R.
Segundo a Tabela 5.2 as estimativas dos parâmetros e seus respectivos erros padrão aproximados são

similares em ambos os modelos. Contudo, o valor do AIC e do desvio sugerem que o modelo BNh/l

se ajusta melhor aos dados. Este fato também pode ser observado comparando o gráfico normal de

Tabela 5.2: Estimativas dos parâmetros e seus respectivos erros padrão aproximados dos modelos binomial
negativo rBN) e binomial negativo multivaiiado rBNhl) ajustados aos dados C. dul

Po

@

AIC
Desvio

2.5269
-0.0040
0.3329
.0.0015
7.4116

0.0704
0.0004
0.0432
0.0003

2.19oo
830.3

(146 d.f.)

35.8950
.9.8020
7.7o5o
.6.2020

2.5333
.0.0040
0.2916

-o . o o13
11.5603

0.0925
0.0005
0.0297
0.0002

4.2267
829

(146 d.f.)

27.3619
.7.5045

9.8o88
.6.8379

225.76 222.91

probabilidades para o resíduo componente do desvio e de Pearson, respectivamente, na Figura 5.2

ja) e (b). Para o modelo BNb/l também obtemos que À = 0.293(0.053), dado que @ = À i/2
Notemos que esta estimativa do parâmetro À confirma as evidências da pequena variabilidade do

intercepta apresentada na Subseção 1.4.2. Além disso, quando À assume pequenos valores o modelo

BNM também tem a característica de ajustar dados positivamente correlacionados com muitos
valores sendo iguais a zero. No conjunto de dados C. dubia observamos que a variável resposta

assume muitos valores iguais à zero no nível mais alto da concentração do Nitrofen, no entanto,

a correlação intraclase de cada C. dubia tende à zero quando o Nitrofen atinge o nível tóxico.

o (Dn) e onioiniai neganvo rnunivanaclo lnnivi; ajustados aos aaaos u. Quota.  
BN BNNI  

Parâmetro Estimativa E. Padrão valor z Estimativa E. Padrão valor z
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Analisando a Tabela 5.2 concluímos que além do efeitos dos níveis de concentração de Nitrofen o

efeito da interação entre o herbicida e o tempo entre as desovas também contribui nã diminuição

em média da reprodução da fêmea C. dubia.

Com relação à Figura 5.3 identificamos algumas observações na parte superior do gráfico que
correspondem às desovar na segunda ninhada das C. dubias #26,#29,#32 e à terceira ninhada

da fêmea #36. Estes invertebrados são capazes de se manter regulados homeostaticamente quando

submetidos a altos níves de concentração de Nitrofen. As fêmeas#26 e #29 reproduziram-se sob 160

pg/g de concentração de Nitrofen tão bem quanto as demais fêmeas submetidas a um nível menor
de concentração do herbicida. Sob 235 pg/r e 360 pg/Z de concentração de Nitrofen as fêmeas #32,

#36 e #40 apresentaram-se ainda mais resistentes. Por outro lado, as C. dubias #33, #34, #36 e

#37 #40 e #44 (referentes as observações #99, #lOI, #107, #110, #119, e #130) correspondem

às fêmeas com a menor capacidade de se manter reguladas homeostaticamente. As C. dubias #l,

#8 e #9 (referentes as observações #3, #24 e #27) se reproduziram menos comparadas às demais

fêmeas submetidas ao mesmo nível de concentração do herbicida.

A observação #44 que está ilustrada nas Figura 5.4 e na Figura 5.5 corresponde à contagem de

ovos eclodidos da C.dubia #15 na segunda ninhada. A observação #45 que aparece na Figura 5.5

corresponde à contagem de ovos eclodidos na terceira ninhada referente a mesma C. dubia. Esta

fêmea apresentou a maior contagem de ovos na primeira ninhada (8), e uma das maiores contagens

na segtmda (13) e terceira ninhadas (15) à 80 pg/g de concentração de Nitrofen.

(a)
(b)

0
>

a)

0

2
c:
a)

0
E
0

0
D

a)
a:

ã
a)

0
=

a)

2 -1 0 1 2
Percentis da N(O,l)

,2 -1 0 1 2

Percentis da N(0,1)

Figura 5.2: (a) Gráfico noirnal de probabilidades com envelope simulado do modelo BN e (b) gráfico normal
de probabilidades com envelope simulado do modelo BNM.

