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Resumo

A crescente complexidade das pesquisas conduzidas em diversas áreas tem

gerado dados com estruturas complexas que demandam cada vez mais métodos es-

tatísticos sofisticados para responder adequadamente às questões de investigação.

Através da aplicação de um modelo de regressão aditivo para a intensidade dos

eventos recorrentes, espera-se compreender melhor a dependência estatística re-

presentada por uma heterogeneidade natural não observada ou em termos da real

influência causal da história desses eventos. Dentre as metodologias empregadas

com fundamentação teórica no modelo aditivo de Aalen, destacam-se os modelos di-

nâmicos e de fragilidade mostrando as especificidades de cada uma das abordagens.

Assim, foi possível compreender as fontes de dependência estatística: heterogenei-

dade natural não observada e a real influência causal da história desses eventos

através do uso de ambas as metodologias. Dentre os aspectos positivos, destacam-

se o uso de covariáveis tempo-dependentes, bem como a base teórica de martingal,

flexibilizando os métodos de inferência estatística. Uma das desvantagens do uso

da abordagem dinâmica é a limitação da ocorrência de um certo número de even-

tos prévios de forma a viabilizar a predição. Apesar do estudo de simulação ter

indicado uma boa performance em relação à estimação dos parâmetros do modelo

aditivo de Aalen com fragilidade, o método utilizado considerou um parâmetro co-

mum para representar a associação existente entre os mesmos indivíduos de um

mesmo agregado, bem como a heterogeneidade entre diferentes agregados, fragili-

dade compartilhada. As potencialidades do uso dessas metodologias foram explo-

radas através da análise de três estudos longitudinais conduzidos para avaliar o

impacto do programa de saneamento ambiental na ocorrência de diarreia infantil

em áreas na cidade de Salvador.
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Palavras-chave: Dados longitudinais binários, eventos recorrentes, modelo adi-

tivo dinâmico, modelo aditivo de fragilidade, incidência de diarreia.



Abstract

The increasing complexity of research conducted in many areas has been

generated data with complex structures that increasingly require sophisticated

statistical methods to respond adequately to research questions. Through applying

an additive regression model for intensity of recurrent events, it is expected to bet-

ter understand the statistical dependence represented by a natural heterogeneity

not observed or in terms of the actual causal influence of the history of these events.

Among the methodologies used with theoretical foundation in the additive model

of Aalen, we highlight the dynamic and fragility models showing the specificities of

each of the approaches. Thus, it was possible to understand the sources of statisti-

cal dependence: natural heterogeneity not observed and the real causal influence

of the history of these events through the use of both methodologies. Among the

positive aspects, we highlight the use of time-dependent covariates, as well as the

theoretical basis of martingale, making the methods of statistical inference more

flexible. One of the disadvantages of using the dynamic approach is the limitation

of the occurrence of a number of previous events in order to predict. Although the

simulation study indicated a good performance in relation to the estimation of the

parameters of the Aalen additive model with fragility, the method used has consi-

dered a common parameter to represent the existing association between the same

individuals of the same aggregate, as well as the heterogeneity between different

aggregates, shared fragility. The potentialities of using these methodologies were

explored through the analysis of three longitudinal studies conducted to evaluate

the impact of the environmental sanitation program on the occurrence of childhood

diarrhea in areas in the city of Salvador.

Keywords: Binary longitudinal data, recurrent events, dynamic additive model,

frailty additive model, diarrhea incidence.
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Capítulo 1

Introdução

A crescente complexidade das pesquisas conduzidas em diversas áreas con-

siderando esquemas amostrais intricados, capturando ocorrências múltiplas de um

desfecho em um mesmo indivíduo ou avaliando relações complexas causais, por

exemplo, tem gerado dados com estruturas bastante complexas e que requerem

métodos estatísticos mais sofisticados para responder adequadamente às questões

de investigação. Essas estruturas complexas podem expressar respostas multiva-

riadas, respostas correlacionadas e processos de amostragem em um ou múltiplos

estágios. Por exemplo, nos últimos 20 anos tem havido um aumento considerável

no desenvolvimento de modelos e métodos para a análise de dados longitudinais,

objetivando lidar com situações envolvendo um grande número de eventos recor-

rentes, a presença de dados omissos e o efeito tempo-dependente das covariáveis,

entre outros aspectos (Henderson e Shimakura, 2003; Miloslavsky et. al, 2004;

Fosen et. al, 2006; Gunnes et. al, 2009). Estes desenvolvimentos são motivados,

em parte, pelo conjunto diversificado e importante de problemas em dados com es-

trutura complexas que surgem em saúde pública, indústria, tecnologia, sociologia,

ciência e outros campos.

Na análise de sobrevivência tradicional, a variável de interesse é o tempo

até a ocorrência de um único evento. Porém, existem situações em que o evento de

interesse pode ocorrer repetidas vezes para uma mesma unidade de análise, que

são os chamados eventos recorrentes. Os eventos recorrentes podem ser definidos

como uma medida repetida, pois ocorre mais de uma vez para uma mesma unidade

de análise, adicionado de um caráter longitudinal, porque é observado ao longo do

tempo. A depender da classificação, o dado binário longitudinal pode ser visto como

um evento recorrente. Vale ressaltar que o evento recorrente não é uma variá-

9
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vel genuína, sendo necessário definir uma classificação que o caracteriza como tal.

Por exemplo, episódios de diarreia podem ser vistos como eventos recorrentes, pois

existe uma definição a priori para o episódio que o constitui como um evento recor-

rente. Da mesma forma que os ataques epilépticos, ataques de asmas, recorrência

de diversos tumores para um mesmo indivíduo, ou até mesmo várias admissões de

um mesmo paciente no hospital.

Dados de eventos recorrentes estão inclusos na classe de eventos correla-

cionados. De acordo com Box-Steffensmeier & Boef (2006), existem duas fontes

distintas de variabilidade nos dados de eventos recorrentes:

• Heterogeneidade entre indivíduos: Em algumas situações é comum que

alguns indivíduos tenham uma taxa de ocorrência do evento maior ou menor

do que a de outros indivíduos, e isto se deve ao fato de existirem fatores des-

conhecidos não mensuráveis, uma vez que os indivíduos possuem diferentes

modos de vida, traços genéticos e experiências, que influenciam na probabili-

dade de adquirir determinada doença. Como consequência, alguns indivíduos

são mais propensos a experimentar diversas recorrências de uma doença mais

rapidamente do que outros indivíduos, e isto ocorre devido à heterogeneidade

existente entre os indivíduos.

• Dependência dos eventos: A ocorrência de um evento pode influenciar no

surgimento (ou não) de eventos adicionais devido à fragilidade. A dependência

desse evento pode ser produzida por um enfraquecimento ou força biológica do

fenômeno de interesse como, por exemplo, a manifestação de uma doença in-

fecciosa tende a reduzir o risco de eventos futuros para um mesmo indivíduo,

uma vez que este adquiriu imunidade para a infecção, ou ainda, motoristas

podem dirigir com mais cuidado em uma rodovia após um acidente de carro,

ocasionando menos acidentes nessa rodovia.

Os modelos estatísticos baseados na teoria de processos de contagem para

analisar eventos recorrentes foram originalmente introduzidos por Aalen (1989).

Dentre os diversos métodos, vale ressaltar os modelos condicionais para dados de

sobrevivência multivariada, AG (Andersen-Gill), PWP-TT (Prentice, Williams and

Peterson, total times) e PWP-GT (Prentice, Williams and Peterson, gap times), os

métodos de processo de contagem baseados na intensidade e os modelos de fragi-

lidade (Aalen, 1980; Prentice et al., 1981; Andersen & Gil, 1982; Andersen et al.,

1993).
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Existem diversos trabalhos que apontam as conexões entre a análise de so-

brevivência e a análise longitudinal, mostrando procedimentos para eventos recor-

rentes sob a ótica de dados longitudinais. Para análise de dados longitudinais des-

balanceados no tempo, Cheng e Wei (2000) sugeriram um modelo semi-paramétrico

tendo como função de estimação a função escore definida no modelo de Anderson-

Gill. Baseados no modelo aditivo de Aalen, outros autores propuseram modelos de

regressão para dados longitudinais com coeficientes variando no tempo (Martinus-

sen e Scheike, 2000; Scheike, 2002; Lin e Ying, 2001). Estes autores mostraram

como os métodos baseados em processos de contagem podem ser utilizados na aná-

lise de dados longitudinais, estabelecendo, dessa forma, uma ligação com análise de

sobrevivência, observações tempo-dependentes e eventos recorrentes. Mais tarde,

Diggle et al. (2007) demonstraram como um modelo geral para dados longitudinais

contínuos poderia ser deduzido via análise de sobrevivência, baseando-se na ideia

do ajustamento de incrementos dado a história prévia da resposta de interesse.

Posteriormente, Farewell e Henderson (2010) mostraram como um estimador de

uma intensidade cumulativa poderia ser derivado a partir de uma sequência de

equações de estimação generalizadas para dados de contagem longitudinais obser-

vados de forma intermitente, indicando, assim, as ligações entre os dois campos

metodológicos.

A maioria desses métodos utiliza a teoria de processos de contagem, que foi

abordada por Aalen (1989) no contexto de eventos recorrentes por meio do modelo

de intensidade aditivo. No modelo aditivo de Aalen (1989) é possível a inclusão de

efeitos e/ou covariáveis tempo-dependentes por meio da informação passada (cova-

riável dinâmica) no evento de interesse. O modelo é considerado não-paramétrico,

pois na estimação dos parâmetros utiliza-se apenas a informação local, além do

uso de processos martingais para se fazer inferências dos dados longitudinais com

estrutura complexa.

Aalen et al. (2004) utilizaram a ideia de covariável dinâmica como forma

de introduzir o efeito da covariável na mudança instantânea da resposta em cada

ponto de tempo. Segundo os autores, a inclusão de covariáveis dinâmicas pode me-

lhorar o entendimento do fenômeno estudado. Tais variáveis podem ser definidas

como o número de eventos prévios, o tempo desde a ocorrência do último evento ou

qualquer função do passado, desde que seu efeito se modifique ao longo do tempo

(Fiaccone, 2006). Entretanto, a escolha da variável vai depender da natureza dos

dados. Fosen et. al. (2006a) chamam atenção ao fato de que a covariável dinâmica
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pode refletir algum aspecto da ocorrência do fenômeno em estudo, no sentido de fa-

zer parte do caminho causal da relação entre a variável resposta e uma covariável

fixa, principalmente no contexto de dados longitudinais, uma vez que a resposta no

modelo de regressão é o incremento da contagem dos eventos recorrentes.

Vale ressaltar que a inclusão da história prévia no modelo da intensidade

do processo é a forma mais natural de caracterizar a susceptibilidade, heteroge-

neidade ou a fragilidade individual de desenvolver alguma doença, por exemplo.

Como procedimento alternativo à inclusão de covariáveis dinâmicas, Elgmati et al.

(2008) propuseram a inclusão de um termo de fragilidade (ou equivalentemente

termo aleatório) na estrutura do modelo de intensidade aditivo de Aalen. Modelos

incluindo termos de fragilidade foram originalmente desenvolvidos para permitir

a heterogeneidade não observada e/ou a dependência na análise de sobrevivência

(Vaupel et al. (1979); Hougaard, 2000; Wienke et al., 2002). Geralmente, a fragi-

lidade atua de forma multiplicativa na função de intensidade, sendo que pessoas

com valores altos de fragilidade experimentarão mais eventos e pessoas com valo-

res baixos experimentarão menos eventos, quando comparadas com outras com as

mesmas covariáveis observadas (Elgmati et al., 2008).

É importante salientar que os procedimentos mencionados anteriormente

são métodos alternativos entre uma extensa variedade de metodologias disponíveis

na literatura sobre a análise de dados longitudinais. Milolasky et al. (2004); Mo-

lenberghs Verbeke, (2005) e Diggle et al. (2002) apresentam uma boa revisão com

fundamentação teórica sobre o tema. Dessa forma, esse trabalho tem como objetivo

apresentar as conexões entre os modelos de fragilidade e dinâmico no contexto do

modelo aditivo de Aalen para eventos correlacionados longitudinalmente. Assim,

a ideia é compreender as fontes de dependência estatística: heterogeneidade na-

tural não observada e a real influência causal da história desses eventos. Além

disso, espera-se explorar as potencialidades do termo de fragilidade na estrutura

do modelo aditivo para entender as diferentes formas de agrupamento natural da

ocorrência de diarreia. A motivação desse projeto baseia-se em três estudos epi-

demiológicos longitudinais, com estruturas complexa similares, realizados em mo-

mentos distintos com o objetivo de avaliar o impacto da implementação de serviços

de abastecimento de água, esgotamento sanitário e coleta de lixo como medida de

intervenção para melhoria das condições de saúde de uma população (Barreto et

al., 2007).
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1.1 Motivação

Em 1995, o Governo do Estado da Bahia divulgou para a sociedade o Pro-

grama Bahia Azul, como sendo “um ambicioso programa de preservação ambien-

tal que tem como principal meta melhorar a qualidade de vida de 2,5 milhões de

pessoas que vivem na região, além de recuperar o equilíbrio ecológico da Baía de

Todos os Santos, de extraordinário potencial econômico, especialmente do turismo”

(BAHIA, 1995, p.5). Com o objetivo de avaliar a efetividade desse programa, o Ins-

tituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia conduziu três estudos

(ou três fases), realizados nos períodos 1997-1998, 2000-2002 e 2003-2004, intitu-

lado “Projeto de avaliação do impacto epidemiológico do programa de saneamento

ambiental da Baía de Todos os Santos (Bahia Azul)”, sobre o efeito dessas obras

de saneamento nos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário e co-

leta de lixo como indicadores da morbidade por diarreia e infecção respiratória em

crianças com idade inferior a três anos.

