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Resumo

Neste trabalho apresentamos a análise bayesiana na Teoria de Resposta ao Item (TRI) Gradual.

O modelo TRI gradual tem como principal característica relacionar variáveis não observáveis, asso-

ciadas com os traços latentes dos individuos, com respostas politâmicas dada por um instrumento

de medida, como por exemplo, um teste ou questionário. Estas respostas podem ser ordenadas de

tal forma que a categoria mais baixa contribua menos para o traço latente do individuo e a categoria
mais alta contribua mais. Neste sentido, a escala de Likert é um clássico exemplo de resposta gradual

em que as categorias poderiam ser definidas por exemplo como: concordo completamente, concordo

parcialmente, indiferente e não concordo. Neste trabalho, a estimação das variáveis latentes é ba-
seada na abordagem bayesiana, especificamente no algoritmo de Gibbs com dados aumentados. A

ideia principal do algoritmo de dados aumentados é introduzir variáveis auxiliares no modelo para a

obtenção de densidades condicionais completas para construção do algoritmo de Gibbs. A metodo-

logia proposta é aplicada a um conjunto de dados de depressão provenientes de um estudo realizado

para a adaptação, tradução e validação para o português do inventário de Beck. O objetivo desta

aplicação é avaliar quais são os sintomas que mais afetam e os que mais discriminam os pacientes

quanto a intensidade dos sintomas depressivos.



Abstract

Bayesian analysis of graded IRT

In this dissertation the bayesian analysis in Item Response Theory (IR:l') Graded is presented.

The main characteristic of this model is to relaxe unbserved variables with polytomous responses

given by for example a questionary. The category response could be organized se that the lowest

category contributes less to the score of the individual and the highest category contributes more.

In tais pense, the Likert scale is a classic example of a graded responde in which the categories could

be deâned such as: completely agree, partially agree, indiíferent and do not agree. In this work, the

estimation of the parameters of the items and abilities is based on bayesian approach, specifically

in Gibbs algorithms with data augmentation. The main idem of data augmentation is to introduce

data auxiliary variables in the model to obtain complete condicional densities to construct Gibbs

algorithm. The proposed methodology is applied to set of data from a depression study for the
adaptation, translation unto Portuguese and validation of the Beck Inventory. The purpose of this

application is to assess which both the symptoms and aRect the most discriminating patients and
the intensity of depressive symptoms
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Capítulo l

Introdução

1.1 A Teoria de Resposta ao Item (TRI)

Em muitas áreas de pesquisa é de interesse mensurar características que em geral não são

observáveis diretamente. Neste caso, testes podem ser aplicados com o objetivo de estimar essa

quantidade, denominada de variável latente. Exemplos são mensurar a habilidade de um indivíduo
em uma determinada área de conhecimento (ver Marques (2008) e Andrade e Valle (2000)) ou

questionários com a intenção de medir o grau de intensidade de depressão de um pacinete (ver Cura

(2006)). Pesquisas psiquiátricas e educacionais, estão entre as principais áreas em que o resultado
não pode ser obtido diretamente. Com isso, faz-se necessário modelos estatísticos que sejam capazes

de estimar tais características. Os modelos de Teoria de Resposta ao Item (TRI) levam em conta

o relacionamento entre características não observáveis de indivíduos (latentes) com as respostas
desses individuos a um instrumento de medida, como por exemplo um teste ou questonário.

A maioria dos estudos e literatura disponíveis em TRI são decorrentes de modelo com resposta

binária. Entretanto, em algumas ocasiões, estamos interessados em modelos com respostas com múl-

tiplas categorias, como o modelo de TRI gradual. Esse modelo tem como principal característica
relacionar variáveis latentes com respostas politâmicas, que são ordenadas em níveis de concordân-

cia. Supondo um item com 5 categorias, poderíamos ter a seguinte ordem: discordo totalmente,

discordo parcialmente, não concordo e também não discordo, concordo parcialmente e concordo
totalmente.

Os métodos de estimação dos modelos da TRI gradual são baseados principalmente na inferência

via método de máxima verossimilhança. Baker (1992) descreve de forma completa essa metodologia.

Por outro lado, Fox (2010) discute a TRI gradual sob a perspectiva da inferência bayesina, utilizando

o algoritmo de Gibbs com dados aumentados. A ideia principal dos dados aumentados é introduzir
variáveis auxiliares no modelo para a obtenção de densidades condicionais completas para construção

do algoritmo de Gibbs. A vantagem de trabalhar com dados aumentados é que com uma boa

escolha para a distribuição a posteriori dos parâmetros, podemos obter uma performance eficiente

de simulação.

Iremos descrever brevemente a Teoria de Resposta ao Item para o caso binário, em que as

respostas são: certo ou errado. Supondo que yij = 1 se o i-ésimo indivíduo acertou o j-ésimo item e

yi{ ;: 0 caso contrário, i= 1, . . . , n e j :; l, . . . ,p. A probabilidade de aceito do individuo i no item

j é dado por uma distribuição de bernoulli com probabilidade .r3j, em que,

Bj = f'(77ij)

l



2 INTRODUÇÃO l

habilidade

Figura 1.1: Curda CaracterülÍca do /üem

em que F é uma distribuição acumulada no ponto l7ij = aj(Pj -- ai) e 0{ é o traço latente que

representa a habilidade do indivíduo. Uma representação gráfica de 1.1 é a Curva Claracteiística do

Item (CCI), que descreve a relação entre a probabilidade de acerto e o traço latente (Figura l.l).

Os parâmetros do modelo da TRI podem ser interpretados facilmente pela CCI. Se observa que aj

é o parâmetro de inclinação. Desta forma, podemos interpreta-lo como a discriminação do item.

Quanto maior o valor do parâmetro mais o item consegue distinguir os indivíduos.

Note que a parâmetro do item /ij é o parâmetro de posição, indicando assim, a dificuldade que o
indivíduo tem sobre um determinado item.



1.2 OBJETIVOS E ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 3

1.2 0bjetivos e estrutura da dissertação

Os objetivos desta dissertação são:

1. apresentar e discutir a interpretação dos parâmetros no modelo TRI gradual;

2. apresentar os métodos de inferência nestes modelos com enfâse na abordagem bayesiana;

3. desenvolver o allgoritmo de dados aumentados para o modelo gradual;

4. aplica.ção a dados da área de psicologia.

O Capítulo 2 e 3 tratam da estimação clássica e Bayesiana, respectivamente. Na estimação baye-

siana será abordado a utilização de dados aumentados para a obtenção das distribuicões a porterior.

No capítulo 4, aplicaremos a metodologia estudada em um conjunto de dados sobre depressão. Fi-

nalmente, no Capítulo 5 apresentaremos as conclusões, comentários e bem como sugestões para

futuras pesquisas.



Capítulo 2

O Modelo TRI de Resposta Gradual

2.1 Descrição do modelo

O modelo de teoria de resposta ao item binário é amplamente aplicado em várias áreas, em

especial na área educacional e psicológica. Contudo, comumente estamos interessados em modelos

com respostas gradual em que as categorias são ordenadas de tal forma que a categoria mais baixa

contribua menos para o traço latente do indivíduo e a categoria mais alta contribua mais. Neste

sentido, a escala de Likert é um clássico exemplo de resposta gradual em que as categorias poderiam
ser definidas como: concordo completamente, concordo parcialmente, indiferente e não concordo.

Sobre isso, Baker (1992) comenta que o modelo de resposta gradual tem uma importante contribui-

ção a TRI (Teoria de Resposta ao Item) uma vez que ele é uma extensão do modelo binário e desta

forma abre precedentes a análise de escalas do tipo Likert. Como resultado, a resposta gradual pode
ser modelada usando uma análise muita parecida com o caso dicotõmico.

Sda,

, c.c

Í 1. se o indivíduo i escolheu a categoria k do item j
ajk - 'Í .