5.3 Conclusões do capítulo

Neste capítulo apresentamos dois exemplos para evidenciar as características do modelo de inter-

cepto aleatório Poisson-LGG e do modelo binomial negativo multivariado. O modelo de intercepto
aleatório Poisson-LGG parece ter se ajustado melhor aos dados epilépticos do que o modelo de

intercepto aleatório Poisson-normal quando alguns dados são modificados. Isto porque o modelo
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Figura 5.3: Gráfico do resíduo de Pearson versus C.dubia referente ao modelo BNNI ajustado aos dados C
dubia

proposto é um modelo de sobredispersão cuja distribuição do efeito aleatório assume urna forma

assimétrica à direita acomodando as observações atípicas. O modelo binomial negativo multivariado

também parece ter se ajustado melhor aos dados C. dúbia do que o modelo binomial negativo de-

vido às características dos dados e da correlação positiva entre cada C. dubia. A análise de resíduos

deste modelo revelou a presença de observações atípicas relacionadas à maior ou menor capacidade

da fêmea se manter regulada hoir)eostaticamente sob altos níveis de concentração de Nitrofen. Uma

análise de influência local também é apresentada.
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Figura 5.4: Gráfico da distância de book referente ao modelo BNh/l ajustado aos dados C. dubia
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Figura 5.5: (a) Giáíico la,..,l pala o esquema de perturbação de ponderação de casos e (b) gráfico Ci para
o esquema de perturbação de ponderação de casos para o modelo BNM ajustado aos dados C. dubia.



CAPITUL06

MODELOS DA FAMÍLIA EXPONENCIAL

COMIN' 'EXCEPTO ALEATÓRIO

LOG-GAMA GENERALIZADO

Nlotivados pelos resultados apresentados nos capítulos anteriores para modelo de intercepto
aleatório Poisson-LGG, propomos neste capítulo, estender a nossa proposta de trabalho para os

demais modelos da família exponencial (FE). Denominaremos esta classe de h/ILGh/is de modelo de

intercepto aleatório FE-LGG.

GI l Tn+rndl lp8 n
\.r P -X- J- XX BJ X v q.,E LA.:ÍLArv

No estudo de simulação na Seção 2.4.4 do Capítulo 2 verificamos que a função densidade de
probabilidade log-gama generalizada pode ser uma distribuição alternativa à função densidade de

probabilidade normal para o efeito aleatório. Fabio ef aZ. (2009) e Fabio et aZ. (201 1b) têm proposto

o modelo de intercepta aleatório Poisson-LGG cujos resultados estão exibidos nos Capítulos 2, 3 e

4 deste trabalho. Apresentamos, a seguir, o modelo de intercepto aleatório FE-LGG proposto por

Fabio ef aZ. (2011a) em que uma aplicação descrita em Hadgu e Koch (1999) é ilustrada.

6.2 M.odeio de intercepto aleatório FE-LGG

O modelo de intercepto aleatório FE-LGG tem a seguinte estrutura

(i) yillb{ :y' FE(Oij, @),

(ü) ?7ij = g(uij) = xlÇP + bi e

(üi) b{ W GLG(0, a, À),

em que Z/{.j denota a j-ésima medição do ã-ésimo indivíduo pertencente à família exponencial de

distribuições pata á ' 1, . . . , n e .j = 1, . . . , mi, xij ' (zijl, . . . , =Íjp)T contém os valores de variáveis
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explicativas e /3 = (/3t, . . . , PP)T é o vetor de parâmetros. Observemos que quando À = 0, o modelo

(i)-(iii) se reduz ao b/ILGh/l proposto por Breslow e Cla},ton (1993).

Recordemos que a função densidade de probabilidade marginal de y = (yT, . . . , yJ')T, em que

y{ :: (Z/ii, . . . ,yÍmi)T, e sua respectiva função de verossimilhça podem ser calculadas através das

expressões (6.1) e (6.2) dadas por

n ,.. l m{ l

/r(yi;/3,a,À) - H. / l ll /VIÓ(yijlZ'i,P) I' /Õ(Z'Í;a,À)'ZZ'i
á-l'

(6.1)

oo l //&í l

L(P, a, À; y{) ll /VIÓ(yi.j lbi, P) l- .h(Z'i; a, À)dZ'{, (6.2)

em que /vlÓ(yijlbi,/3) é uma função densidade de probabilidade ou uma função de probabilidade
pertencente à família exponencial. Em geral, a estimação dos parâmetros a partir da função de
verossimilhança em (6.2) é bastante complexa dado a presença da integral que não tem forma

explícita. O método NLh/llXED tem sido utilizado para calcular a aproximação da integral dada

em (6.2) e computar as estimativas do modelo de intercepto aleatório FE-LGG.

e

]J

6.3 Aplicação

Visando estudam a eficácia de dois líquidos de bochecho experimentais A e B em relação a um lí-

quido de controle o experimento apresentado em Hadgu e Koch (1999) contou com 109 voluntários,

que foram aleatorizados em três grupos para o uso dos respectivos líquidos durante seis meses. O

grupo de voluntários passou inicialmente por testes em que excluíram pessoas com grave patologia

geral como também pessoas em tratamento com antibióticos, antibacterianos e anel-fiamatórios.