Em 1997, a equipe de pesquisa iniciou a monitorização das condições sa-

nitárias/ambientais e de saúde em espaços intraurbanos, denominados microáreas

e, posteriormente de “áreas-sentinela” (Teixeira et al., 2003). A partir dos Setores

Censitários (SC) de Salvador, definidos pelo IBGE para o Censo Demográfico de

1991, classificados com base em critérios de renda e saneamento, foram compostas

as unidades amostrais espaciais (microáreas). Estas são constituídas por um ou

mais SC, tendo como critério o número de crianças menores de três anos. Quando

esta população era de 200 ou mais crianças, a microárea era constituída por um

único SC; no caso de uma população inferior, procedeu-se à fusão de SC adjacentes

e do mesmo estrato socioeconômico. As microáreas localizam-se, geograficamente,

em unidades espaciais maiores como Bacias de Esgotamento Sanitário (BES, vide

Figura 1.1). Ao final, os 1.735 SC iniciais foram agrupados em 1.080 microáreas,

sendo selecionadas 23 microáreas, pelo processo de amostragem aleatória simples,

onde foram investigadas as condições sanitário/ambientais e de saúde das crianças.
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Figura 1.1: Bacias de esgotamento sanitário do projeto de avaliação do Programa

Bahia Azul na cidade de Salvador.

A Figura 1.2 mostra as bacias de esgotamento sanitário e suas respectivas

áreas-sentinelas (microáreas). No presente estudo, serão consideradas 21 microá-

reas comuns aos três estudos pertencentes à 7 bacias, a saber: Calafate (204, 263

e 323), Cobre (191, 961 e 962), Lobato (118, 205 e 208), Mangabeira (672, 677 e

678), Médio Camurujipe (322, 327 e 330), Paripe (1054, 1057 e 1072) e, finalmente,

Periperi (1011, 1025 e 1026).
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Figura 1.2: Bacias de esgotamento sanitário e suas respectivas áreas sentinelas

(micro áreas).

Os referidos estudos são do tipo longitudinal, quase-experimental, com in-

teresse em estimar e comparar a incidência de diarreia e infecções respiratórias

em crianças menores de 3 anos moradoras das áreas antes e depois da intervenção

sanitária/ambiental, compostos da seguinte forma:

• Fase 1: 1997-1998 com 1153 crianças;

• Fase 2: 2000-2002 com 1256 crianças;

• Fase 3: 2003-2004 com 1127 crianças.

As crianças foram amostradas de 21 áreas sentinelas (Genser et al., 2006),

correspondentes a 7 bacias hidrográficas, indicando que pode existir uma possível

dependência espacial. Vale ressaltar que os três estudos longitudinais não envol-

vem as mesmas crianças, embora sejam desenvolvidos na mesma área sentinela. O

tempo de seguimento dessas crianças foi menor no estudo 3 (231 dias) quando com-

parado com os demais (455 a 494 dias de acompanhamento). Existem três escalas

de tempo relacionadas à característica do dado, a saber, tempo calendário, idade

(em dias) e tempo de seguimento.

A Tabela (1.1) mostra o número de crianças selecionadas em cada micro

área correspondente a 7 bacias comuns aos três estudos.
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Tabela 1.1: Distribuição do número de crianças no Programa Bahia Azul por bacia

e microárea para as três fases de estudo.

Bacias
Fase 1 Fase 2 Fase 3

Crianças Total Crianças Total Crianças Total

Calafate 40 69 61

25 102 44 186 50 117

37 73 60

Cobre 41 54 50

42 121 48 173 44 160

38 71 66

Lobato 48 59 45

40 129 45 160 44 141

41 56 52

Mangabeira 41 52 44

41 122 63 156 40 119

40 41 35

Med. Camurugipe 36 41 34

39 104 66 148 46 113

29 41 33

Paripe 42 58 39

42 125 60 181 40 121

41 63 42

Periperi 46 67 50

41 129 61 201 49 167

42 73 68

Dados de morbidade foram coletados em visitas domiciliares, que ocorre-

ram três vezes por semana, por entrevistadores locais durante os respectivos pe-

ríodos de acompanhamento de cada estudo. Informação sobre diarreia e infecções

respiratórias coletadas a cada visita correspondiam ao período das últimas 48-72

horas. A diarreia é o problema de Saúde Pública mais importante afetado pela falta

de água e saneamento adequado. Embora a contribuição de condições sanitárias

adequadas de uma comunidade na saúde pública seja amplamente reconhecida na

prevenção de várias infecções, poucos estudos epidemiológicos de larga escala estão

disponíveis para avaliar o impacto da implementação de serviços de abastecimento

de água, esgotamento sanitário e coleta de lixo como medida de intervenção para
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melhoria das condições de saúde de uma população (Barreto et al., 2007).

Nesse trabalho, os eventos recorrentes em questão serão dados pelos episó-

dios repetidos de diarreia para uma mesma criança, cuja definição é sequência de

dias com diarreia com, pelo menos, três dias consecutivos livres da mesma para ca-

racterizar o final do episódio. Um dia com diarreia é definido como a presença de 3

ou mais dejeções líquidas e amolecidas no período de 24h. No início de cada estudo

foram coletadas diversas características sóciodemográficas e econômicas, além de

dados diários sobre diarreia.

Os três estudos (ou as três fases) serão analisados simultaneamente e, con-

sequentemente, a escala poderá ser a idade em dias e/ou tempo de acompanha-

mento comum aos três estudos. O interessante é a flexibilidade existente para se

trabalhar com a escala de tempo. Para melhor entendimento da metodologia utili-

zada no trabalho, a próxima seção apresenta alguns conceitos básicos de processos

de contagem, martingais e intensidade do processo que são importantes para a

análise de dados longitudinais.

1.2 Conceitos Básicos

Frequentemente, o foco na análise de dados longitudinais está na obser-

vação da ocorrência de eventos ao longo do tempo. Tais ocorrências constituem

processos pontuais, cuja soma pode ser descrita por um processo de contagem.

Um processo de contagem N(t) é um processo que conta o número de ocor-

rências de eventos ao longo do tempo. Como exemplo, pode-se contar o número de

vezes que um indivíduo para de respirar durante um exame de polissonografia, ou

o número de curas em grupos de pacientes tratados com uma nova droga durante

um período de tempo.

Mais formalmente, um processo de contagem é um processo estocástico que

apresenta as seguintes propriedades:

(i) N(0) = 0;

(ii) N(t) <∞;

(iii) É um processo contínuo à direita e cresce com saltos de tamanho 1.

Então, {Ni(t), t ≥ 0} é um processo que conta o número de ocorrências de

eventos ao longo de determinado período de tempo para o i-ésimo indivíduo. Assim,
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um processo de contagem é uma função escada que salta uma unidade sempre que

ocorre um evento de interesse (Aalen et al., 2004).

Para modelar o processo de contagem, trabalha-se com a ideia de intensi-

dade, que leva em consideração um pequeno intervalo de tempo [t, t + dt) em torno

de t e o número de eventos ocorridos nesse intervalo, dN(t) = N(t + dt) − N(t). O

processo de intensidade λi(t) descreve o risco de ocorrência de um evento no tempo

t que depende de toda informação anterior ao tempo t, chamada de filtração ou

história. A história de um processo de contagem no tempo t, denotada por Ft−,

representa todo conhecimento acumulado relacionado às covariáveis fixas e tempo-

dependentes, aos eventos passados, etc.

Dessa forma, a intensidade pode ser definida como a probabilidade de que

um evento possa ser observado em um pequeno intervalo de tempo, condicional à

história (ou filtração) do processo até o momento imediatamente anterior a t:

λi(t)dt = P (dNi(t) = 1|Ft−) = E[dNi(t)|Ft− ],

considerando que cada dNi(t) é uma variável binária, que representa a mudança

instantânea de Ni(t) em t, e λi(t) é a intensidade do processo que modela o risco de

um salto no tempo t. Outra forma de definir o processo de contagem é observando

que Ni(t), utilizando-se a decomposição de Doob-Meyer, pode ser decomposto em

uma parte sistemática e outra aleatória (Martinussen & Sheicke, 2006). Assim,

pode-se escrever:

Ni(t) = Λi(t) +Mi(t), (1.1)

em que Mi(t) é um martingal e Λi(t) =
∫ t
0
λi(u)du é conhecido na decomposição como

compensador do processo de contagem (Andersen et al., 1993).

Então, a diferença entre o processo de contagem e o processo de intensidade

cumulativa é um processo martingal:

Mi(t) = Ni(t)− Λi(t).

Ou, equivalentemente, em termos de incrementos,

dMi(t) = dNi(t)− dΛi(t).

Considerando a esperança condicional do processo, dada a história Ft−,
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pode-se mostrar que:

E[dM(t)|Ft− ] = E[dN(t)− dΛ(t)|Ft− ]

= E[dN(t)− λ(t)dt|Ft− ] (1.2)

= E[dN(t)|Ft− − λ(t)dt]

= 0.

Assim, Λ(t) é chamado compensador de N(t) ou M(t) = N(t) − Λ(t) é dito

ser um martingal, caracterizado pela propriedade apresentada acima.

Segundo Fiaccone (2006), outro importante conceito na teoria dos martin-

gais é o de variação previsível 〈M〉 de um martingal. Assim, considerando que a

variância do incremento dM(t) é dada por

V ar[dM(t)|Ft− ] = E[(dM(t))2|Ft− ]− (E[dM(t)|Ft− ])2

= E[(dM(t))2|Ft− ], (1.3)

pode-se concluir de (1.3) pode-se concluir que a variância condicional do incremento

de M(t) é o incremento do compensador de outro processo, M(t)2. Considere que o

incremento de M(t)2 é dado por:

d(M2)(t) = M((t+ dt)−)2 −M(t−)2

= (M(t−) + dM(t))2 −M(t−)2 (1.4)

= 2M(t−)dM(t) + (dM(t))2.

Do fato de que E[dM(t)M(t−)|Ft− ] = M(t−)E[dM(t)|Ft− ] = 0, segue que

E[d(M2)(t)|Ft− ] = E[(dM(t))2|Ft− ] = V ar[dM(t)|Ft− ] = d〈M〉(t),

chamado por Andersen et al. (1993) de processo de variação previsível de M , deno-

tado por 〈M〉(t). Dessa forma, a variância condicional é dada por:
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V ar[dM(t)|Ft− ] = E[(dM(t))2|Ft− ]

= E[(dN(t)− λ(t)dt)2|Ft− ]

= λ(t)dt(1− λ(t)dt)

' λ(t)dt,

mostrando que o processo de contagem, dada a informação prévia, se comporta

como um processo de Poisson no tempo t, em que as médias e variâncias condicio-

nais dos incrementos são iguais em pequenos intervalos de tempo (Fiaccone, 2006).

O capítulo seguinte descreve uma das principais abordagens utilizadas

para modelar processo de contagem, o modelo aditivo de Aalen (1980), com enfoque

nos dados de eventos recorrentes vistos como dados longitudinais binários.



Capítulo 2

Modelo Aditivo de Aalen no

Contexto de Dados Longitudinais

Como alternativa ao modelo de Cox, Aalen (1980) propôs originalmente um

modelo aditivo pertencente a uma classe flexível de modelos de regressão que per-

mitem que os coeficientes de regressão sejam funções do tempo para que o efeito

de uma covariável possa variar ao longo do período. Assim, considere n indivíduos

observados ao longo de um período de tempo com um processo de contagem Ni(t)

denotando as ocorrências dos eventos de cada indivíduo no período t. Para cada in-

divíduo, também é considerado um conjunto de p covariáveisXi1(t), Xi2(t), . . . , Xip(t)

fixas ou tempo-dependentes. A ideia do modelo de Aalen (1980, 1989) é ajustar o

efeito de p covariáveis em relação à intensidade do processo de contagem de forma

aditiva, ou seja,

αi(t) = β0(t) + β1(t)Xi1(t) + ...+ βp(t)Xip(t), (2.1)

em que β0(t) é a função de regressão baseline, β1(t), . . . , βp(t) são os coeficientes de

regressão que medem o efeito das covariáveis, que podem variar arbitrariamente

com o tempo revelando mudanças na influência das mesmas, e αi(t) é uma função

determinística não-negativa associada ao processo de contagem Ni(t). O modelo

pode ser escrito em notação matricial como:

α(t) = X(t)β(t), (2.2)

em que β(t) = [β0(t), β1(t), . . . , βp(t)]
T e X(t) é a matriz de covariáveis correspon-

dente.

21
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Assim, o modelo de intensidade aditivo de Aalen pode ser caracterizado por:

λi(t) = Ri(t)αi(t) (2.3)

ou, equivalentemente,

λi(t) = Ri(t)[β0(t) + β1(t)Xi1(t) + ...+ βp(t)Xip(t)], (2.4)

em que Ri(t) é uma variável binária assumindo o valor 1 se o indivíduo i está em

risco para a ocorrência do evento no tempo t e 0 caso contrário.