Assim, supondo de que as respostas entre os indivíduos são independentes e que para uma dada

habilidade as resposta entre diferentes itens também são independentes, a probalidade do indivíduo
com habilidade 0i escolher a categoria k do item .j é

P (Uijkla{) = P.jÉ

tal que,

para todo € = 1,. ..,n, j = 1,. .. ,p e k = 1,. . ., mj e sem perda de generalidade podemos escrever
nl-l, = m. Considerando um modelo com resposta gradual em que um dado item tem 4 categorias,

construímos as Curvas Características dos Itens (CCI) apresentadas na Figura 2.1. Estas CCI's

representam as probabilidades de um indivíduo no j-ésimo item escolher uma determinada categoria

em função de uma variável latente relacionada com a habilidade do indivíduo. Denotamos estas

probabilidades como Ptjl , Plj2, Pij3, .f).j4. Podemos observar que as curvas de probabilidade não
têm uma forma comum devido a que as categorias de respostas estão ordenadas. Na categoria mais

baixa (k = 1) as probabilidades mais altas são obtidas quando a habilidade é baixa representando

uma função estritamente decrescente. Já na categoria mais alta k = 4 ocorre o contrário. Altas

4



2.1 DESCRIÇÃO DOh'10DEL0 5

probabilidades, em geral, estão associadas com altas habilidades. E desta maneira, a probabilidade

pala esta categoria é uma função crescente. As categorias intermediárias k = 2 e k = 3 apresentam
maiores probabilidades para níveis de habilidades intermediárias, tendo como característica funções

unimodais.

Por causa da inconsistência das curvas características, é muito complicado interpretar os parâmetros

0
'E

a)

<
a)

a>

0
a.

3 -2 .l o l 2 3

habilidade

Figura 2.1: Cair do modelo gmdwal

a partir deste gráfico. Então, uma maneira mais fácil de interpreta-los é usar as probabilidades
limites. A idéia é agrupar as 4 categorias em apenas duas e trata-las como se fossem no caso
dicotâmico. Ou seja, a categoria É = 4 poderia ser considerada como a categoria "carreta"e as

outras categorias como a "incorrera". Se utilizássemos como ponto de corte k = 3 a categoria
ncorret&nseriã as respostas k :: 3 ou k = 4 e a categoria "incoi'reta"as respostas l ou 2 e assim por

diante. O interessante é que quando acumulamos as categorias das mais altas em direção as mais

baixas. as curvas se tornam estritamente crescente e igual a CCI no caso da resposta binária. Estas

probabilidades acumuladas foram plotadas conjuntamente na Figura 2.2, em que,

/'

pi.j4

Pias + pij4

pij2 + Píj3 + piJ4

PÍ.fi + pi.j2 + p{.j3 + PÍ.j4 = 1
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2.1
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0

/

Categoria l
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Categoria 3
Categoria 4

/

/

/

/

' f
\ .'

/ 'b

a.
.iP

'ib

'ib

0

0

'ib

habilidade

Figura 2.2: Z,imite da carpa camcter8tica

Denotamos,

E
k'=k+l

assim consequentemente

a.* - .F'h.:

Naturalmente, qualquer função de distribuição de probabilidade de uma varia;vel aleatória contínua

pode ser usada como uma probabilidade limite. As distribuições de probabilidade amplamente

aplicada na TRI são as distribuições normal e a logística (conhecido como modelo de Samejima)
caracterizadas respectivamente por,

plk = ©('7ijk)

' {jk + c-l7ijk

Em que, v7ijk = aj(0i -- /3jk) e © é a distribuição acumulada normal. Como as distribuições acumu-
ladas anteriores representam a soma das probabilidades de resposta a k-ésima categoria, a diferença

entre as curvas não assumem valores negativos. Portanto, pela Figura 2.2, as curvas não podem se

cruzar e têm que ter a mesma inclinação aj. Ainda,

e l+

$ 13j $ . - $ 13jm-l
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com oo $ Pijk $ --oo e clj 2 0. Por conta da restrição >-k.i -f).jk :: 1, sempre haverá um parâmetro

de posição a menos do que o número de categorias. Retornando à Figura 2.2 e associando-a com o
modelo dicotõmico, as interpretações são muito parecidas. A diferença deve-se aos parâmetros Pik

que não possue uma interpretação direta uma vez que representam os pontos de corte de uma pro-
babilidade acumulada. Supondo quatro categorias de respostas: completamente certo, parcialmente

certo, parcialmente errado e completamente errado:

e a:i é o parâmetro de discriminação. Quanto maior o seu valor maior é o poder do item de diferenciar
dosindividuos.

e 0i é a habilidade do indivíduo na matéria medida pelo teste;

8

e

e

êyi é dificuldade de acertar completamente o j-ésimo item;

PÍ2 é a dificuldade em acertar no mínimo parcialmente o j-ésimo item;

Õy3 é a dificuldade em não errar j-ésimo item.

2.2 Estimação por máxima verossimilhança

Uma das principais características da Teoria de Resposta ao Item é que as habilidades são variá-
veis latentes não obserMveis. Portanto, precisam ser estimadas. Existem dois tipos de quantidades

a serem estimadas: as variáveis latentes denotaanos por O ' (01, ' ' ' , On) e os parâmetros associados

aos itens denotados por I' = (al, pll, - ' ' , aj, - . . , /3.jk -- 1)- Baker (1992) e Azevedo (2003) estima-

ram os parâmetros dos itens e habilidades sob a abordagem clássica em três diferentes situações:
somente habilidades conhecidas, somente parâmetros desconhecidos e ambos desconhecidos. Dentre

estas situações a estimação simultânea dos parâmetros dos itens e habilidades é onde se encontra

maior dificuldade. Isto ocorre porque temos muitos parâmetros a serem estimados conjuntamente,

que exige muito computacionalmente. Este problema é minimizado usando o método conhecido em

português como "vai e volta"que inicialmente trata de considerar as habilidades conhecidas dando

estimativas grosseiras, tais como o escore padronizado. Com isso, o problema se resume em estimar
os itens com as habilidades conhecidas e após estima-los, considerar os itens como conhecidos e

atualizar as estimativas das habilidades. Este processo continua até que alcance a convergência por

meio de algum critério.
Outro problema que se destaca é a necessidade de inverter matrizes de grandes dimensões que mais

uma vez pode acarretar problemas em termos de exigência computacional. Mas, felizmente, a par-

tir de algumas suposições, essas matrizes podem diminuir (basticamente sua dimensão. Suposições

estas, que na TRI são importantes para o processo de estimação. O modelo possui duas principais

suposiçoes

Uma das suposições do modelo considerada fundamental para todo o processo desenvolvido na

TRI é chamada de independência local ou independência condicional, a qual assume que para uma

dada habilidade as respostas aos diferentes itens da prova são independentes. A vantagem dessa

suposição baseia-se no fato de que quando as habilidades são conhecidas os itens são estimados
individualmente. A segunda suposição diz que as respostas oriundas de indivíduos diferentes são

independentes. Esta suposição auxilia na estimação das habilidades quando os itens são conhecidos,

que podem ser estimadas individualmente.
ãn dn «lndeln Inaístico de resoosta gradual pelo método

Nas próximas seções discutiremos a estimaçSeIS(:
Çarox
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de máxima verossimilhança em duas situações diferentes: habilidades conhecidas e itens conheci-

dos. Adicionalmente, trataremos da Estimação de máxima verossimilhança marginal. Como para
os modelos da TRI o método de máxima verossimilhança não possui solução analítica, utilizaremos

os métodos de Newton Raphson e o Encore de Fisher na obtenção da resposta.

2.2.1 Supondo as habilidades conhecidas

Assumindo que as habilidades são conhecidas, o modelo de Samejima é definido por

l
''ü - ;=:;h=ãa

«m P,« - IÜ:.: Fh.
Logo, usando a reparametrização aj (0i -- Dyk) - ajOi + @jk com /3jh =

exigência computacional, a probabilidade em questão fica da seguinte forma:

/'.jk l -t- e--"'jh-+ik-l l+e-ajOi'éjk

l]

para diminuir aCY,Í a'

Com isso, a função de verossimilhança é especificada por

n p m

z, a; Q - ll H ll 4E'
{-ij-ik-i

({li, . . . ,Cp), €1 = (ai, Óa, . . . , Ói.-i) e o logaritimo da função de verossimilhança é

escrita como

n p m . .