Além disso, foram selecionados para o estudo apenas pessoas consideradas sadias, com dentes na-

turais e índice mínimo de placa dentária 2.0. O grupo selecionado contou com adultos de ambos os

sexos com idade média aproximadamente de 28 anos. Os voluntários de cada grupo foram orientados

a utilizar 20 mZ do respectivo produto por 30 segundos de manhã e a tarde, todos os dias, ao longo

dos seis meses e tiveram o acompanhamento de um supervisor de estudo. Durante o uso dos produ-

tos os voluntários foram instruídos a manter seus hábitos normais de higiene e alimentação, porém

foram a]ertados de se obster-se de outros produtos de higiene bucal e informar aos supervisores o

uso de antibióticos ou anel-flamatórios (Russo, 2006).

Os dados foram coletados no início do estudo e decorridos 3 e 6 meses do início do estudo. Ao final

do estudo havia-se perdido dados de 4 voluntários, sendo três do grupo que testou o líquido controle

e um do grupo que testou o líquido A. O conjunto de dados ficou portanto com 36 voluntários do

grupo placebo, 33 do grupo A e 36 do grupo B.
A Figura 6.1 exibe evidências de que a função densidade de probabilidade LGG pode ser uma

alternativa à função densindade de probabilidade normal pala o efeito aleatório. Notemos que a

densidade do logaritmo dos primeiros escore de cada paciente padronizado é assimétrica à esquerda

com a presença de algumas observações discrepantes. O modelo de intercepto aleatório Gama-normal

também é ajustado e comparado ao modelo proposto pala analisar os dados placa dentária.

Assim, denotamos por yíjh o encore do k-ésimo paciente no {-ésimo grupo e .j-ésimo período para
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Log(Primeiro estore de cada paciente) padronizado

Figura DeTLsidade do logaritmo padronizado do estore de cada paciente antes do tratameTito

í,.j = 1,2,3 e k = 1,...,nij, com nij:: 39, n2j:: 34 e n3j = 36. Assumimos o modelo dado em

li)-(iii), sendo yi.fklbk -.Gama(uijt, @) e v7Í.fk = log(uÍ.jA;) = a + /3i+ '» + õij + Z)t, em que P{ e b os

efeitos principais e (5ij é a interação entre o tratamento e o período. As restrições /31 :: 0, 't :: 0,

õl.í = 0 e (5ii :: 0 foram collsideradas, para á - 1, 2, 3 e .j = 1, 2,3.

Tabela 6.1: Es&ímaf tias dos parâmetros corri seus respecÉíuos ez'ros padrão para o modelo de intercepta
aleatório Gama-normal and Gama-l,GG.

As estimativas dos parâmetros dos modelos de intercepto aleatório Gama-normal e Gama-

LGG foram obtidas no aplicativo SAS utilizando o procedimento NLNllXED substituindo bi ty
LGG(0, a, À) por b{ ty N(0, a2). Os resultados na Table l revelam que os líquidos A e B diminuíram

em média a quantidade de placa dentária, principalmente este último do terceiro para o sexto mês

de bochecho. Contudo, O critério AIC indica que o modelo de intercepto aleatório Gamma-LGG se

ajustou melhor aos dados do que o Gama-normal. Observemos que o valor de À = 2.4481 confirma

  Gama-normal   Gama-LGG  
Parâmetros Estimativa Erro padrão Estimativa Erro padrão
a 2.2567 0.0911 1.0787 o.0739

  0.0021 [).0739 0.0598 o.1o94

  o.0296 0.0733 0.0308 0.1057
'y2 0.4120 0.0793 [).387o 0.0975
'y3 0.4290 0.0816 0.4107 0.0996

  0.5358 0.1275 0.3676 0.1445
  0.3172 0.1211 0.3849 o.1465

õ32 0.4140 [).1269 0.3222 0.1410

  0.4766 0.1264 0.4935 o.1425
@ [).28o5 0.0224 3.4141 0.4101
a     0.0774 [).o193
À     2.4481 0.5868
AIC 651.3     634.5



84 NIODELOS DA FANIÍLIA EXPONENCIAL COM INTERCEPTO ALEATÓRIO LOG-GANIA
GENERALIZADO 6.3

as evidências de assimetria à esquerda observada na Figura 6.1 e que o intervalo ao 95% de confiança

de À dado por j1.2980, 3.59821 não contém o valor zero.
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CONCLUSOESE CONSIDEREI DOES