2.1 Inferência

No modelo aditivo de Aalen as funções de regressão βj(t) precisam ser es-

timadas, porém suas estimativas não podem ser obtidas de forma direta, pois, em

geral, são não consistentes. Dessa forma, torna-se mais fácil trabalhar com as fun-

ções de regresssão acumuladas dadas por

Bj(t) =

∫ t

0

βj(u)du.

As funções Bj(t) podem ser estimadas de maneira consistente através do método de

mínimos quadrados e apresentam propriedades assintóticas satisfatórias. Sempre

que um evento occore, um modelo linear é estimado. Vale ressaltar que não é con-

siderada nenhuma forma paramétrica para as funções de regressão e as mesmas

podem variar arbitrariamente com o tempo, revelando influência nas covariáveis.

Segundo Colosimo e Giolo (2006), os coeficientes de regressão acumulados

são obtidos em cada tempo distinto pela estimação da contribuição instantânea

das covariáveis para a intensidade. Os autores ainda ressaltam que Bj(t) pode

ser considerada como uma função empírica que descreve a influência da j-ésima

covariável. O gráfico da função de regressão acumulada versus o tempo fornece in-

formação sobre a influência de cada covariável, sendo possível verificar se o efeito

de determinada covariável é constante ou varia ao longo do tempo. Se Bj(t) tem um

efeito constante ao longo do tempo, então o gráfico deve se aproximar de uma linha

reta. Por outro lado, inclinações positivas ocorrem em períodos em que aumentos

dos valores das covariáveis são associados com aumentos na função de intensidade,

enquanto que inclinações negativas ocorrem em períodos em que crescimentos nos
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valores das covariáveis estão associados com descréscimos na função de intensi-

dade.

Foi visto anteriormente que o processo de contagem Ni(t) pode ser decom-

posto numa parte sistemática e outra aleatória. Assim, por meio das expressões

(1.1) e (2.4),

N(t) =

∫ t

0

λ(s)ds+M(t) e λi(t) = α(t)Yi(t),

em que o compensador pode ser reescrito em termo do efeito das covariáveis:

dNi(t) = Ri(t)dB0(t) +

p∑
k=1

Ri(t)dBk(t)xik(t) + dMi(t) (2.5)

que, por conveniência, pode ser escrito em forma matricial,

dN (t) = X(t)dB(t) + dM(t), (2.6)

em queN (t) = (N1(t), ..., Nn(t))T é o vetor do processo de contagem,M (t) = (M1(t), ...,

Mn(t))T é o vetor correspondente aos martingais, B(t) = (B1(t), ..., Bp(t))
T é o ve-

tor dos coeficientes de regressão acumulados e, finalmente, X(t) é a matriz de co-

variáveis cuja i-ésima linha pode conter apenas zeros quando o indivíduo i não

está em risco no tempo t, caso contrário, a i-ésima linha será constituída do ve-

tor xi(t) = (1, xi1(t), ..., xip(t))
′, ou seja, o evento de interesse ainda não ocorreu e o

mesmo é não censurado. Assim, a equação (2.6) representa um modelo de regressão

linear padrão, em que dN (t) constitui a variável reposta (observada), X(t)B(t) a

parte sistemática e M (t) o ruído, levando certamente ao procedimento de estima-

ção por mínimos quadrados:

dB̂(t) = (X(t)TX(t))−1X(t)TdN (t).

Quando X(t) for uma matriz não singular o processo de estimação é inter-

rompido. Dessa forma é introduzida uma variável J(t) que indica seX(t) tem posto

completo.

dB̂(t) = J(t)(X(t)TX(t))−1X(t)TdN (t).

Portanto, o estimador da função de regressão acumulada pode ser expresso
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por

B̂(t) =

∫ t

0

J(u)(X(u)TX(u))−1X(u)TdN (u)

=
∑
Tj≤t

J(Tj)X
−∆N (Tj), (2.7)

em que X− = X(t)TX(t))−1X(t)T é a inversa generalizada de X(t). Os Tj são os

tempos de eventos distintos e ∆N (Tj) é o vetor com zeros para os indivíduos que

não experimentaram o evento no tempo Tj.

Um resultado importante, definido em Aalen et al. (2008) e provado por

Andersen et al. (1993, Seção VII.4.2), utilizando o teorema central do limite para

martingais é que
√
n(B̂(t)−B(t))

D−→ U(t), (2.8)

sendo U(t) um martingal gaussiano p-dimensional com média zero e D−→ denotando

convergência em distribuição. Em particular, para um valor fixo de t, o estimador

da função de regressão acumulada B̂(t) é aproximadamente normal multivariada

com distribuição em torno do verdadeiro valor B(t) e uma matriz de covariância

que pode ser estimada por:

Σ̂(t) =

∫ t

0

J(u)X−(u)diag(dN (u))X−(u)T

=
∑
Tj≤t

J(Tj)X
−(Tj)diag(∆N(Tj))X

−(Tj)
T . (2.9)

A base martingal associada permite um comportamento assintótico dos es-

timadores de mínimos quadrados para os coeficientes de regressão acumulados,

sendo possível a contrução de intervalos de confiança e bandas de confiança, apre-

sentadas nas seções seguintes.

2.1.1 Intervalos de Confiança

Para construir o intervalo de confiança para Bj(t) é necessário encontrar a

matriz de variância e covariância de U(t), dada em Aalen et al. (2008):

A(t) = var(U(t)) =

∫ t

0

j(u)X−(u)diag(λ(u)du)X−(u)T ,
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que pode ser estimada por

ˆV ar(U(t)) = nΣ̂(t) = n
∑
Tj≤t

J(Tj)X
−(Tj)diag(∆N(Tj))X

−(Tj)
T .

Andersen et al. (1993), Seção VII.4.2, mostrou que

nΣ̂(t)
A−→ (t). (2.10)

Assim,

nΣ̂(t) = n

∫ t

0

J(u)(XTX)−1XTdiag(dN(u))X(XTX)−1

=

∫ t

0

J(u)n(XTX)−1
1

n
XTdiag(dN(u))Xn(XTX)−1

=
P−→ Λ(t),

em que X(t) foi substituído por X, por simplicidade, enquanto que P−→ significa

convergência em probabilidade e Λ(t) é a intensidade acumulada. Dessa forma,

pode-se concluir que
√
n(B̂(t) −B(t)) converge em distribuição para um martingal

gaussiano p-dimensional com média zero e com matriz de covariância que converge

em probabilidade para A(t). Assim, o intervalo de confiança (1 − α) para Bi(t) é

dado por:

[
B̂i(t)− z1−α/2

√
ˆΣii(t); B̂i(t) + z1−α/2

√
ˆΣii(t)

]
,

em que z1−α/2 é o quantil da distribuição normal padrão.

2.1.2 Bandas de Confiança

Nessa seção, será feita uma breve descrição acerca da construção de ban-

das de confiança para Bi(t), que serão utilizadas na construção de gráficos em se-

ções posteriores. De acordo com Leboucq (2010), essas bandas não têm largura

constante, mas permitem o uso dos quantis conhecidos usando a tabela de Hall &

Wellner (1980). Essa abordagem é baseada na suposição de que B0(t) é uma ponte

Browniana, ou seja, B0(t) = W (t) − tW (t), em que W (t) é conhecido como movi-

mento Browniano padrão (Ver detalhes em Martinussem & Scheike (2006), Seção
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5.2, pag. 117). Assim, os autores mostraram que as bandas de confianças são dadas

por:

B̂i(t)− c1−α

√
Σ̂ii(τ)

n

(
1 +

Σ̂ii(t)

Σ̂ii(τ)

)
≤ Bi(t) ≤ B̂i(t) + c1−α

√
Σ̂ii(τ)

n

(
1 +

Σ̂ii(t)

Σ̂ii(τ)

) ,
com cobertura assintótica de (1− α).

2.1.3 Testes de Hipótese

A partir do resultado (2.8) é possível a obtenção de testes de hipóteses.

Serão considerados dois testes, o primeiro testa se uma função de regressão é igual

a uma determinada função e o segundo tem como objetivo verificar se uma função

de regressão tem efeito constante ao longo do tempo, cujas hipóteses são:

(1) H0 : Bj(t) = B0
j (t) ∀t ∈ [0, τ ] vs H1 : Bj(t) 6= B0

j (t), para significância

(2) H0 : Bj(t) = γt ∀t ∈ [0, τ ] vs H1 : Bj(t) 6= γt, para efeito constante,

Em que B0
j (t) é uma determinada função e γ é um parâmetro que precisa

ser estimado. Os testes são feitos em todo período de estudo [0, τ ], em que τ indica

o tempo máximo em que a matriz X(t) tem posto completo.

Teste para avaliar Significância do Efeito das Covariáveis

O primeiro teste é útil quando se tem interesse em testar se uma covariável

específica tem algum efeito na função de intensidade. No modelo aditivo de Aalen,

isso equivale a testar a hipótese nula de que não existe efeito da covariável sobre a

função intensidade. Assim, para algum j ≥ 1, a hipótese nula é dada por

H0 : Bj(t) = 0, t ∈ [0, τ ]

sendo que uma estatística proposta para testar essa hipótese é

Zj(t) =

∫ τ

0

Lj(t)dB̂j(t) =
∑
Tj≤τ

Lj(Tj)∆B̂j(Tj),

com Lj(t) sendo uma função peso não-negativa e, sob a hipótese nula, Zj(t) segue
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distribuição assintótica Normal com média zero e variância estimada por:

Vjj(τ) =

∫ τ

0

L2
j(t)dΣ̂jj(t) =

∑
Tj≤τ

L2
j(Tj)∆Σ̂jj(Tj).

E, pelo teorema central do limite, supondo H0 verdadeira:

Zj(τ)

Vjj(τ)

D−→ N(0, 1).

Aalen (2008) sugeriu a escolha da função peso Lj(t) = 1/diag(X(t)
′
X(t))−1jj ,

em que Lj(t) é a inversa de uma matriz diagonal tendo a mesma diagonal principal

da matriz (X(t)
′
X(t))−1. Essa escolha foi feita com base no método de mínimos

quadrados, em que as variâncias dos estimadores são proporcionais aos elementos

da matriz (X
′
X)−1. Dessa forma, as estatísticas de teste se tornam uma soma

ponderada das funções de regressão cumulativa.

Teste para avaliar se o Efeito é Constante

O segundo teste verifica se determinada covariável tem efeito constante ao

longo do tempo, ou seja, testa-se

H0 : Bj(t) = γt ∀t ∈ [0, τ ].

Sob a hipótese nula, γ pode ser estimado por

γ̂ =
B̂j

τ
.

Considerando o fato de H =
√
n
(
B̂j(t)− t

τ
B̂j(τ)

)
não ser um martingal, pois B̂j(τ)

depende do futuro, será utlizado um método desenvolvido por Martinussen & Scheike

(2006), conhecido como procedimento multiplicador condicional, baseado numa abor-

dagem de reamostragem. Os autores mostraram que

√
n(B̂(t)−B(t)) =

∫ t

0

X−(s)dM(s)

decorrendo de
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√
n(B̂(t)−B(t)) =

√
n
(
X−(s)dN (s)−B(t)

)
=
√
n

X−(s)dM (s) +

∫ t

0

X−(s)X(s)︸ ︷︷ ︸
=I

dB(s)−B(t)


=
√
n

∫ t

0

X−(s)dM (s).

Assim,

√
n(B̂(t)−B(t)) =

√
n

n∑
i=1

∫ t

0

(
XT (s)X(s)

)
X i(s)

TdMi(s),

em que X i(s) é o vetor de covariáveis para o i-ésimo indivíduo.

Considere

εi(t) =

∫ t

0

(
1

n
XT (s)X(s)

)−1
X i(s)dMi(s).

Então,
√
n(B̂(t)−B(t)) =

1√
n

n∑
i=1

εi(t).

Um estimador ε̂(t) para εi(t) é dado por:

ε̂(t) =

∫ t

0

(
1

n
XT (s)X(s)

)−1
X i(s)dM̂i(s),

em que M̂i(t) = Ni(t)− ˆΛi(t).

Deseja-se escrever
√
n(B̂(t)−B(t)) como uma soma de termos independen-

tes e identicamente distribuídos (iid), porém isso não é possível. Entretanto, como

a correlação entre dM̂i é de ordem 1/n, então
√
n(B̂(t) − B(t)) se comporta como

uma soma de seus termos independentes e identicamente distribuídos. O teste

para efeito constante é baseado no seguinte teorema:

Teorema 2.1.1. Seja Z1, ..., Zn ∼ N (0, 1) independentes e identicamente distribuí-

das (iid). Sob condições técnicas, segue que
√
n(B̂(t)−B(t)) tem a mesma distribui-

ção com limite

∆(t) =
1√
n

n∑
i=1

ε̂(t)Zi.
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A prova desse teorema e as condições sob as quais ele é válido podem ser

encontradas em Martinussen & Scheike (2006) (Seção 5.2 ). Como a propriedade de

martingal não pode ser usada para H =
√
n
(
B̂j(t)− t

τ
B̂j(τ)

)
, não é possível estimar

sua variância, tornando difícil avaliar sua distribuição. O teorema apresentado

mostra uma maneira de estimar a distribuição de H realizando simulações de Zi.