ÉEÉ«:,*:.:(''J.-. q.)
i-ij-ik-i

í=t.j=i
+ uij2 loguijilog %) -- -'- «:.« :.. (4«-:

A partir do log da função de verossimilhança se torna fácil obter as derivadas primeiras, dadas por

com

üauíw - : (-;é-) - : (-1-)
a. (.rÜ;.:Q:..: .rU:Q;*)

Se denotarmos W.tk = .r=lÍhQIEk, o resultado anal é dado por

n m

}=-Eo.El: ( :-%.o-z..
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Além disso, a derivada em relação a d'=i/ com z 1, ,p e y 1, , m é expressa por

aé', zlâ â«.".*«l
p m

>. >1: uilk log ajk
.j=ik=i; (

em que,

é IÊã«,.«..«l ã a ("i,« I'g &,,, + ui,,+l log P.,,+i)

a
' 'tac'y,l

l a a. a.-.-:)a,,a@', q,-: 0+
Hia /+l aé':

.rU,Q.,, .rU.Q,,,
riz /+l

Então,

a@', nP) - «.,,

Como resultado das suposições feitas anteriormente,

para t # z. Entretanto quando t z, temos

dat k-l
(W:.tk- W..A;)

1: 1:oiuitk
{-lk-l k

8 ('21*.:)
2

o: (/'h.:)
\ á

.+

(/Üa {tk--l'<Ítk a:lU: (Q:*)
\ Z

0: (.FÜ:))' Q;*

Não é difícil perceber, por conta da natureza do modelo e pelas suposições que a derivada parcial

aÓ..Õ4'u"

somente existe se u z e u y 1, y, y + 1. Então, para u g

a@'.

ui,::. t'K,, \
Pi., )
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Obtido as derivadas de segunda ordem, a matriz de informação de Fisher está quase totalmente

ca.racterizada a não ser pelas esperanças dadas a seguir

«( $) $Ê'.

,( -gip;,';J (à*:k)-''««'

« (-«h) - >1:o:.r'Le", ((
'hFm) - ,'. ;*,,

«( «3L)
â &'«

.r (é,,; é,,-i)

'(-«Jh) .Z' (@,,; Ó,,+i)

Como dito anteriormente, pelas suposições do modelo os itens podem ser estimados individualmente

Portanto, a matriz de Informação de Fisher para o item .j é

/ (aj)
.r (aj , Óji)
.r (aj , éj2)

.r (aj,#jl) /(a.j,@j2)
/ (Óji) /(@ji,éj2)

l (Óji, Ój2) .r (@j2)

/ (aj , @jl)
0

l tÕja, +ja3

/ (aj , @jm-l)
0

0
/p' (G)

/ (aj , dj«..-i) 0 0 /(@j«,éj. i) .r (@j«)

e

I'aj
I'dji
I'dj2L ((j)

Assim, as estimativas dos itens podem ser obtidas iterativamente pelo método de Encore de Fisher
dado por:

IGI.+: = 1(ÍI. + -r-F ((j)Í: L (G)t

2.2.2 Supondo conhecidos os parâmetros dos itens

Agora, considerando os itens conhecidos, a estimação por máxima verossimilhança dos parâme'
, h,biliar.lpK ê feita. individualmente uma vez (lue as habilidades são independentes. Então,aros
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a fungao de verossimilhanQa 6 dada por

o que levi ao seguinte log de verossimilhanga

z (o) = >ll: 1: )11: u£jk log p.jx;
i-ij-tk-i

Em que a primeira derivada 6 dada por

£ l$££«:.*:.:' I -£iua
gl "f= ('z*'i ' - '&.-:.L.-:)

e a derivada segundo por

$£ m%' - £ £«~... I ..'*'';'':!';.,'';' *
(''&.e1. - 4.-:';,..:y '%.-: (el.-:y - ('%.-:y el.-:"'

Neste casa, a equagao de Newton Raphson 6 dado por

-":-.*: - ',:-, - [&1;: [4].
2.2.3 Mgxima verosimilhanga marginal

O m6todo de estimagao de minima verossimilhanQa marginal apresenta algumas vantagens em

relagao ao m6todo de mfxima verossimilhanga conjunta. Primeiro a dimensio dos parametros a
serem estimados diminue uma vez que a estimagao 6 feith em dubs etapas: primeiro os parametros

dos itens e posteriormente as habilidades. Para isso, a proposta consiste em marginalizar a veros-

similhanga, integrando-a com relagio a distribuigao da habilidade. Considers-se a habilidade coma
realizagdes de uma varifvel aleat6ria a com distribuigao continua g (alta), em que 77 6 um conjunto

de parametros associados com a distribuigao de 0. Desta forma, sqa a probabilidade marginal do

individuo dada por:

P (uil(1) P (Hilo, €) g (010) da
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A verossimilhança é definida poi

n

= llP (une)
{-1

e

Z (e) ogZ (0

Assim, as derivadas primeiras são determinadas a partir da seguinte relação

aZ (e) <q l ÕP (une)

ae '=-Í P(une) a(
l

P (une)i-]

em que,

aP (uÍle)
;JP (ui\0, e) g (O\n) dO

!i:gg g 10 o

a 11;.: rlZ- /ü?' g (ol,z) 'zo

1«,1ÊÊ :'ll
'«: .IÉÊ«.nHI

Dos resultados apresentados para o modelo logístico nas seções anteriores, temos que,

âlÊÊ«.«.'«l - a,.+i a,v

a n;-: nZ:: .G"*
a€

a
P (alia, (l

:l$$«,.«,'«1
Desta forma, se

'.E 1:= w';.*-:

g; (o)
P (alia, e) g (0)

P (u{ le)

Então,
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az (e ) - Ê.h,r

i-]

g; (o)
ui,v+iW'áaç3/ ui.pW'ázy

P.,::.

az ({ )
g;Mo; ll:: (w.* l w:..j:)

Para a aplicação do algoritmo de Newton-Raphson, precisamos das derivadas segunda do log da

verossimilhança. Com relação as expressões desenvolvidas nas seções anteriores a propriedade de

independência local foi suficiente para garantir que os itens fossem estimados individualmente.

Entretanto, estas suposições não são válidas no método de máxima verossimilhança marginal devido

a marginalização da verossimilhança. Assim, a matriz Hessiana é expressa da seguinte forma,

w - ;lÊ#«
E Fê:iõ' I' («:io

aP (u:le) \
ae /

: P ("w) (w)']
2.3 Aspectos computacionais

No contexto da teoria clássica da TRI gradual, foi desenvolvido um programa em R chamada

ltm. Este pacote, é utilizado para modelos com dados latentes, como por exemplo a TRI. Está

disponível tanto para modelos com resposta dicotâmica como para resposta politâmica. O pacote
está implementado para o modelo de regressão logística. No entanto, uma aproximação para o link

probito pode ser obtido usando a seguinte relação

€ (' - %) ~ :, "'-Ç ('. - 4.)

onde aÇ e a! são os parâmetros de discriminação do link da logística e da normal respectivamente,

e /3?i; e /3lx; são definidos analogamente. A constante 1,702 é escolhida de tal forma que a diferença
absoluta entre a distribuição logística e a normal seja menor que 0,01.

A estimação dos parâmetros do modelo é feita por máxima verossimilhança marginal. Para mais

detalhes sobre o ltm0 ver Rizopoulos (2006).



Capítulo 3

Inferência Bayesiana Com Dados Aumentados na TRI Gra-
dual

3.1 Introdução

Neste capítulo será discutido o emprego de variáveis auxiliares na TRI com resposta gradual.A

ideia principal dos dados aumentados é introduzir variáveis auxiliares no modelo, em que Zij tem

distribuição definida pela seguinte classe de distribuições, que de acordo com Fatias (2007) é comu-
mente chamada de classe das distribuições obtidas através de misturas de normais em relação ao

parâmetro de escala,

. - {'(.) - ./I" . (j) '' m} o.o

cujo G (õ) é uma fda (função densidade acumulada) no intervalo 10, oo). Algumas das distribuições
mais conhecidas dessa classe são probito, t-Student e a logística.