FINAIS

7.1 Considerações finais

Neste trabalho propomos um modelo de intercepta aleatório Poisson-LGG na classe dos modelos

lineares generalizados mistos flexibilizando a distribuição do efeito aleatório. Este h/ILGM ê um mo-

delo de sobredispersão com a característica de acomodar os dados atípicos devido às diversas formas

de assimetria que a distribuição LGG pode assumir. Sugerimos uma análise descritiva baseada na
densidade de estimativas de observações padronizadas para encontrar evidências sobre a assimetria

à direita ou à esquerda da distribuição do efeito aleatório. Em função desta análise definimos o

sinal do parâmetro de forma À pala realizar o processo inferencial. Investigamos através de vários
estudos de h'longe Carlo a especificação incorrera do componente de variância do efeito aleatório

deste modelo. Verificamos que a função densidade de probabilidade LGG pode ser uma alternativa

à função densidade de probabilidade normal para o intetcepto aleatório rlo caso em que IÀI > a.

Derivamos o modelo binomial negativo multivariado pala dados longitudinais a partir do modelo

de intercepto aleatório Poisson-LGG ao considerar uma particular configuração para os parâmetros

da função densidade de probabilidade log-gama generalizada. Assim como o modelo geral, a corre-
lações intraclasse do modelo BNM é sempre positiva. Um método iterativo baseado no método de

escore de Fisher ê proposto para a obtenção das estimativas de máxima verossimilhança para duas

parametrizações do modelo binomial negativo multivariado.

Análises de resíduos baseadas no resíduo componente do desvio e no resíduo de Pearson são

sugeridas para o modelo BNM. O gráfico normal de probabilidades do envelope simulado baseado

no resíduo de Pearson também é proposto. Alguns dos resíduos apresentados não foram investigados.

Somente para o modelo BNh/l concluímos que a distribuição do resíduo de Peatson aproxima-se da

norma[ quando o tamanho da amostra aumenta. Um estudo de influência ]oca] dentro dos grupos
também foi apresentado para o modelo BNM.

Computacionalmente as inferências, análise de resíduos e estudo de simulação do modelo BNih/l

foram implementados no aplicativo R e o estudo de influência no aplicativo Ox. Com relação ao
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modelo de intercepto aleatório Poisson-LGG estamos programando no SAS utilizando o procedi-

mento NLl\'llXED para obter as estimativas de má.xima verossimilhança dos parâmetros do modelo,

o procedimento llvIL para realizar as simulações e o programa R para calcujat os resíduos

7.2 [l)abalhos futuros

Acreditamos que os modelos propostos neste trabalho aumentam as opções na classe dos mo-

delos lineares generalizados mistos, particularmente, para dados de contagem com evidência de
sobredispersão e com a flexibilização da distribuição do efeito aleatório não normal.

Estamos estendendo este trabalho para variáveis resposta com distribuição gama e também

pretendemos realizar extensões para as demais distribuições da família exponencial.

Outro trabalho a ser desenvolvido é o estudo de influência local para o modelo de intercepto

aleatório Poisson-LGG e estender os resultados de influência local do modelo binomial negativo
multivariado. Estender os modelos para dois ou mais efeitos aleatórios com distribuição log-gama

generalizada como foi proposto no trabalho de Zhailg ef ízZ. (2008) pala o caso normal misto.



APÊNDICE

Apêndice A

Resultados do modelo binomial negativo multivariado

Demonstramos analiticamente que a expressão de distribuição sugerida por Lance e Zelteiillan
(1997) é uma função de probabilidades similarmente a Sikora (2002) para a função de probabilidades
binomial negativa com parâmetros @ e p.

lim yii-+.o Pll:l $ g/ii , ,Xm: $ Z/:m:l - >1,
3/ii ::0

FIEL = yíl,...,Xmi -g/i,«il

3/imi '+ (»

E
gíi

l
I'(@)

l lühxÜ (A)*H (ú)"' l

SI.Á''«-*':'-'''üh0 (#)"' l
S l «-"':' ' 'üüü (=r"l

'''*«--'-'«'$ Él@t«l(úr"l

(-)
l

I'(@)

l
I'(@)

«L)",

.L)*
'00

'0

3/{ m i
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l
I'(@)

l
F(@)

.L)"
.oo oo

C ,,:**"':'''''Fá (JL)'" . /h)':":
.L)'. só le ;ds \'

l
.Jh)''' ÉÚ ('/h)''":

(' ;lfn- ) ..l
F(@) .L)" .@ -. ;.(',fh-)

l
F(@)

l
I'(@)

l
F(@)

l
I'(@)
l

.L)*
(-L)*
(-L)'
(-L)*

ü(«k)' /'
i'(@)(é + pi+-)ó

.#@

.«.:.,.I'qu'l.,

.* :. ..(,áh-)..