Os autores consideram duas estatísticas de testes para testar a hipótese nula, são

elas:

T1,const =
√
n sup
t∈[0,τ ]

∣∣∣∣B̂j(t)−
t

τ
B̂j(τ)

∣∣∣∣ ,
T2,const = n

∫ τ

0

(
B̂j(t)−

t

τ
B̂j(τ)

)2

. (2.11)

A primeira expressão considera a maior diferença entre B̂j(t) e uma linha

reta, já a segunda acumula as diferenças ao quadrado. Assim, sob a hipótese nula,

pode-se escrever:

√
n

(
B̂j(t)−

t

τ
B̂j(τ)

)
=
√
n

B̂j(t)−Bj(t)−
t

τ
B̂j(τ) + Bj(t)︸ ︷︷ ︸

t
τ
Bj((τ)


=
√
n
(
B̂j(t)−Bj(t)

)
−
√
n
t

τ

(
B̂j(τ)−Bj(τ)

)
.

Assim, pelo Teorema (2.1.1), sob a hipótese nula,
√
n(B̂j(t) − t

τ
B̂j(τ)) tem a

mesma distribuição de ∆j(t)− t
τ
B̂j(τ), com ∆(t) definido no Teorema (2.1.1). Dessa

forma, para testar a hipótese nula de efeito constante, os autores consideram um

esquema de reamostragem utilizando uma das estatísticas apresentadas.

2.2 Eventos Recorrentes no Contexto de Dados Lon-

gitudinais

Dados de eventos recorrentes podem ser vistos como dados longitudinais

binários, pois pode-se observar se o evento de interesse ocorreu ou não para um

mesmo indivíduo ao longo de um período de tempo. Por este motivo, nesta seção
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será considerada uma versão do modelo de Aalen para dados longitudinais com

escala de tempo discretizada sugerida por Borgan et al. (2007), representada por

τ = 0, 1, . . . , t. É importante ressaltar que os resultados apresentados anterior-

mente para o caso contínuo são válidos para o caso discreto, sendo que todos os

termos de integrais presentes em algumas fórmulas podem ser trocados por somas,

sendo necessário um ajuste apenas na fórmula para estimação da variância, apre-

sentada posteriormente e que será considerada nas análises apresentadas nesse

trabalho.

Dessa forma, iremos considerar que a ocorrência ou não de diarreia em

um determinado dia (t = 0, 1, 2, ..., T ) caracteriza um vetor longitudinal binário e

o processo de contagem representaria um dia com diarreia ou um episódio de di-

arreia, definido como sequência de dias com diarreia com, pelo menos, três dais

consecutivos livres da mesma para caracterizar o final do episódio, até o tempo t

(t = 1, 2, ..., T ). Vale ressaltar que um outro desafio em dados longitudinais é a

presença de dados omissos (ou faltantes) que podem ocorrer quando a omissão da

informação for temporária, denominado dados omissos intermitentes. Por exem-

plo, um paciente esqueceu de realizar uma ou duas coletas de um total de 10. Ou

ainda, dado perdido por abandono (em inglês dropout), onde uma vez perdido o

dado, não ocorre nenhuma mensuração posterior que pode ser causada pela migra-

ção ou morte, por exemplo.

Little e Rubin (1987) fizeram distinção entre os diferentes padrões de dados

omissos. Quando a probabilidade de omissão é independente de ambas as repos-

tas observadas e não observadas, o mecanismo de dados omissos são classificados

como completamente aleatório (MCAR, em inglês). Em contrapartida, quando a

probabilidade da resposta não observada é independente dos valores ausentes, o

mecanismo de dados omissos é classificado como aleatório (MAR, em inglês). A si-

tuação mais complicada e desafiadora, ainda que talvez a mais interessante, surge

quando a probabilidade de não-resposta depende dos valores ausentes. Na litera-

tura, os valores omissos são considerados ignoráveis ou ainda denominados dados

omissos informativos.

Borgan et al. (2007) sugeriram um modelo de regressão dinâmico aditivo

para dados binários longitudinais na presença de dados omissos, apoiando-se nos

eventos recorrentes ocorridos em tempos discretos onde a média condicional dada

a história prévia é ajustada em função de covariáveis tempo dependentes. Os re-

feridos autores ajustaram um modelo de transição de primeira ordem para o me-
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canismo de dados faltantes utilizando a informação do dado omisso como variável

resposta e concluíram que o referido mecanismo (intermitente e abandono) é não

informativo para os dados da fase 2 do projeto Bahia Azul. Similar resultado foi

observado em Lebouq (2010) utilizando os dados da fase 3, onde o autor ajustou

um modelo aditivo. Portanto, nesse trabalho iremos supor que o mecanismo de da-

dos omissos é aleatório (ou ainda não informativo) também para os dados da fase1,

embora se saiba que um estudo mais aprofundado da temática seria importante.

Considere um processo binário Yi1, . . . , YiT para a i-ésima criança, i = 1, . . . ,m,

em que Yit = 1 indica se a criança experimentou o evento de interesse no tempo t e

Yit = 0, caso contrário. Sendo que o evento de interesse será dado pelo episódio de

diarreia. Assim, para cada ponto do tempo, um vetor de 0’s e 1’s será formado.

Seja Ft a filtração que representa toda informação disponível para a i-ésima

criança até o tempo t e Nt =
∑t

s=0 Ys o processo que conta o número de 1’s em Y até

o tempo t (inclusive), então a intensidade do processo fica expressa por

λt = P (Yt = 1|Ft−1) = E(Yt|Ft−1). (2.12)

Agora, definindo Mt = Nt − Λt, em que Λt =
∑t

s=0 λs é a intensidade cumulativa,

com M0 = 0 e que

Mt = Nt − Λt =
t∑

s=0

εs,

em que εt = Yt − λt. E, pode ser visto por (2.12) que E[εt|Ft−1] = 0. Dessa forma,

E(Mt|Ft−1) = E(Mt−1 + εt|Ft−1) = Mt−1 + E(εt|Ft−1) = Mt−1,

mostrando que M é um martingal. Particularmente, E(Mt) = E(E(Mt|F0)) = M0 =

0, para todo t ∈ [0, τ ], assim, M tem média zero. O processo de variação previsível

〈M〉 de M é dado por

〈M〉t =
t∑

s=0

V ar(εs|Fs−1) =
t∑

s=o

λs(1− λs). (2.13)

Considerando K = {Kt} um processo previsível, então uma versão discreta



32

para o novo processo K ◦M é dado por

(K ◦M)t =
t∑

s=0

V ar(Ksεs|Ft−1) =
t∑

s=0

K2
sλs(1− λs).

Para incluir os resultados da teoria do processo de contagem de tempo con-

tínuo para uma situação de tempo discretos, suponha que existam m séries tem-

porais binárias Yi; i = 1, . . . ,m, considerando Ni, λi e Mi os processos oriundos

dessas séries. Na situação de tempos discretos, considerada nesse trabalho, pode-

se observar Yit = 1 para dois ou mais índices i com probabilidade positiva, ou

seja, podem existir saltos comuns no processo de contagem Ni e, por isso, o pro-

cesso de m−variáveis não é um processo de contagem multivariado. No entanto,

assumindo-se que os erros para diferentes indivíduos são condicionalmente não-

correlacionados, muitos dos resultados do processo de tempo contínuo permanecem

na situação de tempo discretizado (Borgan al, 2005). Assim,

Cov(εit, εjt) = 0, ∀t, i 6= j. (2.14)

Na análise dos dados, será considerada também o estimador da variância

robusta introduzida por Sheike (2002) e sugerida por Borgan et al. (2007):

ˆCov(B̂t) =
n∑
i

Q
⊗

2
it , (2.15)

em que Qit =
∑t

s=0 Js(X
T
s Xs)

−1xis(Ris − λ̂is) e Q
⊗

2
is = QisQ

T
is.

Segundo Aalen et al. (2004), a aditividade produz estimadores e testes

martingais exatos. A estrutura dos martingais permite medir os efeitos locais das

covariáveis. A desvantagem desse modelo é que ele não garante que a função de

risco assuma valores não-negativos. Além disso, para dados discretos não há ga-

rantia que o risco não exceda o valor 1. Nesse sentido, é importante interpretar os

efeitos cumulativos ao invés das estimativas locais.

2.3 Resíduos Martingais

Para avaliar a adequação do modelo de regressão aditivo serão considera-

dos os resíduos martingais utilizados por Aalen et al. (2004) para dados de eventos
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recorrentes de tempo contínuo. No presente trabalho, serão considerados resíduos

martingais para dados longitudinais binários com tempo discreto.

Sendo assim, considere Nit =
∑t

s=0 Yis como o processo em que é contado

o número de eventos observados para o i-ésimo indivíduo até o tempo t (inclusive)

e Λit =
∑t

s=0 λit, então Mit = Nit − Λit é um martingal. Considerando o fato da

comparação entre o processo de contagem e a intensidade esperada, os resíduos

martingais podem ser definidos ao longo de um período de tempo em que a estima-

tiva é possível.

Considere o vetor de intensidades esperadas dado por Λ̂t = (Λ1t, ...,Λmt)
T ,

sendo que

Λ̂t =
t∑

s=0

JtXsβ̂s =
t∑

s=0

JsHsYs,

em que Hs = Xs[X
T
sXs]

−1XT
s é a matriz predita. Assim, o vetor de processos

residuais martingais M̂ t = (M1t, ...,Mmt)
T pode ser escrito como

M̂ t = N t − Λ̂t =
t∑

s=0

Jt(I −H t)Yt, (2.16)

com Nt =
∑t

s=0 JsYs. Se o modelo aditivo Y s = X tβt + εt estiver corretamente

especificado, o vetor dos processos residuais martingais se tornam:

M̂ t =
t∑

s=0

Js(I −Hs)εs.

A matriz de covariância do vetor de processos residuais martingais pode

ser estimada por

ˆCov(M̂t) =
t∑

s=0

Js(I −Hs)Σ̂s(I −Hs)
T , (2.17)

em que Σ̂t = diag[λ̂it(1− λ̂it)].
Pode ser de interesse trabalhar com resíduos martingais padronizados, ob-

tidos através da divisão da expressão em (2.16) pela raiz quadrada do elemento

correspondente à diagonal da matriz descrita em (2.17). Assim, se o modelo estiver

bem especificado espera-se que a maioria do processo residual esteja entre −2 e +2

(Aalen, 2004).

Outra alternativa é plotar os desvios-padrão empíricos dos resíduos mar-
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tingais padronizados e verificar se seus valores são próximos de um em todos os

pontos do tempo.

2.4 Modelo Dinâmico

Uma das flexibilidades do modelo aditivo de Aalen é a possibilidade da

inclusão de covariáveis dinâmicas em sua estrutura. As covariáveis dinâmicas po-

dem ser definidas como uma informação prévia (do passado) ou histórias específicas

individuais, a exemplo do número de eventos prévios, ou ainda o tempo desde a úl-

tima ocorrência do evento ou uma função mais geral dos eventos anteriores. Alguns

autores mostraram como a covariável dinâmica pode ser utilizada para representar

melhor o entendimento da informação prévia na reposta de interesse (Kalbfleisch &

Prentice, 2002; Aalen et al., 2004; Miloslavsky et al., 2004). Segundo outros autores

(Fosen et al., 2006; Aalen et al., 2008), a inclusão da informação da ocorrência de

eventos prévios como covariável é uma alternativa para explicar a heterogeneidade

presente nos dados.

Uma das desvantagens do uso de covariáveis dinâmicas é a limitação da

ocorrência de um certo número prévio de eventos de forma a viabilizar a predição,

ou seja, é necessário que um determinado número de eventos tenha ocorrido para

que a previsão seja mais acurada. Outra desvantagem, segundo Leboucq (2010)

e Fosen et al. (2006), é que, em geral, tais variáveis dinâmicas podem diminuir a

magnitude do efeito das covariáveis fixas sobre a resposta, uma vez que as mesmas

podem fazer parte do mecanismo causal. Um procedimento alternativo foi proposto

por Fosen et al. (2006), considerando análise de caminhos em que o efeito total

pode ser decomposto em efeito direto e efeito indireto, cuja teoria será detalhada

nos próximos parágrafos.

Por simplicidade, será considerada a situação com apenas uma covariável

fixa, denotada por Xi e uma covariável dinâmica, Di. Inicialmente, será ajustado

um modelo apenas com a covariável fixa, ou seja, o modelo marginal:

Yit = Rit[β0t + β1tXit] + εit.

Em seguida, a covariável dinâmica é introduzida de forma simples no mo-
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delo (modelo dinâmico “simples”):

Yit = Rit[β
∗
0t + β∗1tXit + β∗2Dit] + εit.

Por questões mencionadas anteriormente, a estimativa de β∗1t no modelo

“simples” será menor quando comparada com a estimativa de β1t no modelo margi-

nal, devido à adição da covariável dinâmica. A estratégia apontada por Fosen et al.

(2006) é ajustar um novo modelo linear por mínimos quadrados ordinários da cova-

riável dinâmica na covariável fixa. Uma vez que o modelo for ajustado, uma nova

covariável dinâmica pode ser definida como o resíduo desse modelo, baseando-se no

fato de que quando uma covariável ortogonal é adicionada no modelo de regressão

linear ordinário, todos os outros coeficientes no modelo são inalterados. Portanto,

o efeito da covariável fixa não será afetado pelo efeito dos resíduos (Wit). Assim, o

modelo dinâmico pode ser dado por:

Yit = Rit[β0t + β1tXit + β2tWit] + εit.