A introdução de variáveis auxiliares, também denominadas variáveis latentes auxilia na obtenção
de formas conhecidas das distribuições condicionais completas, o que facilita a implementação do

amostrador de Gibbs para a estimação dos parâmetros do modelo. Albert (1992) baseou-se nessa

idéia para estimar os parâmetros do modelo da TRI. Entretanto, o método foi desenvolvido somente

para o modelo probito binário. Em Albert e Chib (1993)) sob o contexto de regressão binária e po

litõmica, além do modelo probito foi também utilizado a t-Student, que de acordo com os autores,

se aproxima da distribuição logística quando o grau de liberdade é igual a 8. Holmes e Hem (2006)
estenderam essa análise utilizando-se de uma mistura de normais para a variável latente. Como

resultado, foi utilizado a distribuição excita da logística sem a necessidade de aproximação para

uma distribuição t-Student.

A vantagem de trabalhar com a representação de dados aumentados é que com uma escolha apro-

priada de distribuição de prioris podemos ter uma eâciente simulação usando o Gibbs. Para o vedor
de habilidade 0 Bazan (2005) considera uma distribuição normal e independente com média 0 e

variância 1, ou seja,

o{ N .N (o, l) ,i = 1, ,n

A escolha de p :; 0 e a2 = 1 resolve o problema de indeterminação da variável latente e portanto

o problema de identificação dos parâmetros dos itens. Seguindo a proposta apresentada em Bazan

(2005), as distribuições a priori dos parâmetros dos itens € = (a, P) também são independentes

«-(0 = «'(/3)«-(a)

15



16 INFERÊNCIA BAYESIANA COM DADOS AUMENTADOS NA TRI GRADUAL 3.2

Observe que a distribuição dos Ps têm que estar na mesma escala do que a habilidade pois v7ij

aj (0{ -- ©y). Assim,
Pí - N (o, l) ,j - l, . . . ,p

Porém, como aj > 0 a priori do item de discriminação tem densidade normal truncada no zero,

clj «. N (p., a:) .r(o,.«)j 1, ,P

3.2 Modelo probito gradual usando dados aumentados

Definimos como }lj uma varia;vel aleatória com resposta gradual, em que , i= 1, . . . , n e , j = 1, . . . , p

A proposta de dados aumentados é que esta variável seja definida como uma indicadora de uma

variável latente Zij limitada sob os parâmetros I' = ('yo, . - . , 1.). Neste caso, a variável auxiliar Zij
é deânida como

Zijjbj k,'y,0,P,a «., N (T7ij , l)/ (7k-l $ Zij $ 'Yk)

Sendo ?7ij = aj (aj Pi). A ordem das categorias de respostas é dada por

'yo < li $ '2 $ . . . < 'm

onde existem m categorias, e '70 = oo, li = 0 e Im = 00. A probabilidade de um indivíduo com

habilidade 0i responder à categoria k do j-ésimo item é definida por

P (bj = X;l0{, aj,Ü,'y) '> (?)áj - IÀ;.i) $' (qij - 'k)
P (lk-i < Zij < 'kl0i, aj, 0y,'yk,'yh -- l)

Se Pjk = ,yk/aj + /3j então, isto é o suficiente para mostrar que a expressão obtida no capítulo
anterior é equivalente a escrever no esquema de dados aumentados. Nessa nova representação por

dados aumentados a variável }:j fica totalmente condicionada a variável latente sendo limitada pelas

variáveis I' = ('yo, . . . , '7.). Logo, a verossimilhança aumentada é dada por

«, p r m l

Z. (a;p; OjZ;Y) = ll ll 4' (zíj - '7ij) l }, / (Ej - k) / ('yk-l < zij < 'h) l
{=1 .j=1 Lk=1 J

(3.2)

Apesar da distribuição a posteriori ainda não ser tratável, com o auxílio das varia;vens latentes e de

distribuições a priori adequadas é possível determinar as densidades a posteriori condicionais, que

são proporcionais a

r(a; P;0;ljZ;V) « -L(a; P;0jZ;Y) r(a;P; a; õ) (3.3)

e as prioris são especificadas como

o. - .v (p«, 'ã) , i - i,
6 -., .M (PP, aã) ,j = 1,

aj «., .N (p.,a:) -r (a.j > O) ,i = 1,

,n (3.4)

(3.5)

(3.6)
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('y2, . . . ,1.-i) oc Uniforme (3.7)

com 'o

por

-oo, 'i = 0 e 1. = oo. Desta forma, as distribuições condicionais a posteriori são dadas

l m

Z.jlV. a, c!, P «.' .M (qij, l) }: / (Xj = k) / ('yh
:« 'l. ',ol (3.8)

(3.9)

P

)ll: aãaj (zij + ajü) + po

OilZ,a,# -.M lg=! )

r n

6 i', -, ' - " ; í:F;q©
(3.10)

11: aiÍj (0i A) + p«

.jlz,P,o-.v l :'' . ;
l+naã )l: (0{ Ü)'

i-l

2

l + .ã )ll: (ú:
á-l

.r (aj > 01 (3.11)

A distribuição condicional completa de 't dado (}', Z, 'o,
a

, "yt--i, 't+t, . . . , '«) é proporcional

«, p [m l

ll ll l >1: .z' (zj - k) / ('Yb-l < z:j < 'k) l
{-l j-i Lk-l J

ll ll l.r (bj = t) / ('yt-l < &j < it) + / (Xj
{=t.j=i

t + l) / (7t < Zij < It+l)j

Obrigatoriamente it tem que ser maior do que todos os Zij para os quais }lj = t e não pode ser

menor do que 't-t. Ou sda, 't sempre será maior que

maz {maz {ZiJ:Yij = t} ; "yt i} (3.12)

Além disso, 't tem que ser menor do que qualquer Zij quando }:j :: t + l e também menor do que

'yt+i. Isto que dizer que 't é limitado superiormente por

min {mán {Zã.j:Yij = t + 1} ; 't+i} (3.13)

Desta forma, podemos ver que a distribuição condicional é uma uniforme com limite inferior e
superior dado respectivamente por 3.12 e 3.13.

Os detalhes das expressões 3.10 a 3.11 são apresentadas no Apêndice D.
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3.3 Modelo logístico gradual usando dados aumentados

Seja Zij uma variável aleatória com uma distribuição logística com média ?7ij. Esta distribuição
pode ser representada alternativamente por:

/ (t)
r.-: .n « «.' «,

(3.14)

sendo que / (t) = e t/(l + e't)2 é a distribuição logística padrão, t = (zij -- 77ij) e #' é a distri-

buição normal padrão. Além disso, q (a) = (d/da) L (a/2), onde L é a distribuição de Kolmogorov
Smirnov,

L(a) l E
n=l

(-1)"+:.«p(-2n'a')2

Logo,

q (a) >l: (-i)"+' «' (-2«''')
n::l

(3.15)

Para provar que a distribuição logística pode ser escrita como uma mistura de normal dada pela

equação 3.14, primeiro note que por expansão de Taylor, para t > 0,

r'(t) - ilÍl:;::q .l)" e

Assim, diferenciando a expressão anterior sobre a condição de simetria da distribuição logística,

segue que,

/ (t) >l: (--1)"+: ne'"l'l
n=l

Portanto, para q (a) dado por 3.15

. :Ó(t/a)q(a) da .up Ç'tn I'ZP' - naan l2à à.
0

V'%ezp (-nltl)
2n

0

>ll: (-- i)"''': "'
n,::l

>l: (-1)"+: ne'"l'l
n=l

Para mais detalhes da resolução da integral apresentada anteriormente veja Gradshteyn e Ryzhik

(2007).



3.3 hlODELO LOGÍSTICO GRADUAL USANDO DADOS AUMENTADOS
19

Observe que pelo resultado anterior

Z:jl.: - N (@:j; a?)