(-) .« :. '(«h-)..

Na etapa (=) aplicamos o teorema da convergência dominada de Lebesgue assumindo que

" - "'' , .'.@ - x;,,.. .,«*'':.-'ü (#;;:üy" .
/(.)

"«... E .,«" :' 'Ú (rfhy"''' LJ
z/{.j ::o

,' :. '"««-Êâ ('Hh)"'
."- - .-,.(;,fh) ,

com o {-ésimo e .j-ésimo componentes fixados.

Observemos que como /n(s) é uma sequência monótona crescente e l/n(S)l $ /, V n C N , pOiS
/i < /2 < . . . < /, as hipóteses do teorema da convergência dominada são satisfeitas. Portanto,
tem-se que

/(.)
0

00

hm.-- / /n(.)d.
0
oo n

]imnH.nyo 1.0 j '
Hh)''''.

lim...}.. J'hy"'.
Á' .«"*-:.-'à (JL)"' ''

Na etapa (=) a definição da função gama é aplicada

r.".'"-. - whP,
em que n > 1 e a > 0
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Resultado utilizado na expressão (3.3.2) da Subseção 3.3.1.
Este resultado foi obtido seguindo as sugestões de Lawless (1980) e Sikoia (2002).
Sejam 1?(/3, k) e g(/3, À) o logaritmo das funções de verossimilhança duplamente diferenciáveis

em 0 = (/3T, k)T e O = (OT, À)T, respectivamente, sendo h = g(À) = ,X ', então

-( eP) -:*-'-( eP). (7.1)

TIQm nn q+ rn r n

a
L(P, k) ;L(P, g(À))

ã;Di.gLW, gW)ápW
I' (P, À)g' (À)

2À-;L' (0, .x) ; (7.2)

ãFL(P, g(À)) ihl(o , g(À) )

ã(;iMz,w,go)) lâgwl + ãê:x»J.,w,sw) l pw
L"(P, g(À))Ig'(À)I'+ L'(D,g(À))p"(À)
L"(/3, g(À))4À'6 + L'(/3,g(À))6À'4.

2

(7.3)

(7.4)g'(a) = 2À 3 e g"(a) = 6À'4e

a'g(P, k)
?l ggçw l i.g w,,w)
õn lg;.LqS,,$D\
aÀ \ L(/3,g(À)) /

a' /L'(0,p(À))g'(À)\
aÀ \ z,(P,g(À)) /

IL"(P, p(À))Ig'(À)I' + L'(o, p(À))g"(À)l-c(p, g(À)) lz'(/3, g'(À))g
IL(0, g(À))I'

lz"(/3, g(.x))ÓÀ''+ L'(P, g(À))6À 'lz.(P, g(À)) l-t'(0, g'(À))I'4À
l-c(P, s(À))I'

2 l2z;"(#, g(.x)) + 3À'-L'(/3, g(À))L(0, g(À))l 2lL'(/3,p'(.x))I'
À' it(P, p(À))I'

(7.2)

(7.3)

(7.4)

(À)I'

6

(7.5)

Calculando a esperança em ambos os lados de (7.5), temos que

é- l""'"'lSi2,;.3K''''""l - é- l""'gtãlRl$'''*»1 (7.6)
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;- I''i k ini$'''*»1::-lüwl
6

À6

6

À6

111;:;1::LW, oB»av

z.' (P, g(À)) az/

; ã:lã .It(e, g(X»du - O.
(7.7)

Devido ao fato (lue L(P, k) = L(/3,g(À)) e q

qa" - :Ê*«''., *, - $ 1Ui'l 1" (P, À) ]-c' (P, À)]'
z.(0, À)'

temos que

-( qP) -l ''' *Tal,i
r 2 l2L"(P, g(À)) + 3À'L'(0, g(x))z(P, p(À))l

lz(0, g(X))I'
E

""'''*'lal, '''-l
2lt' (/3, g' (À))I'À

/

;- l"'''ih.ã'áÇ,.''*»''l
;-( qÊW) EI qP)
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Apêndice B
7.2.1 Modelo de intercepto aleatório Poisson-LGG

Estimação dos parâmetros no SAS
proc nZmázeddata :: epáZepsãa18qpoárzts :; 50;

paios aZpha :: 1.3beta :: 0.2deZta = 0.7ságma :: 0.71anzbda = 0.011

bounds sãgmza > 01

ifgrupo " Qthendo\

eta = «Zp/,« + Z,et« * pe,bodo + log(se«.«n«) + u;

mu = ezp(eta);
ílák - mu+ y* Zog(«.u) Zog(/«t(g/));
loglik :: llik\
end;
elsei.fgrupo - lthendo\
.t« = .{pA« + bet. * pe,{.do + deZt« * p«{odog-po + Z.g(s.«.-.) + u;
"'u - ezp(eta);
[iák * Zog(«.u) Zog(/«t(g/));
[ogtãk = ]]ik\
end
likelihood reformulation methods