Dessa forma, serão encontradas estimativas corretas tanto para as covariá-

veis fixas quanto para as dinâmicas, preservando assim, a aditividade do modelo.

2.5 Aplicação

Nesta seção serão considerados dados das três fases do Estudo de avaliação

de impacto do Programa Bahia Azul. As fases 1, 2 e 3 diferem quanto ao tempo de

duração de estudo, com 494, 455 e 231 dias, respectivamente. A escala de tempo

inicialmente adotada será a tempo de acompanhamento (tempo calendário) e as

fases serão analisadas separadamente, sendo consideradas apenas as covariáveis

comuns as três fases. Dessa forma, o número total de crianças para cada uma das

três fases será dado, respectivamente por 832, 1205 e 992.

Na Tabela 2.1 estão apresentadas a descrição das covariáveis que serão

utilizadas na análise.
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Tabela 2.1: Descrição das covariáveis tempo-independentes

Variáveis Descrição

AM2 Aleitamento materno exclusivo (0: > 1 mês de amamentação,

1: caso contrário)

NO.AGE5 Número de crianças menores de 5 anos no domicílio

(0: ≤1 criança, 1: ≥2 crianças)

DENS2 Número de pessoas por quarto (0: 1 ou 2 pessoas, 1:≥ 3 pessoas)

PAV.C Qualidade da rua (0: boa, 1: ruim)

FRLIX1 Frequência coleta do lixo de casa (0: todos os dias, 1: baixa)

VALACAT Presença de valas com água suja (0: não, 1: sim)

PERTO2 Acúmulo de lixo próximo à casa (0: não, 1: sim)

CHOVE Inundações na casa durante as chuvas (0: não, 1: sim)

AGE.MCAT Idade materna (0: ≥ 25 anos; 1:< 25 anos)

SEX Sexo (0: feminino, 1: masculino)

AGUA2 Qualidade da água potável para beber (0: boa, 1: ruim)

BANHEIRO Banheiro interno no domicílio (0: sim, 1: não)

Idade (AGE) Idade da criança (em meses)

A Tabela 2.2 mostra a composição da amostra para as três fases. No geral,

a composição das covariáveis é similar nas três fases, com exceção, por exemplo,

para a variável duração de aleitamento materno exclusivo, que apresentou baixa

proporção na fase 1 (36, 5%), em comparação às fases seguintes, sendo a fase 2 a que

apresentou a maior proporção dentre as 3 fases. Observa-se, também, uma redução

no percentual de domicílios sem banheiros internos (9,1% na fase 1 e 4,9% na fase

3) e na má qualidade da rua (de 69, 2% na fase 1 para 42, 6% na fase 3). Houve um

aumento no percentual da má qualidade da água potável entre as fases 1 e 2 (de

13, 6% para 17, 8%), mas voltou a cair na fase 3 (12, 8%). Neste trabalho, a variável

resposta de interesse será a incidência de diarreia expressando a ocorrência de um

novo episódio de diarreia durante um período definido e lembrando que um episódio

de diarreia é definido como a sequência de dias com diarreia com, pelo menos, três

dias consecutivos livres da mesma para caracterizar o final do episódio.
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Tabela 2.2: Descrição da composição das covariáveis tempo-independentes

Covariáveis Fase 1 Fase 2 Fase 3

Sexo (masculino) 51,7% 52,9% 53,0%

≤ 1 mês de amamentação 36,5% 89,4% 51,2%

Outras crianças < 5 anos 34,3% 44,9% 41,6%

Mais que 2 pessoas/quarto 21,9% 71,3% 21,2%

Má qualidade da rua 69,2% 60,4% 42,6%

Baixa frequência de coleta de lixo 33,5% 44,4% 14,1%

Presença de fontes com água contaminada 46,9% 32,9% 22,8%

Acúmulo de lixo próximo ao domicílio 23,1% 19,9% 24,7%

Acomodação afetada por chuva 33,1% 30,0% 29,9%

Idade materna < 25 anos 51,2% 47,7% 48,4%

Má qualidade da água potável 13,6% 17,8% 12,8%

Sem banheiro interno 9,1% 9,2% 4,9%

2.5.1 Análise de cada Fase Separadamente

Para investigar o efeito de fatores sócioeconômicos e demográficos na in-

cidência de diarreia nas três fases separadamente, será considerada a escala de

tempo calendário. A Figura 2.1 mostra a incidência de diarreia durante o período

de estudo para cada fase. Observa-se que a incidência foi maior no início do estudo

para a fase 1, em torno de 3,2%, mas com uma tendência decrescente ao longo do

período de estudo. De forma geral, a fase 2 apresenta menores valores ao longo do

estudo, quando comparada com as fases 2 e 3. A incidência de diarreia na fase 3

ficou em torno de 2,0% durante o período estudado, com um pico de 3,9% após o

200o dia de estudo.
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Figura 2.1: Incidência de diarreia ao longo do período de estudo para cada fase.

Para cada fase, foi ajustado o modelo aditivo apresentado anteriormente,

considerando, inicialmente, apenas as covariáveis fixas (tempo-independentes) e a

idade da criança. Os resultados para o primeiro modelo ajustado com todas as co-

variáveis estão apresentados na Tabela 2.3. Observa-se, para as três fases, que a

má qualidade da rua contribuiu para o aumento da incidência de diarreia ao longo

dos 231 dias de estudo, sendo mais acentuado na fase 3, conforme ilustrado na Fi-

gura 2.2. Por outro lado, nota-se que, para as três fases, a má qualidade da água

utilizada para beber não foi importante para explicar a incidência de diarreia no

período estudado. A intensidade no baseline para as três fases é aproximadamente

linear, sendo mais acentuada na fase 3, sugerindo um efeito constante no período

estudado. Vale ressaltar que a intensidade basal representa o perfil de referência,

refletindo as melhores condições no que diz respeito às características domiciliares

e da criança, e mesmo assim, observa-se uma alta incidência de diarreia para as

três fases ao longo do tempo. De forma geral, os resultados mostram que a incidên-

cia de diarreia parece ser explicada por diferentes covariáveis a depender da fase

do estudo, como mostra a Figura 2.3, que apresenta para cada covariável o efeito

do coeficiente de regressão cumulativo final para cada fase, sendo considerado um

tempo total de 231 dias para as fase 1 e 2. As cores indicam se a covariável foi sig-
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nificativa ou não em cada fase, quando comparadas duas a duas. Pode-se observar,

por exemplo, que o acúmulo de lixo próximo ao domicílio tem efeito significante na

incidência de diarreia na fase 1, enquanto que na fase 2 essa mesma variável não

foi importante para explicar a incidência de diarreia. Por outo lado, quando se com-

para as fases 2 e 3, percebe-se que as variáveis referentes à idade materna, a má

qualidade da agua utilizada para beber e a baixa frequência da coleta de lixo, não

explicam significativamente a incidência de diarreia em ambas as fases. E, como

observado anteriormente, nota-se que a má pavimentação da rua foi importante

para explicar o desfecho de interesse em todas as fases.

Tabela 2.3: Estatísticas de teste utilizadas para testar a significância dos efeitos

das covariáveis e seus respectivos valores de p.

Covariáveis
Fase 1 Fase 2 Fase 3

Sig p-valor Sig p-valor Sig p-valor

BASELINE 12,487 <0,001 7,708 <0,001 13,929 <0,001

AM2 0,703 0,482 3,656 <0,001 2,638 0,008

NO.AGE5 -4,085 <0,001 1,835 0,067 -0,612 0,541

DENS2 -1,239 0,215 -4,599 <0,001 -0,354 0,723

PAV.C 2,661 0,008 2,726 0,006 6,015 <0,001

FRLIX1 1,124 0,261 2,339 0,019 0,474 0,635

VALACAT 0,693 0,488 1,040 0,298 1,297 0,195

PERTO2 3,629 <0,001 1,106 0,269 0,805 0,421

CHOVE 2,146 0,032 -0,005 0,996 0,129 0,897

AGE.MCAT -1,955 0,051 1,234 0,217 0,221 0,825

SEX 2,202 0,028 1,017 0,309 0,832 0,405

AGUA2 -1,805 0,071 1,286 0,198 0,326 0,744

BANHEIRO -1,284 0,199 1,119 0,263 2,223 0,026

IDADE (Age) -3,034 0,002 -0,842 0,400 1,389 0,165
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Figura 2.2: Coeficientes de regressão acumulados e seus respectivos intervalos de

95% de confiança para o baseline e as variáveis referentes à má pavimentação da

rua e à qualidade da água utilizada para beber para a fase 1 (painel superior), fase

2 (painel central) e fase 3 (painel inferior).
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Figura 2.3: Efeito do coeficiente de regressão cumulativo final (231 dias) para as

três fases comparadas duas a duas.
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A Figura 2.4 mostra o desvio padrão empírico dos resíduos martingais pa-

dronizados referente ao ajuste de dois modelos para a fase 3: apenas com co-

variáveis fixas e com covariáveis dinâmicas. Se o modelo estiver bem especifi-

cado, espera-se que o desvio esteja próximo de um ao longo do período de estudo.

Observa-se que o modelo com covariáveis dinâmicas apresenta resultados mais sa-

tisfatórios. Vale ressaltar, que para as fases 1 e 2, o comportamento do devio-padrão

empírico dos resíduos foi similar (dados não apresentados).

Figura 2.4: Desvio padrão dos resíduos martingais padronizados para os modelos

com covariáveis fixas e dinâmicas - Fase 3.

2.5.2 Análise das Fases Conjuntamente

Como foi visto anteriormente, as três fases diferem quanto ao tempo de

seguimento e a idade das crianças. Sendo assim, existem duas abordagens para

analisar esses dados de forma simultânea. A primeira refere-se a limitar o tempo

comum aos primeiros 231 dias de acompanhamento das fases 1 e 2, visto que esse

é o número de dias de seguimento da fase 3. Uma outra abordagem refere-se a

delimitar uma faixa de idade comum às três fases, visto que na fase 1 as crianças

tinham entre 0 e 5 anos, enquanto que nas fases 2 e 3 a idade variou entre 0 e 3

anos. Assim, para ajustar os três estudos em uma mesma escala, o período de idade

escolhido foi de 6 a 36 meses ou, equivalentemente, de 183 a 1095 dias.
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Uma outra característica importante nesses dados é que nem todas as cri-

anças têm o mesmo tempo de acompanhamento, ou seja, o tempo de contribuição de

cada uma é diferente. Para ilustração dessa situação, a Figura 2.5 mostra o padrão

dos dados para 10 crianças selecionadas aleatoriamente em ambas as escalas de

tempo adotadas. As linhas em cinza indicam o tempo em que a criança estava sob

observação no estudo, enquanto o símbolo X representa a ocorrência de um episó-

dio de diarreia. Pode-se observar que algumas crianças experimentaram diversos

episódios de diarreia, enquanto que para outras nenhum episódio foi observado du-

rante o estudo. Por exemplo, considerando a escala de tempo acompanhamento,

a criança identificada como 20 na Figura foi acompanhada por um período de 194

dias, sendo exposta por 128 dias, experimentou 5 episódios de diarreia e entrou no

estudo por volta do 40o dia após o início do estudo. No que diz respeito à escala de

tempo idade, essa mesma criança entrou no estudo quando tinha 19 meses (cerca de

571 dias) e contribuiu com 194 dias de idade. E, como mencionado anteriormente,

o tempo de entrada das crianças foi diferente, por isso, na análise será considerada

uma variável indicadora que informa se a criança estava ou não sob observação

(em risco) em determinado período do estudo, ou seja, a variável atribuirá o valor

um para os dias em que a criança estava sob risco e zero, caso contrário.

Figura 2.5: Padrão dos dados de 10 crianças selecionadas aleatoriamente nas esca-

las de tempo acompanhamento (esquerda) e idade (direita).

Os resultados apresentados a seguir referem-se à análise em escala de

tempo acompanhamento. A Figura 2.6 mostra o número de crianças que estavam
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sob risco durante os 231 dias de estudo e a incidência de diarreia. Nos primeiros

50 dias há um crescimento acentuado do número de crianças sob risco. Há, entre

50-75 dias uma aparente redução, mas esse número volta a crescer até o tempo

100, com uma aparente estabilidade após o tempo 150, mas ainda neste período o

número de crianças sob risco é bastante alto. No início do estudo a incidência foi

cerca de 1,7%, oscilando entre 1,0% e 3,0% ao longo do período estudado.

Figura 2.6: Número de crianças sob risco e incidência diária de diarreia.

Novamente, o modelo aditivo foi ajustado, considerando as covariáveis apre-

sentadas na Tabela 2.2, além da idade da criança e inclusão das fases 2 e 3 como

covariável pra efeito de comparação com a fase 1.

Para ilustração, a Figura 2.7 mostra os coeficientes de regressão acumula-

dos das covariáveis fixas além de uma variável indicadora representando as fases 2

e 3 em comparação com a fase 1 (referência), bem como seus respectivos intervalos

de 95% de confiança obtidos de duas formas: martingais padronizados e por erros-

padrão robustos. Observa-se que não existem diferenças entre os dois intervalos.