Desta forma, }lj pode ser escrito em função de Zíj

P (Ej = #) p (7k-l < zij < "ykl0{, aj,Pj,'rk,'yk
U

q(ai)dijdai(" /::. «

l,ai)q(ai)dai

Assim, a repi'esentação de dados aumentados é deânida por

Zij lai, éij , bj k «' N (éij; a?) .Z' (7k-l $ Zij $ 'Fk) (3.16)

Se PÍk = lk/aj+ êí então a representação de dados aumentados ê equivalente ao modelo de
Samejima. A função de verossimilhança aumentada é dada por:

"'«;,;' -nú.("=),'':' l$,'*, - *,'',*-: « '« «*,1
(3.17)

As prioris são definidas como em (3.5)-(3.7). Basicamente as condicionais completa são fáceis de
serem obtidas analiticamente. Observe que como a distribuição de õi não depende dos parâmetros,

então, as condicionais completas pode ser vista como uma generalização do caso probito quando

a{ # 0. Ou seja,

l m l

Z.jlV. 0, a,P,a: «.., .M (q:j,a?) lE:/ (bj - k) J ('Yk-: < Zii < 7k) l
Lk=lu

(3.18)

r p
1 >1, aOaj (zij + ajêj) + poa?

a:jZ,a,P,a -.M l
P

.? + .ã }1: «?.3

(3.19)

(3.20)" ',.-«, 11%*$«("1'o) ii*Ê=ii':; ii*â;i
l

~11%*$« pa) là*Êpa'l': ;
li*$ '1''''«»''

aj IZ, P, a, a

(3.21)
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A distribuição condicional completa de "yt dado y, Z, '.t tem uma distribuição uniforme no mesmo
intervalo deânido na seção anterior. Isto é

7tly, Z, '-t « U (m- {ma:' {ZÍ.j: bj t} ; '.-i} , men {mãn {ZÍ.j: bj = t + 1} ; 7.+i})

Vale ressaltar mais uma vez que as condicionais completas não são influenciadas pela escolha da

distribuição de a. Somente se faz necessário o uso da distribuição de a para obter a sua condicional

completa, expressa por

«'' ,',«,., « íi lú.;«'-- l ,.«,l
Os detalhes das expressões 3.19 a 3.21 são apresentadas no Apêndice D.

Podemos perceber que ai com { :: l, . . . ,n são independentes porém não tem uma forma fechada.

Por isso, nesta situação podemos utilizar o algoritmo de aceitação-rejeição para determinar a den-
sidade condicional.

3.4 Aspectos computacionais

Neste trabalho, um esquema de dados aumentados foi implementado no software R. A proposta

é baseada no algoritmo apresentado neste capítulo para a situação em que a variável latente Zkj tem

distribuição normal com média 77ij e variância igual a um. O algoritmo gera valores das distribuições
condicionais completas, garantindo a convergência a distribuição de equílibrio. O algoritmo para

implementado para a geração da posteriori dos parâmetros dos itens e da vaiável latente é descrito
abaixo:

1. Inicie a iteração com o contador t = 1 e o conjunto de valores iniciais (/3i, ai,Ot, '2, . . . ,On)

2. Gere um novo valor das condicionais completas

3. Incremente o contador de j para j+l e retorme ao passo 2 até a convergência do algoritmo

Sob condições de regularidade, quando o número de iterações aumenta para o infinito a distribuição

dos parâmetros converge para a distribuição de equílibrio.



Capítulo 4

Aplicação na Avaliação de Sintomas Depressivos

4.1 Introdução

Estima-se que aproximadamente de 15% a 20% da população mundial sofre ou já sofreu de

depressão. A depressão é uma doença que compromete o funcionamento físico, o humor e também

o pensamento. Ela altera a maneira como o indivíduo vê e sente a realidade ao seu redor. As
causas da depressão são inúmeras. Acredita-se que a genética, alimentação, estresse, estilo de vida,

rejeição, separação dos pais, drogas, problemas na escola e outros fatores estão relacionados com o

surgimento ou agravamento da doença.

Os sintomas depressivos geralmente associados a este quadro clínico são diversos, porém essenci-

ais para o diagnóstico da doença. Destacam-se a falta de humor, tristeza, angústia, falta do apetite
sexual, baixa auto-estima, cansaço, crises de choro, entre outros labores.

Do ponto de vista clínico, a depressão pode ser dividida em depressão maior e transtorno bipolar.

O transtorno bipolar é caracterizado pela variação extrema do humor entre uma fase maníaca.

Uma pessoa com transtorno bipolar está sujeita a episódios de extrema alegria, euforia e humor
excessivamente elevado, e também a episódios de humor muito baixo e desespero. Entre os episódios,

é comum que passe por períodos de normalidade.

Por outro lado, os pacientes com depressão maior, geralmente, têm episódios de depressão que

duram cerca de vinte semanas. Os pacientes com esse tipo de depressão apresentam pelo menos cinco

dos seguintes sintomas: desanimo na maioria dos dias e na maior parte do dia, falta de prazer nas
atividades diárias, perda do apetite e/ou diminuição do peso, distúrbios do sono durante quase todo

o dia, sensação de agitação ou languidez intensa, fadiga constante, sentimento de culpa constante,
dificuldade de concentração, ideias recorrentes de suicídio ou morte, se preocupa com os pequenos

problemas da vida, tem dificuldade para tomar banho, ler um livro e até coisas simples como assistir
televisão.

Avaliar a intensidade dos sintomas depressivos pode ser importante para monitorizar mudan-

ças e prover medidas objetivo para julgar melhora ou efetividade de métodos de tratamento. O
inventário de depressão de Beck (BDI), é uma das medidas mais amplamente utilizada para avaliam

a intensidade de sintomas em pacientes depressivos. Esse instrumento de medida consiste em um

questionário de auto-relato com 21 itens de múltipla escolha relacionados com os principais sinto-
mas depressivos como desesperança, irritabilidade e cognições como culpa ou sentimentos de estar

sendo punido, assim como sintomas físicos como fadiga, perda de peso e diminuição da líbido. Cada

questão apresenta quatro possibilidades de respostas, que variavam em intensidade. Para avaliar o

resultado, um valor de 0 a 3 é determinado para cada resposta e o seu resultado é comparado a

uma chave para determinar a severidade do quadro depressivo.

21
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4.2

Neste capítulo, será aplicado a TRI gradual em dados provenientes de um estudo da validação

e tradução da escala Beck, disponibilizado por Cura(2006). O objetivo é avaliar os sintomas de

depressão que melhor discriminam a população quanto a intensidade de sintomas e também os
sintomas considerados mais graves.

A versão traduzida, adaptada e validada para o português do questionário de Beck está dis-

ponível no Apêndice B. Diferentemente do BDI, o questinái'io adaptado possui vinte itens com 4
categorias cada, representadas pelas seguintes respostas: Raramente (menos que l dia), Durante

pouco tempo (l ou 2 dias), Durante um tempo moderado(3 a 4 dias) e Durante a maior parte do
tempo (5 a 7 dias).

O conjunto de dados é composto por 350 indivíduos. Uma análise descritiva dos dados indicou

que cerca de 6% das observações contém no mínimo um item sem responder. Por este motivo, foi
decidido substituir os missing pela mediana do item correspondente.

4.2 Resultados

A partir da interpretação dos parâmetros dos itens e da vmiá;vel latente é possível compreender
mais detalhadamente a depressão. O parâmetro aj pode ser interpretado como a discriminação do

item j, ou seja, quanto maior a sua estimativa maior será a capacidade em diferenciar os indivíduos.

O nível de depressão de um indivíduo ié medido pelo traço latente 0i e o parâmetro /3 mede a

gravidade do item. Em termos deste parâmetro se determina os sintomas depressivos (itens) consi-

derados mais graves para medir a depressão.

Para a análise da TRI gradual em dados de depressão, foi desenvolvido um programa com base nos

algoritmos de dados aumentados descrito na seção 3.4. Este programa foi executado no aplicativo
R e está disponível no Apêndice A.

Para as densidades a priori do traço latente foram especificadas distribuições normal padrão. Por

outro lado, para os parâmetros de discriminação foram determinados distribuições normal definida

nos reais positivos com média zero e precisão igual a 0,5. E por último para o parâmetro de gravi-
dade foram especificados densidades normais com média zero e precisão 0,5.