Pá ;tant('@');
á/Zastid = ltAerzdol

[ogcp - Zog(.b;(Z«,bd.)) + ((Z«mbd.) * * 2) * {og((Z«.Z,d.) * *(-2))
Jog(ság«..) ig«mm.((Z«mZ,d.)** 2);

[ogtZgg««Z,d«)** 2) +(Z.mbd«* u)/.ág«.a;
logLGG = \ogcp-} ul(lambia. + sigmaÕ e='pÇtogtl,gg)\
['gn«'«.«Z 2/2 Zog(2* Pi)**(0.5);
loglik - logo,ik -} logLGG l,ogTtormal,
end;
modem Z/ venera!(ZogZák);
random u normal(0, 1)suZ,.ject = ád; / * out = predu; */

predict muout:: ;)7nednormaZm?&;

run;
Estudo de Simulação para investigar distribuição empíricas do resíduo de Pearson

%macro nZmizedPN««..{0;
proc nZn7zizeddata :; cenariol
parms aZpha :: lbeta = 0.8sígrrza = 0.3Zamzbda :: 1.21

bounds ságma > 01

eta :: aZpha nte7'+ beta grupo+ul
"''u = e«p(et.);
ilák mu+ y* Zog(«.u) Zog(/«t(g/));
loglãk - llik\

Pá st-t('@');
á.flastád = lthendo;

ZogW («Z,;(!«mbd'))+(({«mZ,d.)** 2)*1.g((!«.bd.)**(-2)) Zog(.ágm«) Zg.mm«((Z«mZ,da)*
# -- 2):

[ogtigg Z.«.Z,d.)** 2) +({«.Z,d«* u)/ságma;
logLGG = logcp + ujÇtambda. + sigmüà expÇtogtl,gg)\
['gn«'«..Z Zog(2* P{)**(0.5);
loglik :: loglik + logLGG lognormat\
end;

modem Z/ general(ZogZák);
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random u nor«.a1(0, 1)sub.ject = ándout = e/Calo;
predict nlzuout :: ;)7 edmuLGG;
predict ezp(aZpAa enter + beta grztpo)out = resãduaJ;
ods output Paran7zeterEst n7zates :: estímapoássonl,(;(;;
run;
data esíãmatáuapozssorzJ.,(;(;&rep;
set estámapoássmzl,GG;
drop standarderror df tvalue probt albha lower upper gradient;
rum
data resáduaZ&rep;
set residual;
drop ind y enter grupo lastid alpha tvalue probt Lower Upper DF stdErrPred;
run;
data cenaráo&rep; set cenário; drop ind enter grupo lastid;
run;
%mend nlmixedPNormal;
%macro .post-0;
proc iml;
na = 500;

m{ :: 5;
N - 'ncl + mã\

á,'*" - "P«t(l, N);
pLctcebo :: repeat qO, Nja )\
t-t.m.nto «t(l,N/2);
g-po ín.«t(pZ«eZ,o, t-t«m.nt., .M/2 + 1 , 0);
alpina.fã= = l\
beta.fíz = 0.8;
sigla./'íz = 0.3;
lambia.fãz = 1..2\
püifi= = lambia.fix ( 2)
Ga«.« (na, 1, 0);
doá := ltona;

G«m«lál('G.AM&4.A', pAá/Íz);
end;
W'l,GG a, 1, 0);
doí :: it(ma;

W G lãl ;q«tbhá/ãz)*(Zog(G«.«lál) Zog(phá/{z));
end;

h , l, o);
doá :: ltorza;

óil 1 = sÍgma/{z + WLCalãl; ou sigmafix*WLGGjil se lambda>0
end;

Re («.á, l, l);
õij :; bi©Re;

,i.j (w, i,o);
doj -. \toN,

zi.jljl (aZpAa/ãz * ánt«l.jl + beta/{:« * g«upol.jl + ói.j l.ÍI);
endl
g/ l,o);
dali = \toN',

Z/ljl nd('P0-rSS0]V', .iJ IJI);
end;
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nana (n.,l,l);
doá :: ] lona;

nándlál = á;
end;
ária = nánd(QRe;

rZast = 0, 0, 0, 0, 1;

!a tÍd l, l)©«Z«t;
rZ/s = inallvl jánterl Igrupol IZastÍd;

chame = {"ándyántergrupolastdd" };
createcenaráo/romzysjcoZname = cHameI ;
üppendjr (m\xys \
use cenário;

read all indo cenaráojr(nzíirzame = manei ;
%nlmixedPNormal

quis;
%omend amostra;