A inclinação dos coeficientes acumulados ao longo do tempo fornecem informações

importantes acerca do aumento ou decrescimento dos valores das covariáveis na

função de intensidade. Por exemplo, uma inclinação positiva implica que os va-

lores de uma determinada covariável aumenta a incidência de diarreia naquele
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período de tempo, e uma inclinação negativa indica o contrário. Por outro lado,

valores cumulativos próximos a zero ao longo do tempo indicam que a covariável

não tem efeito na incidência de diarreia.

A partir da Figura 2.7 observa-se que a intensidade basal cumulativa é ra-

zoavelmente linear mostrando que seu efeito é constante nos primeiros 231 dias do

estudo e que, mesmo nas melhores condições, a incidência de diarreia é alta. Há

evidências de que a baixa frequência de coleta de lixo e a falta de banheiro no do-

micílio contribui para o aumento da incidência de diarreia ao longo dos primeiros

231 dias de estudo. Por outro lado, o acúmulo de lixo próximo ao domicílio e o sexo

masculino parecem importantes para explicar o aumento da incidência da diarreia

após os 100 dias de estudo. Já o baixo período de amamentação exclusiva, a pre-

sença de valas com água contaminada próximo ao domicilio e a má pavimentação

da rua parecem não ter efeitos na incidência de diarreia. Apesar de se observar

uma forte redução na incidência de diarreia nas fases 2 e 3 quando comparadas

com a fase 1, esse efeito parece ser constante devido ao fato da tendência linear

apresentada no gráfico. Há redução ainda mais forte da fase 3 quando comparadas

à fase1, indicando, de certa forma, uma melhoria nas condições de vida das crian-

ças residentes nas áreas alcançadas pelo programa. Entretanto essa redução, ou

seja, seu efeito parece ser constante.
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Figura 2.7: Coeficientes de regressão acumulados e seus respectivos intervalos de

95% de confiança para o modelo com covariáveis fixas - escala de tempo acompa-

nhamento.

Para esses mesmos dados foi ajustado um modelo aditivo com covariáveis

dinâmicas. Lembrando que as covariáveis dinâmicas podem ser definidas como al-

guma informação prévia para representar melhor o entendimento de uma informa-

ção prévia na resposta de interesse. Foram consideradas as seguintes covariáveis

dinâmicas: taxas de episódios de diarreia (epsrate), dias com febre (feverrate), dias

com vômito (vomitrate) e dias em que a criança esteve doente (estdrate). A Figura

2.8 mostra os coeficientes de regressão acumulados e seus respectivos intervalos
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de 95% de confiança correspondente ao ajuste do modelo dinâmico. Observa-se que

a taxa de episódios anteriores de diarreia e os dias anteriores em que a criança

esteve doente contribuíram para o aumento da incidência de diarreia ao longo do

tempo, enquanto que dias anteriores com febre e com vômito não contribuíram para

a ocorrência de um novo episódio de diarreia.

Nota-se que os efeitos das covariáveis fixas permanecem praticamente inal-

terados na presença das covariáveis dinâmicas. Para ilustrar essa situação, a Ta-

bela 2.4 mostra como o modelo “simples” pode subestimar o efeito das covariáveis

fixas quando as covariáveis dinâmicas são incluídas sem ortogonalização. A Ta-

bela apresenta os valores associados à estatística de teste para os modelos: apenas

com covariáveis fixas, com covariáveis fixas e dinâmicas sem ortogonalização (mo-

delo “simples”) e com ortogonalização (modelo dinâmico). Por simplicidade, esses

valores foram interpretados como o efeito de determinada covariável. Quando as

covariáveis dinâmicas são incluídas sem ortogonalização (sem considerar os resí-

duos como uma niva covariável no modelo), observa-se que o efeito de algumas

covariáveis fixas são subestimados. Por outro lado, observa-se que os efeitos das

covariáveis fixas permanecem inalterados no modelo com ortogonalização. Assim,

é válido o ajuste de um modelo dinâmico com a referida estratégia apresentada

pelos autores Fosen et al. (2006).
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Tabela 2.4: Estatísticas de teste utilizadas para testar a significância dos efeitos

das covariáveis.

Covariáveis Fixo p-valor Simples p-valor Dinâmico p-valor

BASELINE 19,010 <0,001 12,694 <0,001 19,072 <0,001

AM2 -1,131 0,258 -1,131 0,258 -1,132 0,258

NO.AGE5 0,424 0,672 0,350 0,726 0,425 0,671

DENS2 -0,659 0,510 -0,550 0,582 -0,660 0,509

PAV.C 0,369 0,712 0,164 0,870 0,370 0,711

FRLIX1 2,824 0,005 2,546 0,011 2,826 0,005

VALACAT -0,565 0,572 -0,298 0,766 -0,565 0,572

PERTO2 1,700 0,089 1,366 0,172 1,701 0,089

CHOVE -1,743 0,081 -1,769 0,077 -1,746 0,081

AGE.MCAT -0,930 0,352 -1,021 0,307 -0,932 0,351

SEX 0,899 0,369 0,815 0,415 0,900 0,368

AGUA2 -0,946 0,344 -0,718 0,473 -0,947 0,344

BANHEIRO 1,237 0,216 0,947 0,344 1,238 0,216

FASE2 -15,911 <0,001 -14,058 <0,001 -15,930 <0,001

FASE3 -23,084 <0,001 -22,400 <0,001 -23,139 <0,001

Idade (AGE) 4,666 <0,001 6,893 <0,001 4,675 <0,001

epsrate 6,622 <0,001 6,622 <0,001

feverrate 0,646 0,518 0,646 0,518

vomitrate 1,318 0,188 1,318 0,188

estdrate 4,494 <0,001 4,494 <0,001

A Figura 2.9 mostra 20 valores ilustrativos dos resíduos martingais padro-

nizados, escolhidos aleatoriamente para os modelos com covariáveis fixas e dinâ-

mico. Pode-se perceber que a maioria dos resíduos padronizados do modelo dinâ-

mico tem valores entre −2 e +2. A vantagem da inclusão de covariáveis dinâmicas

pode ser enfatizada por outro gráfico que mostra o desvio-padrão empírico dos resí-

duos martingais padronizados (Figura 2.10). Se o modelo estiver bem especificado,

espera-se que o desvio esteja em torno de um em todos os pontos do tempo, e isto

pode ser visto no ajuste do modelo dinâmico, mostrando a importância de se incluir
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covariáveis dinâmicas no modelo para representar melhor a incidência de diarreia

nos 231 dias de acompanhamento.
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Figura 2.9: Resíduos martingais padronizados para o modelo de incidência: sem

covariáveis dinâmicas (lado esquerdo) e com covariáveis dinâmicas (lado direito).
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Figura 2.10: Desvio-padrão empírico para os resíduos padronizados.
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É importante mencionar que foi considerada versões reduzidas para os mo-

delos fixos e dinâmicos apresentados nessa seção. A versão reduzida manteve no

modelo apenas as covariáveis que foram estatisticamente significantes ao nível de

5%, porém não houve diferenças nas estimativas nem no comportamento dos resí-

duos, por isso foram mantidos os modelos em questão (versão reduzida não apre-

sentada).

Os resultados apresentados a seguir referem-se às análises considerando a

escala de tempo idade das crianças em dias, limitada numa faixa etária entre 183

e 1095 dias. A Figura 2.11 mostra o número de crianças em risco e a incidência

de diarreia por dia de idade. Observa-se que nos primeiros 180 dias (6 meses) de

idade o número de crianças em risco é menor, depois observa-se um crescimento

até os 600 dias de idade, quando se tem uma leve queda. Além disso, a incidência

de diarreia descresce com o aumento da idade, iniciando em cerca de 3,0%.

Figura 2.11: Número de crianças em risco e incidência na escala de tempo idade.

O modelo aditivo foi novamente ajustado para os dados considerando as

covariáveis utilizadas na análise anterior. Os resultados estão ilustrados na Fi-

gura (2.12), que mostra os coeficientes de regressão acumulados e seus respectivos
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intervalos de 95% de confiança. Nesse contexto, períodos em que os coeficientes

de regressão acumulados descrescem implica que determinada covariável reduz o

risco do evento acontecer nessas idades, e um aumento nos coeficientes indicam o

contrário. Observa-se um grupo de variáveis com pouco ou nenhum efeito na in-

cidência de diarreia como, por exemplo, a presença de vala contaminada próximo

ao domicílio, a idade materna e acúmulo de lixo próximo ao domicílio. Algumas

variáveis são importantes para explicar o aumento da incidência de diarreia com o

aumento da idade, a exemplo da má qualidade da água para beber, existência de

duas ou mais pessoas num mesmo quarto e inundação da casa em épocas de chuva

até os 500 dias de idade. Nota-se que o efeito das fases 2 e 3 quando comparadas

com a fase 1 varia segundo a idade. Ou seja, há um decréscimo mais acentuado na

incidência de diarreia a partir de 1 ano e meio de idade na fase 2. Vale lembrar que

no período do estudo da fase 3, cerca de 80% das áreas não saneadas já estavam

com obras concluídas, embora somente cerca de 60% dos domicílios tinham reali-

zado as ligações à nova rede de esgoto implementada. Portanto, o efeito da fase 3

na incidência na escala de tempo idade é mais relevante em crianças acima de 2

anos de idade.
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Figura 2.12: Coeficientes de regressão acumulados e seus respectivos intervalos de

95% de confiança - escala de tempo idade.

O modelo dinâmico foi ajustado para esses dados considerando algumas

variáveis dinâmicas apresentadas anteriormente. Observou-se que a taxa de epi-

sódios de diarreia contribuiu para o aumento da incidência de diarreia por dias de

idade da criança, enquanto que a taxas de vômito e febre tiveram pouco ou nenhum

efeito para explicar o evento de interesse (dados não apresentados). A Figura 2.13

mostra o desvio-padrão empírico dos resíduos padronizados para os modelos ape-

nas com as covariáveis fixas e dinâmicas. Pode-se observar que o comportamento

dos resíduos foi parecido em ambos modelos, tendo menores valores no modelo di-

nâmico após 390 dias de idade.
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Figura 2.13: Desvio-padrão empírico dos resíduos martingais padronizados para os

modelos com covariáveis fixas e dinâmicas - escala de tempo idade.

Observa-se que a incidência de diarreia na escala de tempo de acompanha-

mento parece ser mais estável ao longo do tempo, sem grandes oscilações, enquanto

que na escala idade, nota-se um declínio da incidência com aumento da idade da

criança. Nota-se que, de forma geral, que as variáveis relacionadas à má condição

do domícilio contribuem para o aumento da incidência de diarreia em ambas as

escalas adotadas.

O modelo aditivo de Aalen tem como vantagens apresentar um processo

simples de estimação, computacionalmente rápido e com um grande suporte teó-

rico, o método de mínimos quadrados. Dentre os pontos negativos pode-se citar que

o método permite a estimação de valores negativos e/ou maiores do que 1.

No que diz respeito ao modelo dinâmico, como as covariáveis dinâmicas

dependem de informações prévias, o principal problema é que o modelo não pode

ser iniciado desde o começo do estudo, pois não é possível construir tais covariáveis,

portanto a solução é iniciar as estimativas após alguns eventos ocorrerem.



Capítulo 3

Modelo Aditivo de Aalen com

Fragilidade

Este capítulo discute o uso do termo de fragilidade no modelo de regressão

aditivo para a intensidade dos eventos recorrentes na tentativa de compreender

melhor a dependência estatística representada por uma heterogeneidade natural

não observada. Posteriormente, será apresentada sua conexão com o modelo dinâ-

mico, abordado no Capítulo anterior.

3.1 Modelo de Fragilidade

O termo de fragilidade pode ser definido como um fator aleatório que se-

gue alguma distribuição capaz de descrever a variabilidade não explicada entre os

indivíduos ou a influência de fatores de riscos não observados no modelo (Wienke,

2011; Elgmati, 2013). A ideia do efeito de fragilidade nesse contexto está ligada ao

conceito de dependência, ou seja, espera-se que um número excessivo de eventos

anteriores possa predizer uma maior intensidade de eventos no futuro. Os autores

Kessing e Andersen (2005) argumentam que a fragilidade pode ser vista como um

processo estocástico que muda ao longo do tempo. Na verdade, qualquer tipo de de-

pendência observada no processo pode, no sentido da matemática, ser interpretado

de forma dinâmica (Fiaccone, 2006).

Modelos incluindo termos de fragilidade foram originalmente desenvolvi-

dos para permitir a heterogeneidade não observada e/ou a dependência na análise

de sobrevivência (Hougaard, 2000; Wienke et al., 2002). Essa dependência surge

porque indivíduos de um mesmo grupo (família, centro de estudo) estão relacio-
55
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nados uns com os outros ou porque algum mecanismo não observado influencia a

ocorrência de eventos múltiplos na mesma unidade de análise. Nesse caso, tais

modelos são denominados modelos de fragilidade compartilhada. Entretanto, esse

procedimento limita o termo de fragilidade ser o mesmo dentro do grupo ou dentro

do conjunto de medidas repetidas (eventos recorrentes) na mesma unidade de aná-

lise. Posteriormente, extensões do modelo de fragilidade foram apresentadas como

forma de lidar com padrões de dependência (Petersen et al., 1998). Nesse caso, a

fragilidade é denominada fragilidade correlacionada uma vez que é representada

pela soma de duas componentes: uma para representar a heterogeneidade dentro

do grupo e outra a heterogeneidade entre os elementos do grupo.