Foram geradas 20.000 amostras MCMC. Devido aos efeitos de tendências que os valores iniciais

podem causar nas estimativas, 10.000 iterações iniciais foram descarnadas. De fato, determinar
o período de bum-in é um problema muito difícil, porque as taxas de convergência variam con-

sideravelmente para diferentes distribuições. Entretanto, se considera que o período de iterações
descartado é o suficiente para eliminar possíveis efeitos nas estimativas. Adicionalmente, para di-

minuir as autocorrelações se definiu um salto igual a 2.
Pelo resultados apresentados na Tabela 4.1, os sintomas depressivos que mais discriminam (a) são:

falta de animo, concentração, descanço e tristeza. Os que menos discriminam são: falta de apetite,
medo e falta de vontade. Os sentimentos depressivos mais graves (P) são: choro, fracasso, auto-

aversão e falta de apetite. Os menos graves são: dificuldade em se concentrar, proveito e sentimento

de valoração.

Com o propósito de analisar a convergência das cadeias, foi proposto a técnica de identificação e

monitoração informal do comportamento da trajetória de uma cadeia ao longo das iterações, através

da análise gráfica. O resultado gráfico do monitoramento das iterações, indica que a convergência e

atingida quando o gráfico tem distribuição estacionária, ou seja, os valores se concentram em torno
de um valor. No apêndice C apresentamos os gráficos das cadeias geradas pala os parâmetros dos

Imins tra.cos latentes. Em geral, as cadeias geradas parecem ter uma distribui-itens também paralae
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Tabela 4.1: EstimatÍua bagas ana dos /terás

Tabela 4.2: Estimatát;a Cláss ca dos /bens

Betül
0,34
0,12
0,58

-1,24
1,29

Beta2

9,17
6,31

b/média

17,21
12,69
16,99

Z)ríscdminação
0,80
0,79

Betal
0,12
0,06

-0,12

Lona

2,54
2,64
2,48
0,92

D
Betal
3,68
5,07
4,27
7,99

Beta2 Drisc.

1,38
1,49
1,52

 

  Betal Betü2   Z)ráscrimi7zaçao

0,509
2,223

0,265
70,183
-1,539
-0,012
0,382

1,027
1,5

1,027
0,139

-0,808
0,207
0,017
1,79

1,04
1,705
0,096
1,122
0,677

1,88

3,95
1,318

-14,016
0,965
0,962

1,515

0,392
2,594
2,169

1,841
0,709

2,006
1,076

3,708
0,179
2,62
1,04

2,111

1,814

3,318
6,295
2,181

34,116
2,857
2,001
3,313
2,323
3,791

3,372
3,939
1,909
3,06
2,048
3,906
1,724

3,435
1,772

2,643
2,755
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4.2

ção estacionária, se comportando ao longo das iterações de forma constante.
Para comparar os resultados obtidos anteriormente, os parâmetros dos itens foram estimados pelo
método Clássico, utilizando o pacote ltin disponível no R. Para mais detalher ver Rizopoulos (2006)

Os resultados são apresentados na Tabela 4.2.

Comparando os resultados, observamos diferenças nos sintomas depressivos mais(menos) graves e

também nos mais(menos) discriminantes. Essas diferenças entre os métodos deve-se principalmente

ao número de parâmetros estimados. De fato, quanto maior o número de parâmetros a ser estimado

menor será a precisão do método.



Capítulo 5

Conclusões

5.1 Resultados Finais e Estudos Futuros

Neste trabalho discutimos o modelo de resposta gradual ao item. Muito embora a TRI gra-

dual possa ser vista como uma estensão do modelo de resposta ao item binário, a interpretação
dos parâmetros são diferentes e mais complexo, em especial o parâmetro de dificuldade, pois sua

interpretação depende do número de categorias e dos dados.
No contexto bayesiano, com a introdução de variáveis latentes foi possível ampliar a gama de

modelos especificados para a TRI. Alguns dos modelos que podem ser utilizados são: probito, t-

student e a logística. Para futuros estudos, distribuições assimétricas poderiam ser boas alternativa.

Em geral, eles são de interesse prático, principalmente em situações em que a normalidade dos dados

não sela razoável. Além disso, um ponto interessante seria estudar diferentes distribuições a priori

para as habilidades e os itens. Isso poderia determinar resultados mais precisos.
Embora foram desenvolvidos programas computacionais para a estimação computacional, recomenda-

se que os programas sejam aperfeiçoados e testados em estudos de simulação. A alta correlação entre

os parâmetros tornou a convergencia do método muito lenta. Nesse sentido, seria relevante que fos-

sem feitos estudos que possam aumentar a performance computacional.
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Apêndice A

Programa em R utilizado na aplicação

Este programa tem como objetivo simular os parâmetros da TRI gradual por Gibbs
1..=.#+###++### ## ##

#++#++++H''k+'K+Dados iniciais para a simulação#

m=4 +Número de categorias'F

n=350 +número de indíviduos*

p-20 'knúmero de itens+

t=20000 'kMCMC'k

cone-l 'bcontador da simulação'b

dados=read.table("dados.txt" ,head=T) *lendo os dados para a simulação*

Y=matrix(0,ncol=p,nrow'n) 'kcriando a matriz de dadosl'

Y=dadosl,l:pj+l 'ktransformando os dados em matrizl'

+++'K'k'ç+Prioris - todas com dist. normal, sendo que alpha eh truncada'kl''k+++++

media.theta=0 'kmédia de theta*

media.beta=0 +média de Beta'K

media.alpha=0 I'média de alpha*
var.theta=1*variância de theta'k

var.beta=2 'Kvariância de beta'k

var.alpha=2 'Kvaliância de alpha+

++#++++'k'b#'k+deíiniçao das matrizes+'k#**+#+++l''b

gama=matrix(0 ,ncol=p,nrow'(m+ l) )

*gamma tem (m+l), sendo que somente m-2 parâmetros precisam ser estimados:'

gamajl,j=-10000 'klimite inferior*

gamat2,]=0 'kparâmetro com valor fixo para evitar problemas de estimaçãol'

gamalm+l,j::10000 4'limite superior'k

+valores iniciais "chupado". São os únicos que precisam ser estimados

if (m1=3) gamaj3:m,]=seq(1,2,length(m-])) e]se gamatm,]=l

Z=matrix(0,ncol=p,nrow'n)*vmiáveis latentes*

alpha=matrix(l,ncol=1,nrow=p)*vetor de alpha*
beta=matrix(0,ncol=1,nrow=p)*vetor de beta*

theta=matrix(0,ncol=1,nrow=n)*vetor theta*
delta=matrix(l,ncol=1,nrow=n) *vetor da variância de Z#
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phi=matrix(0,ncol=p,nrow'n) +matriz de média da variável latente Z#
parâmetro. theta=matrix(0,ncol=n,nrow=t)
'kmatriz utilizada para guardar os valores gerados de theta+

paiainetro.beta=matrix(0 ,ncol=p,nrow't)
#matriz utilizada para guardar os valores gerados de beta+

parâmetro.alpha=matrix(0,ncol=p,nrow't)

;;,:.'.",
"gama2.18", "gama2.19","gama2.20")))

+matriz utilizada para guardar os valores gerados gama"

betal=matrix(0,ncol=p,nrow'p) +matriz necessária para calcular phi*

min=matrix(rep(-6000,(m-2)),ncol=p,nrow'm-2)

max=matrix(rep(6000,(m-2)),ncol=p,nrow'm-2)

1..x.##################
# +#+'k+'k+Pacotes necessários para a simulação'K

library(time)
library(gamlss.tr)

++#+'K'K+'k'kchute inicial de theta'K'K'k+# ++#++'k

escore=matrix(0 ,ncol= 1, nrow=n)

for (i in l:n)

escorelil=sum(Yji,l)

theta=(encore-me an(encore))/sd(escore)