%mero -«láse0;
%odores :: 1%oÉo501;

%amostr-0;
data par.!pha&rep;
set estãmatáuapoássorzl,(.;G&repl
ifpcLrünrLeter ::' ulph,cl.
data par.Zphal
set par.Zphapar.Zp/za&rep;
drop Parameter;
run;
data parÓeta&rep;
set estimatãuapoissonl(l;G&z;rep\
if'pcLruTrleter -i bet(r\
data pari,eta;
set parÓetaparÓeta&=repl

drop Paiameter;
run;
data parZambda&rep;
set estãTrtatãucLpoissonLGG8z;rep;

ifT)arameter =' lambdd,
data parzambda;
set parlambdaparzamzbda&repl
drop Par ameter;
i'un;

data par.{gma&rep;
set estimatãuctpdssonLGG&rep\
tfparüTneter -l sig'md\
data par.{gmal
set parsigmQparsãgma&rep\
drop Parameter;
run;

data uP7'ed&rep;
set resíduaZ&rep;
data uPred;
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set vPred uPred&rep;
run;

data resposta&rep;
set cerzaráo&rep;
data resposta;
set resposta resposta&rep;
run;
%end;
%mend analisei

% an alise0 ;

DATA Alpha;
SET par.ípha;
B\LE ' C .. ljUsersjjLiznndro,jjDesktapjlSimnlaallsnlid llsimnbqbllülT)ha,.l,xtl.
PUT Estimate;
RUN;
DATA Beta;
SET parÓetal
B\LE ' C . jjUsers ljLI,zul\dxcLjjDeskto'pljSimulcLoljsali,düjjsàmnbqqjjbetü.txtl,
PUT Estimate;
RUN;
DATA Lambda;
SET parzamzbda;
F\\.F. ' C .. ljUsers ljLizandxüljDeskt(»ljS;umulcLojlsülidcl llsimubç\q lll.(nnbdcl.t=tl.
PUT Estimate;
RUN;
DATA Sigmal
SET parságmal
F\\n. ' C : ljUsers ljLI,zun\àxcLjjDeskt(WljSimulcLollsoli,dallsimn5qnllsiglYicl. t=t
P(JT Estimate;
RUN;
DATA Resíduo;
SET vPred;
Fl=LE. ' C . jlIJsersjjtiz ndxüjjDeskt(»jjSimulcLollsul;Lda llsimnbç\bljresidn,o.tnt',
PUT Pred;
RUN
DATA Dadogerado;
SET resposta;
B\XB. ' C . jjUsersljLtzunàxcLjjDesktapjjSimulaollsalidajlsi;m;ubqbjjres'postal.txtl.
PUTy;
RUN;

Modelo binomial negativo multivariado

Phá

beta = Pj2 : 51
eta = X% # %beta

':"p.*« .zp(et«)
/o,(íánl: n){mu.ilál (e«pet«lama - Zog-, sum(Zg«.m«(phi+l'.r)) n*Zg«mm«(phá)
.um(Z/-to,{aZ(}''')) + n * pAá * (log(phá)) + t(}'')% * %eta sum((phá + }''r) * zog(phá + mu.á))

{
Estimação dos parâmetros no R -B.MJ\4 < .functáozz(P)
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iogoer

«tt-h(de.«,«)
n = maz(ánd)

«,á = Zength(}'lama == il)
N - n $ mi,
(;l - concentram

'Í:« :: «P(c( 2,0, 2),n)
X :: modal.matriz(y OI + dÍa + C'l : dia)
n7'z'ü.z :: n,'ümerzc(n )

}''' {c(n)
.f«({ánl : n){l''.rlál Ilha
saída = (ptám(par = c(0.5, 2.5, 0.004, 0.3, 0.001), .fn = B/VÀ/, Art/J.,l,,
contrai:; lãst(manai = 5Q0,trace :: F, Jnscale - l),method = " BFGS" ,hessiavt
OP - numa,ác(5)
O - sq,t(díag(«Zu.(-.aid«$hessãan)))

}

r)

7.2.2 Envelope simulado baseado no resíduo de Pearson

phÍhat = saáda$parjll
b'tahat a.Sp«l21 , -ád«$p-l3j , "ida$pa,l41 , -áda$p«l51)
etahat :: X%o + %beta at

muÜat = ezp(X% + %betaÜat)

tp = (y muÜat)/sqrt(muhat) #resíduo de Pearson
S :: 100 # número de simulações
e < m«[,áz(0, N, S)
}'' < numa,ic(N)
phá'h«' ác($)
sigla :: phihat( Q.5) sigla - lambda

gerando o efeito aleatório u{ LGG(0, Zambda, !amada)
.fo«(kãnl : S)