Assim, como forma de caracterizar a heterogeneidade presente nos dados,

será utilizado o modelo de fragilidade aditivo proposto por Elgmati et al. (2008).

Motivado pela estrutura complexa dos dados utilizados nas análises, os autores

propuseram a inclusão de um termo de fragilidade (ou equivalentemente termo

aleatório) na estrutura do modelo de intensidade aditivo de Aalen, aplicando um

procedimento iterativo que alterna entre a estimação do parâmetro de fragilidade e

a análise condicional para estimar os parâmetros do modelo aditivo em cada ponto

de tempo. Na referida abordagem o modelo aditivo de fragilidade assume que dado

o vetor de covariáveis xi(t) e a fragilidade Zi, o processo de contagem para o i-ésima

unidade de analise no tempo t tem a intensidade

λi((t)|Ft− , xi(t), Zi)) = ZiRi(t)αi(t|xi(t)), (3.1)

em que Ft− é a história, Ri(t) é a variável indicadora de risco com valor 1 quando o

i-ésimo indivíduo está em risco e αi(t|xi(t)) = β0(t)+β1(t)xi1(t)+ . . .+βp(t)xip(t), com

β0(t) sendo o risco no baseline e βj(t), j = 1, 2, . . . , p os coeficientes das covariáveis.

No modelo 3.1, essa fragilidade representa um efeito aleatório tempo-constante

positivo para o i-ésimo indivíduo, representando ambas heterogeneidade não ob-

servada e a dependência intra-indivíduos. A ocorrência dos eventos são assumidas

independentes, dada a presença da fragilidade.

Como a fragilidade é desconhecida, é necessário assumir uma distribuição

paramétrica para Zi. Neste trabalho será utilizada a mesma distribuição usada

pelos autores Elgmati et al. (2008). Assim assume-se que Zi tem distribuição Gama

com média 1 e variância θ. Dessa forma, a intensidade marginal é obtida como
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segue:

λi((t)|Ft− , xi(t)) =

∫
z

zRi(t)α(t|xi(t))g(z|Ft−)dz (3.2)

= E{Zi|Ft−}Ri(t)αi(t|xi(t)).

em que E{Zi|Ft−} é a esperança condicional da fragilidade do i-ésimo indivíduo

dada a história observada previamente (Andersen et al., 1993; Aalen et al., 2008).

Isto é,

E{Zi|Ft−} =
1 + θNi(t

−)

1 + θΛi(t)
, (3.3)

em que Ni(t
−) representa o número de eventos ocorridos até o tempo imediata-

mente anterior a t para o i-ésimo indivíduo e Λi(t) =
∫ t
0
Ri(u)αi(u|xi(u)du é a inten-

sidade cumulativa.

O valor esperado na expressão (3.3) pode ser visto como a contribuição mé-

dia do número prévio de eventos na intensidade geral para o i-ésimo indivíduo.

Vale ressaltar que a variável de fragilidade Zi é incluída no modelo para represen-

tar fatores desconhecidos, não mensurados, como fatores genéticos.

No processo de estimação, os autores consideraram uma abordagem itera-

tiva, utilizando o seguinte algoritmo:

1. Assuma que E[Zi|Ft− ] = 1 para todos os indivíduos em todos pontos do tempo

e armazene essas informações em vetores Ẑ(t) para cada t;

2. Considere um valor inicial para θ;

3. Forme uma matriz X(t) de covariáveis e uma coluna de intercepto e combine

indicadores de risco Ri(t) em um vetor R(t). Estime os parâmetros de regres-

são por meio de

X∗(t) = R(t)Ẑ(t)X(t)

β̂(t)dt = [X∗(t)TX∗(t)]−1X∗(t)TdN (t)

em que dN (t) é um vetor que indica a ocorrência do evento no tempo t, assu-

mindo valor 1 sempre que o evento ocorre e 0 caso contrário.

4. Para β fixo estime θ, maximizando a verossimilhança marginal da contagem
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de eventos totais, dada por

P (Ni(τ) = n) =
1

n!

Γ
(
n+ 1

θ

)
Γ (1/θ)

[θΛi(τ)]n

[1 + θΛi(τ)]n+1/θ
,

em que P (Ni(τ) = n) representa a função de probabilidade da distribuição

Binomial Negativa, resultante da mistura entre a distribuição Poisson e a

Gama.

5. Atualize Ẑ(t) utilizando (3.3);

6. Repita os passos 3-5 até que se alcance a convergência.

É válido ressaltar que o modelo de fragilidade constitui-se uma das aborda-

gens comumente utilizadas para descrever a heterogeneidade não explicada entre

indivíduos ou a influência de fatores de riscos não observados no modelo. Outra

abordagem para lidar com a heterogeneidade no dados é utilizar a informação da

ocorrência de eventos prévios da unidade de análise como uma covariável tempo-

dependente para explicar a ocorrência de eventos futuros (abordagem dinâmica), a

ser comentada posteriormente.

3.2 Estudo de Simulação

Um estudo de simulação foi conduzido a fim de investigar o comportamento

do parâmetro de fragilidade estimado (θ̂) e seu desvio-padrão, bem como as estima-

tivas dos coeficientes de regressão e seus respectivos erros-padrão (versão robusta).

Os dados foram gerados a partir do modelo de fragilidade apresentado em (3.2),

considerando diferentes tamanhos amostrais e dois diferentes valores de pontos

no tempo (τ = 100 e 200), ou seja, o valor de τ representa o tempo total de segui-

mento. Foram consideradas ainda duas covariáveis binárias constantes no tempo

(P (xi = 1) = P (xi = 0) = 1/2), além da variável de fragilidade Zi gerada de uma

distribuição Gama com média 1 e variância θ, sendo considerados 3 diferentes valo-

res para θ = (0.25, 0.50 e 1.00). Os resultados referentes à 500 amostras simuladas

estão apresentados na Tabela (3.1).

No geral, observa-se que situações onde o tamanho amostral é maior produ-

zem melhores estimativas para os parâmetros de interesse. Como exemplo, nota-se

uma pequena subestimação na estimativa do parâmetro de fragilidade (θ = 0.25)
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para τ = 100 e n = 100 (θ̂ = 0.2323), enquanto que para um tamanho amostral

de 3000 e τ = 200, a estimativa é bem próxima do verdadeiro valor do parâme-

tro (θ̂ = 0.2499). Não existem grandes diferenças nas estimativas dos parâmetros

quando se altera os valores para τ .

As médias dos coeficientes de regressão e seus respectivos erros-padrão

mostram boas estimativas, principalmente quando θ aumenta. Em todos os ta-

manhos amostrais o erro-padrão de β̂0 é menor quando comparado com os de β̂1

e β̂2. Observa-se, como esperado, que o erro-padrão dos coeficientes de regressão

diminui com o aumento da amostra.

Tabela 3.1: Propriedades das estimativas dos parâmetros usando o procedimento
da Seção 3.2. Resultados para 500 amostras simuladas, considerando β0(t) = 0, 10,
β1(t) = β2(t) = 0, 03.

n τ θ θ̂ DP(θ̂) β̂0 EP(β̂0) β̂1 EP(β̂1) β̂2 EP(β̂2)

100 100 0,25 0,2323 0,0512 0,0804 0,0040 0,0257 0,0048 0,0270 0,0048
200 0,25 0,2377 0,0403 0,0805 0,0040 0,0254 0,0047 0,0255 0,0047
100 0,50 0,4859 0,0868 0,0890 0,0040 0,0291 0,0047 0,0298 0,0048
200 0,50 0,4975 0,0740 0,0883 0,0039 0,0284 0,0047 0,0296 0,0047
100 1,00 0,9328 0,0884 0,1051 0,0039 0,0334 0,0047 0,0321 0,0047
200 1,00 0,9467 0,0755 0,1058 0,0038 0,0346 0,0046 0,0344 0,0047

200 100 0,25 0,2371 0,0358 0,0805 0,0020 0,0260 0,0024 0,0259 0,0024
200 0,25 0,2460 0,0334 0,0797 0,0020 0,0255 0,0024 0,0255 0,0024
100 0,50 0,4912 0,0572 0,0896 0,0020 0,0283 0,0024 0,0282 0,0024
200 0,50 0,5050 0,0570 0,0890 0,0020 0,0294 0,0024 0,0290 0,0024
100 1,00 0,9633 0,0609 0,1079 0,0020 0,0334 0,0024 0,0312 0,0024
200 1,00 0,9662 0,0538 0,1062 0,0020 0,0331 0,0024 0,0351 0,0024

500 100 0,25 0,2443 0,0258 0,0804 0,0008 0,0254 0,0010 0,0259 0,0010
200 0,25 0,2474 0,0211 0,0793 0,0008 0,0261 0,0010 0,0258 0,0010
100 0,50 0,5009 0,0408 0,0885 0,0008 0,0292 0,0010 0,0297 0,0010
200 0,50 0,5031 0,0371 0,0887 0,0008 0,0287 0,0010 0,0292 0,0010
100 1,00 0,9781 0,0384 0,1051 0,0008 0,0338 0,0009 0,0345 0,0009
200 1,00 0,9840 0,0320 0,1061 0,0008 0,0332 0,0009 0,0339 0,0009

1000 100 0,25 0,2473 0,0167 0,0805 0,0004 0,0252 0,0005 0,0257 0,0005
200 0,25 0,2491 0,0124 0,0794 0,0004 0,0255 0,0005 0,0256 0,0005
100 0,50 0,5000 0,0288 0,0892 0,0004 0,0293 0,0005 0,0287 0,0005
200 0,50 0,5048 0,0288 0,0888 0,0004 0,0287 0,0005 0,0290 0,0005
100 1,00 0,9895 0,0220 0,1061 0,0004 0,0339 0,0005 0,0334 0,0005
200 1,00 0,9916 0,0207 0,1063 0,0004 0,0335 0,0005 0,0338 0,0005

3000 100 0,25 0,2495 0,0050 0,0803 0,0001 0,0256 0,0002 0,0256 0,0002
200 0,25 0,2499 0,0022 0,0795 0,0001 0,0256 0,0002 0,0255 0,0002
100 0,50 0,5006 0,0145 0,0891 0,0001 0,0286 0,0002 0,0289 0,0002
200 0,50 0,5035 0,0149 0,0888 0,0001 0,0288 0,0002 0,0288 0,0002
100 1,00 0,9967 0,0124 0,1057 0,0001 0,0342 0,0002 0,0338 0,0002
200 1,00 0,9989 0,0073 0,1059 0,0001 0,0342 0,0002 0,0340 0,0002

DP = Desvio Padrão; EP = Erro Padrão
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3.3 Conexões entre os Modelos de Fragilidade e

Dinâmico

É sabido que os modelos dinâmicos e de fragilidade são as duas abordagens

comumente utilizadas para caracterizar heterogeneidade presente nos dados de

eventos recorrentes. No entanto, alguns autores mostraram que existem particula-

ridades que unem as duas metodologias. Por exemplo, Aalen et al. (2008) aborda o

fato de que a fragilidade pode ser vista como um processo estocástico que muda com

o tempo, tendo efeito na dependência de informações passadas, sendo considerada

um efeito aleatório implícito cuja configuração pode ser formulada por processos de

intensidade, dependendo do passado, atribuindo, dessa forma, um efeito dinâmico

às fragilidades.

Isso pode ser visto a partir de (3.1) e (3.2), considerando apenas uma variá-

vel binária constante no tempo (α(t) = β0(t) + β1(t)x1), com E[Zi|Ft− ] dada em (3.3).

A intensidade marginal pode ser reescrita da seguinte forma:

λi((t)|Ft−) =
1 + θNi(t

−)

1 + θΛi(t)
Ri(t)αi(t). (3.4)

Assim, considerando αi(t) = β0(t) + β1(t)x1, Elgmati (2013) mostrou que a equação

(3.4) pode ser simplificada em

λi(t) = β∗0 + β∗1 + β2(t)Ni(t
−) + β3(t)x1Ni(t

−),

em que o número acumulado de eventos imediatamente anterior a t, Ni(t
−), apa-

rece no modelo como um termo aditivo, podendo ser considerado uma covariável

dinâmica. Dessa forma, o modelo de fragilidade pode ser usado alternativamente

ao modelo dinâmico para explicar heterogeneidade presente nos dados (Aalen et

al.t (2008), Elgmati (2013)).

3.4 Aplicação

Nessa seção, o modelo aditivo de Aalen com fragilidade será aplicado aos

dados do Bahia Azul para as três fases simultaneamente, considerando as escalas

de tempo acompanhamento e idade em dias, utilizando as covariáveis apresentadas

na seção 2.5. A Figura 3.1 mostra os coeficientes de regressão acumulados e seus
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respectivos intervalos de 95% de confiança, obtidos com base nos erros-padrão ro-

busto e nos de Aalen para escala de tempo de acompanhamento. Observa-se que a

presença de crianças menores de 5 anos no domicílio, o acúmulo de lixo próximo ao

domicílio, a baixa frequência de coleta de lixo, bem como a ausência de banheiro no

domicílio contribuíram para aumento da incidência de diarreia ao longo do período

de estudo. A inclinação dos coeficientes acumulados referentes à má pavimentação

da rua e a baixa frequência de amamentação exclusiva lembra uma linha reta, su-

gerindo uma tendência constante ao longo do tempo. A presença de duas ou mais

pessoas no mesmo quarto parece ter pouco ou nenhum efeito na incidência de diar-

reia no período de estudo. Nota-se redução na incidência de diarreia nas fases 2 e

3 quando comparadas com a fase 1.