++'k'k'k'K+Calculo da média de Z, ou seja, phil'+l'l'+++H'

media.z =function0 {

dias(betal)=beta
alphal =matrix(rep(alpha,n),ncol=p ,byrow=T)

phi=theta'kt( alpha)- alphal+betal

+#+'k'kl''k+Calculo do tempo do programa'k+'k##++##

time <- getTime0

++#+++++++'K+++'kínicio do programa principal de simulação'P+'K'k++++++#++'k

repeat{

max=matrix(rep(-6000,(m-2)),ncol=p,nrow' m-2)
minam atrix(rep(6000,(m-2)),ncol=p,nrow'm-2)
++++#l'++'Kcondicional completa de Z, theta e gama'KI'###++

}
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for(i in l:n) {

media.z random=trun.r(c(gamajYji j],j],gamaIY]i,j]+l ,j]) ,family=NO,mu=phiji jl,sigma:

) ,type = "both" )

Zjijl=random(1)
for (k in 3:m){

if (ylijl==(k-l) Zji jj>maxjk-2j]) max]k-2jj-Zji,j]
if(yÍi jj==k Zli jj<minjk-2j]) minjk-2,j]=Z]i j]

var .t=solve(sum( alpha**2)/deltatil +l/var .theta)

media.t=(sum(alpha*(Z li,j+beta* alpha))/deltalil+media. thet a/var. thet a)*var.t
thetajij=rnorm(l,media.t,sqrt(var.t) )

+#'K'K'k+'Pcondicional completa de alpha e beta'K'K'k++'k

for(j i« l:p){
var . absolve(l/var. alpha+sum((l/delta)*((thet a-betajj])**2)) )

media. a=(media. alpha/ var. alpha+sum((l/ delta)*Zt,jl*(theta-betaljl)))* var . a

r andom=trun.r(0 ,funily=NO ,mu=media.a,sigma=sqrt(var. a), type= " left " )

alphajjl=random(1)
var .b=solve(l/var.beta+ alphaljl*sum(l/dele a) )

media.b=(media.beta/var.beta+ alphajjl*sum((l/delta)*(alphajjl*theta-ZÍjl)))*var . a

betajjl=rnorm(l,media.b,sqrt(var.b) )

++++#+'kl'#+'Kcondicional completa de gama'kl''b++

for (j in l:p)

for (k in 3:m)

gamalkj] =runif( l ,max(maxjk-2jl,gamajk- l jl),min(minlk-2jl,gamajk+ l jl) )

par ametro.thetajcont,l =t(thet a)

parâmetro .beta]cont ,]=t(beta)

par ametro. alphalcont ,l =t(alph a)

parâmetro.gama]cont ,] =t(gamaj3:m,] )

cont=cont+l

if (cont==(t+l)) break

# ++++'k+'k+'afim da simulação#'k'PH'+++++++++'k

##'K++'k+Tempo da simulação+#+'k'k+'K

timeReport(time)

+amostra da distribuição a posteriori'k

}

}

:sqrt(deltajil
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p-20

m=10000 +burn-in'K

k=2 'ksalto+
t=20000

n=(t-m)/k*numero de amostras*
posterior.theta=parametro. thetaÍseq(m+l,t,by=k) ,l

posterior.beta=paraznetro.betaÍseq(m+ ] ,t,by=k) ,]

posterior. alpha=par ametro. alpha]seq(m+] ,t,by=k) ,]

posterior.gama=parametro.gamalseq(m+l ,t,by=k) ,l

+ Beta 2

bet a2=matrix(0 ,ncol=p,nrow'n)

for(i in l:p)
beta21,ij=posterior.gamas,il/posterior.alphal,il+posterior.betat,il

posterior.beta2=beta2
+beta 3

beta3=matrix(0,ncol=p,nrow'n)

for(i in l:p)

beta31,ij::posterior.ramal,20+il/posterior.alpha[,ij+posterior.beta],i]

posterior.beta3=beta3

+Salvar no excel os dados+

write(parâmetro.theta, " sim.depressão/theta.v3.data",ncolumns=350)

frite(parâmetro. alpha, " sim.depressão/alpha.v3.data",ncolumns=20)

write(parâmetro.beta, " sim.depressão/beta.v3 .data" ,ncolumns=20)

write(parâmetro.gama, " sim.depressão/gama.v3.data",ncolumns=40)

+Medidas Resumo (média, mediana, desvio padrão)'P

m=4

n=350

p-20
media.gamal =mean(posterior.gamas,ll)

media.gama2 =mean(posterior .gamas,2])

mediana.gamal=median(posterior.gamas,ll)

mediana.gama2=median(posterior.gamas,21)

desvio .gamal =sd(posterior.gamas,l] )

desvio.gama2=sd(posterior.gamas,21)

'Ktheta#

theta=matrix(0,nco1=3,nrow-n ,dimnames=list(cO,c("media", " mediana" , " DP ")) )

for (i in l:n){

thetaÍi,l] =mean(posterior.thetat,il )

theta[i ,2] =medi an(posterior.thetat,il)
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thetaji,3j=sd(posterior.thetal,il)

+parametros#

media=matrix(0,nco1=4,niow=p,dimnames=list(c( "incomodo " , " apetite" , " animo", "valoriza", " conceder" ,

"deprimid" ,"esforco" ,'iotimismo" , "fracasso" , u amedront" ," sono" ,"felicida" ,"falar" , "sozinho" , " ainis-

toS&n , " proveito " , " choro " , " tristeza" , " estimado", " manter"),c(" Betal " , 'IBet&2" , " Beta3 ", "Discriminacao ")))

mediana=matrix(0,nco1=4,nrow=p,dimnames=list(c(" incomodo", " apetite", " animo " , " valoriza", " concentr " ,

"deprimid" ,"esforco" ,'íotimismo" ,"fracasso",namedront" ,"sono" ,"felicida","falar" ,"sozinho'' , "amis-

tos&n ," proveito" , " choro", " tristeza" , " estimado", " manter"),c("Betal" , "Beta2 " , " Beta3 ", "Discriminacao ")»

desvio=matrix(0,nco1=4,nrow=p,dimnames=list(c(" incomodo ", " apetite", " animo ", " valoriza" , " concentr" ,

"deprimid" ," esforce" ,'iotimismo" ,"fracasso" , n amedront" , "sono" , "felicida" , "falar" ,"sozinho" , " amis-

tosa" , "proveito "," choro " ," tristeza" , " estimado", " manter"),c("Betal ", "Beta2 ", " Beta3 ", " Discriminacao ")))

for(j in l:p){

media[j ,l] =mean(posterior.betat,j] )

mediajj ,2] =mean(posterior.beta2ljl )

media[j ,3] =mean(posterior.beta3jjl )

media[j ,4] = mean(posterior. a]phajj] )

medianalj ,ll=medi an(posterior.betaljl )

medianalj ,2j=median(posterior .beta2ljl )

medianalj , 3j=median(posterior.beta3ljl )

medianas ,4] =median(posterior. alphajjl )

desvio lj ,lj=sd(posterior.betaljl )

desvio lj ,2j=sd(posterior.bet a2 ljl )
desvio lj ,31 =sd(posterior.bet a3[ ,j] )

desvio lj ,41 =sd(posterior. alphal jl )

}

}



Apêndice B

Questionário Adaptado em Português do Inventário de
Depressão Beck

01.

02.