G ' rgamma(n, pháhat, l)

W = sqrt(phãhat) + (Zog(G) Zog(pAáhat))
uã :: sãgma + W
uá.j < rep(uá, each = tabZe(ánd))

zí.j = ezp(X% + %betaÜat + uá.j)

}'' < ,poá.(.V, z{.j)

.fo,(ünl : n){y.rlál lira

saídas = optam(par = c(0.5, 2.5, 0.004, 0.3, 0.001), /n = B]VÀ/, .frUI.,Z,
controJ = Zíst(«zazát = 500, traje = F', /escale = 1), method = "B/'G$"
pAãshatlkl = saádas$parjll
b'ta'üat saia«$p«l21, s«ád«$p-l31, "ã a $pa,l41, saia«$p-l51)
elas at :: X% + %batas at

mushat = ezp(X% + %betasÜat)
tPgl = (y mushat)
tpg2 = sqrt(mushat)#sqrt(musAat+(mushat2)/pháshatlÀ;l)
tpg ltpga
el, kl = soft(tpg) #resíduos ordenados

.:L < nu«.e,ác(N)

{

}

}

hessÍan r)
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: < num«ác(N)
Jor (jinl : N)

« < s«'t(ejj,l)
eljjl < (eoj21 + eol31)/2
e2jll < (eoj971 + eoj981)/2}
«.ed < .WZg/(e, 1, me-)
/aáza < range(tp, el, e2)

P-(Ptg/
qqnorm(tp, ziab = "PercentásdaN(0, 1)", iab = "ResduodePearso'z" ,pcA = 19, cez -
.f.:-,m.án(b)",cez.{«b p-(ne-«
qqnorm(.el-,ages:: F,=lab::, ylab :;,t3JT)e:: " 1" , Viam:: jaà=a,lty:: \,maia -)
p-(ne.«
qqTic'iml.e2, CLxes :: F, a;lab :: , IJtab :: , tllpe :: " I" , IJlãm :: .faixa, lty :; L , muar ::)
pa,(ne-«
qqno'rm(med, ages:: F, zlab::. glab -,tllpe = " 1" , Utim = jaã=a, tty = 2,maia::)

{

6, Viam

Estimativa dos parâmetros e Influência Local no programa Ox

#include < ozstd.h >
#import < mazámãze >
decl n; número de indivíduos
deck N; tamanho da amostra
decl mi; número de réplicas
deck YI, Y, X, vetonesmi, h'lln,YIF;
Zog.eroaNà/(const vP,const adFunc, const avScore,canse amHessian)

deck phiP, betaP, etaP, muP, muíP,wll,w12; chip = uPl0l;
betaP = uPj1 : 4l;
wll = uPj5 :l;
atar :: X # betaP;
«.uP «p(et«P);
muiP = (À//n # #uet(mesa # muP);

«df'uncl01 u«.c(«ll.* Zogg«.m«(«Pj01 + }''-r)) su«.c(««ll.* ioga«m«.«(«Pj01))
gume(wll.* y.rF')+ .umc(««ll.*(uPjOj*(Zog(uPj01) Zog(uPj01 + m"ÍP))))+
(l/n)* .umc(«,11.*(}''')* etaP)(l/n)* s«mc(.«ll.*(}''J')* Zog(.,Pl01 + muiP));
return l

mata( )

decl dados, vp, dfunc, interc, mhess, À/lcov, DP,vp2;
àaàüs = \oaàmak Ç' C . ljUsersljLizamdxcLjjCüKhaO=.tlt' ).
«P l2.ÕI 0.00410.31 0.001lm:«(50,1);
}'' = dadosll ISl;
N
n (a.aosHltl);
rn{ :: 3;

X = dadosHl21 aadosHl41 aaaosDlsl dadosHl6l;
/M.[n nát(n);
«'onesmá (l,m{);
y/ ::: (.A4/n # +uetonesmá + y);
}''.rf'* «.t«..smá*(Zog(/«do,{.Z(y))));

{

}

{
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[ og.eroB ]V.A4(vp,&dfunc,0,0) ;

M-C«.t«Z (500, 20) ;
Num2Derivative(! og. eroB ]VJ\4 ,vp,&mhess) l
deck QQ, delta, FF, seguxtdct, HHH, HHH\ \
QQ = mhessj0 : 41 1o : 4l;
seg«nda

delta = mhessl0 : 41 IS :l;
r'p' «'*(((-i)*QQ)( i))*a.zt«;
HHH = diügaí\al ÇFF),
HHH'\ :; HliH' \

decLüFFual , ctFFuec\

eigensym(FF, &aFFval, &aFFvec);
}
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