03.

amigos
04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Senti-me incomodado com coisas que habitualmente não me incomodam

Não tive vontade de comer; tive pouco apetite

Senti não conseguir melhorar meu estado de ânimo mesmo com a ajuda de familiarese

Senti-me, comparando-me às outras pessoas, tendo tanto valor quanto a maioria delas

Senti dificuldade em me concentrar no que estaca fazendo
Senti-me deprimido

Senti que tive que fazer esforço para dar conta das minhas tarefas habituais

Senti-me otimista com relação ao futuro

Considerei que minha vida tinha sido um fracasso
Senti-me amedrontado

Meu sono não foi repousante

Estive feliz

Falei menos que o habitual
Senti-me sozinho

As pessoas não foram amistosas comigo

Aproveitei minha vida
Tive crises de choro

Senti-me triste

Senti que as pessoas não gostavam de mim

Não consegui levar adiante minhas coisas
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Apêndice C

'l:rajetória das cadeias geradas pelo algoritmo de dados

aumentados

ai(incomodo)ct2(apetite)as(animo)

1000 3000 5000 0 1000 3000 5000 0 1000 3000 5000

lteração lteração lteração

oy(valoriza)ob(concentração)%(deprimido)

1000 3000 5000 0 1000 3000 5000 0 1000 3000 5000

lteração lteração lteração

a7(esforço)ae(otimismo)a9(fracasso)

1000 3000 5000 0 1000 3000 5000 0 1000 3000 5000

lteração lteração lteração

aio(amedronta)

1000 3000 5000

lteração

(7ompor&amento da cadeia gerada ao longo das {terações para os l)arâmetros dos {&ensf a e

0

0

0

0

Figura
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(ll l \SUI itJJ -"lzvv''''v'' '/

1000 3000 5000 0 1000 3000

lteração lteração

a14(sozinho)als(amistosa)

1000 3000 5000 0 1000 3000

lteração lteração

at7(choro)aiB(tristeza)

1000 3000 5000 0 1000 3000 5000

lteração

CE20(manter)

1000 3000

lteração

cela(falar)3q.ía

050000

50000

aln(estimado)Sllg

0
lteraçãoa

lteração

50000

eraçoea e
(-;ompodamento da cadeia gerada ao longo das iterações para os parâmetros dos itensgeFigura a]

1000 3000

lteração

atS(proveito)

0 1000 3000

lteração
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PI(incomodo)Pi(apetite)l3i(animo)

1000 3000 5000 0 1000 3000 5000 0 1000 3000 5000

lteração lteração lteração

l3í(valoriza)Pi(concentração)PI(deprimido)

1000 3000 5000 0 1000 3000 5000 0 1000 3000 5000

lteração lteração lteração

l)í(esforço)Pi(otimismo)l3i(fracasso)

1000 3000 5000 0 1000 3000 5000

lteração lteração

l3i(amedronta)

1000 3000 5000

lteração

lteraçãoa

0

0

0

0

Figura
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pl \o''' "'.r pl\iullçiuóueJ pl (ralar)

1000 3000 5000 0 1000 3000 5000 0 1000 3000

lteração lteração lteração

fll(sozinho)l3i(amistosa)Êi(proveito)

1000 3000 5000 0 1000 3000 5000 0 1000 3000

lteração lteração lteração

l)i(choro)l3i(tristeza)pi(estimado)

1000 3000 5000 0 1000 3000 5000 0 1000 3000 5000

lteração

Dí(manter)

000 3000 5000

lteração

0 5000

0 5000

0

lteração lteraçãoa a

0 l

Figura C.4 (7ampoNamerzla da cadeia gerada ao longo das iÍerações para os parâmetros dos tensa a e e

1000 3000

lteração

l31(amistosa)

1000 3000

lteração
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0 1000 3000 5000 0 1000 3(D0 5000 0 1000 3000 5000

lteração lteração lteração

0 1000 3000 5000 0 1000 3000 5000 0 1000 3000 5000

lteração lteração lteração

0 1000 3000 5000 0 1000 3000 5000 0 1000 3000 5000

lteração lteração lteração

020003000246

0 1000 3000 5000 0 1000 3000 5000 0 1000 3000 5000

lteração lteração lteração

Figura C.5: Comportamento da cadeia gerada ao lo?zgo das {terações para algumas uaNáueis latentes



Apêndice D

Detalhes das Expressões do Capítulo 3

A continuação apresentamos as prova dos resultados discutidos no capítulo 3. As demonstrações

são dadas em proposições expressas de uma forma mais geral. Ou seja, deve-se observar que quando

ai = 1, então temos os resultados 3.10-3.11 e para ai # l temos as condicionais completas dadas
em 3.19-3.21.

Proposição D.l $da lj uma uahát;eZ aZeafóda com resposta gradual com proóaóáZãdade dada por

P(Ej = kl0{,aj,/%,'y) = P('yk-i < Z;j < "yk), orzde Zij é uma uaríáuel Zafente com disfráóuiçãa

dada por Zijlai «., ]\r (@ij; a2) . .4{nda, c07zsidere as prioHs dadas por 3.5-3. 7. .4 condicional completa

de 0{ cam i = 1, - . . , né

P

>l: aãaj (':j + aj6) + p.a?

aijZ,a,P,a..M .ih-aoa P

?+ ãE.? ?

Prova De 3.3, temos que,

« (Old.dos) üú«("ã") *('u;") - ü*('u;"') i*("ã")
iiú-«i i(úr-,l («=rl
«,l l$(«Jr*p/ ll .:,

(x

(x

0(

Note que, os as variáveis latentes O são independentes e suas condicionais completas são normal.
mente distribuídas. Ainda,

$ ("J)' * (\#) ' Ê$(?*' '')'.('7)'
'; lqi" * :bl - «: l:;.: aj (zij + &a.j)

©aj? - 'ZO,HO.ai?

(\r)'

(x:

(x:

0( (D.2)
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com

l
+2a i

(D.3)

e

E;.: aj (zij + Aa.j) +
.ã. (D.4)

Substituindo D.2 em D.l, temos que os itens O têm distribuição normal com média representada
por D.8 e variância D.7.

Proposição D.2 Seja Ej uma uaüáueJ aleatóMa com resposta gradual com proóaóãZidade dada por
P(bj = kl0{,aj,Py,'y) = P (7k-l < Zij < 'Ã;), ande Zij é uma t;adáueZ Zatenfe com dásfhóuiçâo

dada por .Z:Jlai «' .V (@ij; ai) . .Ainda, considere as phohs dadas por 3.5-3. 7. .4 condicional compZefa

de Pj, com .j = 1, . . . ,p é

" «-«li%*gi«("1')iii*$gi : ; (à *$g)
Prova De 3.3, temos que,

«- (Pld«dos) « úú«("í")«('qa") -i«('ql"')Ü*("ü")

« iú«,l-;n"rl(úr«,l (\"ri
« «,l IÉ("?y*('hi"yll '«',

Note que, os itens P são independentes e suas condicionais completas são normalmente distribuídas
Ainda,

Ê (~?) ' . (T)'
2

zij aj (0i - Ü)
+

{-1 (qr)'
:))' * (qr)'
- « 1% * Ê '4#''l

$g(« ('-
« (i *Êg)
(Lr)'

(x

0( (D.6)

com

'ã,

l

(D.7)



DETALHES DAS EXPRESSÕES DO CAPÍTULO ?? 39

e

g * Ê ©$"1 .:. (D.8)

Substituindo D.6 em D.5, temos que os itens têm distribuição normal com média representada por
D.8 e variância D.7.

Proposição D.3 Sda Ej ama uaHáueZ aZeatóHa com resposta gradual com proóaóãZidade dada por

P(X.f = kl0i,aj,Pj,'y) = P (7j;-l < Zij < lk), onde Z j é ama uariáueJ latente com dísfMZ,lição

dada por Zij lai «' .N (éij; a2) . .Ainda, considere as pMoüs dadas por 3. 5-J. 7. ,4 condicianaZ compZeZa

de aj, com .j = 1,. .,p é

« ',«,.-«'11%*$ , 1 1i*Êea'l':;li*$pa'l':l''«».
Prova De 3.3, temos que,

«- (ald«d«)
ÍIÜ * ("í") « ('ã':) ' '«. » ',

ü ú«, l l (üy«, 1-; Ê ("=yl «« » «

«, l-] l$ ("=y * (x::ryll ' '«. » .' '- ',

0(

0(

(x

Note que, os itens a são independentes e suas condicionais completas são normalmente distribuídas

Ainda,

Ê (»=)' * ("=)' $(''' ' :r])' * (»=)'

$ (eP)' (.. - â)' * ("=)'
; li * Ê rn'l h'«01
(:=)' ...:.,

0(

cx

com

.:, - li *$ nn'l': (D.ll)

% * Ê ("é'-.)l .:. (D.12)
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Substituindo D.lO em D.9, temos que os itens a têm distribuição normal truncada nos reis positivos
com média representada por D.12 e variância D.ll.
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