Observa-se que o efeito de algumas covariáveis se alteram na presença do

termo de fragilidade. Por exemplo, no modelo sem fragilidade ilustrado na seção

2.5.2 (Figura 2.7), a presença de três ou mais pessoas no mesmo quarto contribuiu

para um moderado declínio da incidência de diarreia ao longo do período de es-

tudo, enquanto que no presente modelo essa mesma variável não foi importante

para explicar o evento de interesse ao longo do tempo. Já o acúmulo de lixo pró-

ximo ao domicílio contribuiu para o aumento da incidência de diarreia após o 140o

dia de acompanhamento no modelo sem fragilidade, ao passo que no modelo com

termo de fragilidade contribuiu para aumento da incidência em todo o tempo de

acompanhamento. A variância da fragilidade foi estimada em 0.3.
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A qualidade do ajuste de modelos pertencentes à classe de modelos de Aalen

pode ser resumida pelo desvio-padrão empírico dos resíduos martingais padroniza-

dos. Se o modelo estiver bem especificado os resíduos devem estar próximos do

valor um. Assim, a Figura 3.2 mostra o desvio-padrão empírico dos resíduos pa-

dronizados para os modelos de fragilidade e dinâmico (considerando as covariáveis

apresentadas na Seção 2.5.2). Observa-se que os resíduos de ambos os modelos são

próximos de um ao longo do período de estudo, mostrando que a heterogeneidade

está presente nos dados e que uma melhor abordagem analítica seria considerar a

mesma no ajuste do modelo de fragilidade ou do modelo dinâmico, visto que houve

poucas diferenças entre as duas abordagens na incidência de diarreia ao longo dos

231 dias de acompanhamento.

Figura 3.2: Desvio padrão empírico dos resíduos martingais padronizados para os

modelos aditivo de fragilidade e dinâmico na escala de tempo de acompanhamento.

Posteriormente, um modelo de Aalen com fragilidade foi ajustado conside-

rando a escala idade da criança em dias. A Tabela 3.2 mostra as estatísticas de

teste para avaliar se determinada covariável é importante para explicar a incidên-

cia de diarreia por diferentes idades para os modelos de fragilidade e dinâmico.

Observa-se que para algumas covariáveis há uma mudanças no efeito ao se compa-

rar as duas abordagens, por exemplo, a baixa frequência da amamentação materna

é importante para explicar a redução da incidência de diarreia por diferentes ida-
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des no modelo de fragilidade, enquanto no modelo dinâmico isso não ocorre. Vale

ressaltar também que o parâmetro de fragilidade estimado para o ajuste na es-

cala idade é o dobro (0.6) comparado com a mesma abordagem utilizando tempo

de acompanhamento. Esse resultado reflete a existência de maior heterogeneidade

na incidência de diarreia em função da idade que pode ser explicada pela diferença

de traços genéticos, ou pela propensão da ocorrência de diarreia mais acentuada

em determinado período de idade ou ainda pela diferença no estilo de vida, dentre

outras.

Tabela 3.2: Estatísticas de teste utilizadas para avaliar a importância de determi-

nada covariável na incidência de diarreia e seus respectivos valores de p. Modelos

dinâmicos e de fragilidade, considerando escala de tempo idade.

Variáveis
Modelo de Fragilidade Modelo Dinâmico

SIG p-valor SIG p-valor

BASELINE 36,746 <0,001 18,348 <0,001

AM2 -3,219 0,001 -0,982 0,326

NO.AGE5 2,858 0,004 4,012 <0,001

DENS2 -1,994 0,046 5,289 <0,001

PAV.C 2,441 0,015 1,738 0,082

FRLIX1 0,252 0,801 2,220 0,026

VALACAT 0,424 0,672 0,876 0,381

PERTO2 0,321 0,748 -0,438 0,661

CHOVE -0,685 0,493 5,223 <0,001

AGE.MCAT 0,342 0,732 0,434 0,664

SEX 4,198 <0,001 1,130 0,258

AGUA2 -0,839 0,401 3,093 0,002

BANHEIRO 1,986 0,047 3,430 0,001

FASE2 0,215 0,830 -5,571 <0,001

FASE3 -8,832 <0,001 -1,473 0,141

epsrate 3,559 <0,001

feverrate 0,908 0,364

vomitrate 0,027 0,978
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A Figura 3.3 mostra o desvio-padrão empírico dos modelos dinâmicos e de

fragilidade ajustados na escala de idade. Nota-se que o comportamento do desvio-

padrão empírico dos resíduos para o modelo dinâmico difere do equivalente no mo-

delo de fragilidade, principalmente para idades inferiores a 180 dias e superiores

720 dias. Essa dissimilaridade pode ser decorrente do fato de que as variáveis

dinâmicas não foram suficientes para explicar a heterogeneidade da diarreia ao

longo da idade. Vale lembrar do menor número de crianças em risco até 180 dias

de idade.

É interessante comentar que a ideia não é comparar as duas abordagens:

dinâmica e de fragilidade e sim explorar suas especificidades levando-se em consi-

deração o aspecto do dado disponível. É de interesse também, no que diz respeito

às aplicações, dar uma contribuição aos pesquisadores da área de saúde no sentido

de obter uma melhor visão dos fatores associados à diarreia infantil. Foi possível

em ambas as estratégias a identificação da heterogeneidade. Espera-se que cri-

anças em faixas etárias comuns apresentem um padrão semelhante em relação ao

evento de interesse, podendo em alguma faixa, serem mais suscetíveis por conta de

uma maior vulnerabilidade biológica contra micro-organismos, por exemplo. Vale

relembrar, a existência de uma outra fonte de variabilidade nos dados represen-

tada pela participação de crianças que vivem em uma mesma microárea. Ou seja,

essas crianças compartilham características semelhantes em termos do meio am-

biente como, por exemplo, falta de esgotamento sanitário que pode ser importante

para explicar a incidência de diarreia. Nesse sentido, a próxima Seção apresenta

uma breve caracterização das diferentes formas de agregação existente nos dados

em questão: grupo etário e microárea. Entretanto, tais abordagens serão avaliadas

através do uso da informação na escala tempo de acompanhamento.
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Figura 3.3: Desvio-padrão empírico dos resíduos martingais padronizados para os

modelos dinâmicos e de fragilidade - escala de tempo idade.

3.5 Identificação de Agrupamentos

Uma característica importante nos dados analisados nesse trabalho é que

as crianças estudadas foram amostradas de 21 micro áreas (MA) da cidade de Sal-

vador. Como a diarreia é uma doença que pode ser causada por infecção, transmi-

tida de pessoa para pessoa, acredita-se que crianças que moram nas mesmas áreas

ou em áreas próximas umas das outras apresentam os mesmos agentes ambientais

e socioeconômicos causadores do evento de interesse. Além também da possibili-

dade de considerar os determinantes biológicos e comportamentais bem caracterís-

ticos de cada fase da infância. Por isso, esta seção tem como objetivo analisar a

importância de cada MA na incidência de diarreia e verificar se a heterogeneidade

do evento de interesse difere entre as MA’s ao longo do período de estudo.

A Tabela 3.3 mostra a distribuição do número de episódios de diarreia para

as três fases do estudo de acordo com as micro áreas, com o tempo de acompanha-

mento limitado em 231 dias para as fases 1 e 2. O menor número de episódios

observado foi 103 referente à bacia Calafate na fase 1, enquanto o maior foi 347

episódios na bacia de Periperi na fase 2.
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Tabela 3.3: Distribuição do número de episódios de diarreia e total de acordo com

as bacias e micro áreas (MA) para as três fases do estudo.

Bacias MA
Fase 1 Fase 2 Fase 3

Episódios Total Episódios Total Episódios Total

Calafate 204 36 144 55

263 31 103 40 253 41 193

323 36 99 97

Cobre 191 71 101 40

961 61 182 98 312 44 179

962 50 113 95

Lobato 118 135 98 117

205 83 289 38 190 81 306

208 71 54 108

Mangabeira 672 92 91 69

677 121 284 150 301 45 146

678 71 60 32

Med. Camurujipe 322 49 54 44

327 104 198 82 209 41 148

330 45 73 63

Paripe 1054 65 63 70

1057 110 267 77 199 26 151

1072 92 59 55

Periperi 1011 42 128 90

1025 109 217 109 347 26 217

1026 66 110 101

A Figura 3.4 foi construída com o objetivo de verificar se existe diferença na

incidência de diarreia entre as microáreas e se essa diferença é constante ao longo

do tempo. Cada célula representa o número médio de eventos por mês, calculado

como a razão entre o número de eventos em um dado mês e o número de crianças

em risco no mesmo mês, ou seja, a taxa de incidência mensal para cada MA. A cor

mais escura indica que mais eventos aconteceram num dado mês. Parece existir
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diferenças entre as MA ao longo do estudo, pois algumas linhas são mais escuras

do que outras, por exemplo, entre a MA 19 e a MA 10. No mais, quando verifica-se

as diferenças entre os meses para uma mesma MA, observa-se que a incidência de

diarreia parece variar com o tempo, como a MA 9 que apresenta baixa incidência

nos três primeiros meses de estudo, seguido de maior incidência no 4o mês, e volta

a apresentar valores menores nos meses remanescentes.

Figura 3.4: Taxas de incidência mensais. Cada célula representa o número médio

de eventos por mês para cada MA.

Para verificar se as diferenças observadas nas taxas de incidência por mi-

cro área ao longo do tempo ocorreram de maneira aleatória, as informações das

crianças foram permutadas e distribuídas em 21 clusters de mesmo tamanho que

as MA originais. Em seguida, o número médio de eventos por mês foi calculado. Fo-

ram realizadas 1000 permutações. A Figura 3.5 mostra gráficos espaço-tempo para

algumas das permutações. Para verificar se o comportamento dos dados originais

são diferentes dos resultados obtidos pelas permutações, a variância da incidência

de cada cluster foi calculada e comparada com as demais. A Figura 3.6 apresenta

as variâncias das 1000 permutações (linhas em cinza) juntamente com a variância

das MA originais (linha em preoa). Pode-se notar uma acentuada diferença entre

a variância dos dados originais e a variância das permutações, corroborando com

os resultados encontrados de que há evidências de diferenças entre as micro áreas,

revelando assim a importância desse agregado espacial.
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Figura 3.5: Taxas de incidências mensais para 9 permutações.
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Figura 3.6: Variância cumulativa de 1000 permutações (linhas em cinza) e variân-

cia das MA originais (linha em preto).

Dessa forma, considerando as análises apresentadas nesse capítulo, pode-

se concluir que as microáreas constituem-se uma importante fonte de heterogenei-

dade para explicar a ocorrência de diarreia infantil.

Seguindo a mesma ideia da agregação espacial representada pela MA, a

faixa etária será avaliada como outro possível componente que pode explicar a va-

riabilidade da incidência de diarreia ao longo do tempo de acompanhamento. Para

essa análise foram considerados 5 grupos de idades, a saber: 1) ≤ 7 meses (386

crianças); 2) 7− 14 meses (679 crianças); 3) 14− 21 meses (683 crianças); 4) 21− 28

meses (562) e, finalmente, 5) > 28 meses (719 crianças).

A Figura 3.7 mostra a incidência de diarreia entre grupos de idades. Por

questão de apresentação, a unidade de tempo apresentada está em meses corres-

pondente aos 231 dias de acompanhamento para todas as fases. Há indícios de

que a incidência varia de acordo com o grupo e com o mês, por exemplo, no grupo

de idade ≤ 7 meses, a maior incidência foi no 3o mês, enquanto no grupo de idade

> 28 meses, a maior da incidência foi observada no 7o mês. Para o grupo 14 − 21 a

menor incidência ocorreu no 3o mês de acompanhamento e a maior no 4o mês. De

forma geral, não parece existir grandes diferenças na incidência de diarreia entre

os grupos de idades.
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Figura 3.7: Taxas de incidência mensais para os grupos de idades.

Para verificar se esse comportamento se repete foi considerado o estudo com

1000 permutações e as crianças foram distribuídas em grupos de idades do mesmo

tamanho que os grupos originais. A Figura 3.8 mostra os gráficos espaço-tempo

para 9 permutações. Foram calculadas variâncias da incidência de diarreia para os

dados originais e para os resultados das 1000 permutações (Figura 3.9). Observa-

se que não há diferença entre a variância dos dados originais e das permutações,

sugerindo ausência do agrupamento etário para explicar a incidência de diarreia

ao longo do tempo de acompanhamento (sem considerar micro área).
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Figura 3.8: Taxas de incidências mensais para 9 permutações considerando grupos

de idade.
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Figura 3.9: Variância cumulativa de 1000 permutações (linhas em cinza) e variân-

cia dos grupos de idades originais (linha em preto).

Uma maneira formal de verificar se existem diferenças entre os grupos

(seja por MA ou por idade) seria utilizar o teste logrank para dados de eventos

recorrentes em k grupos, apresentado por Andersen et al. (1993) e Martinussen e

Scheike (2006), mas que não foi considerado nestas análises.

Como alternativa, o modelo aditivo de Aalen será ajustado incluindo a MA

como covariável com o objetivo de investigar se o efeito de cada MA é importante

para explicar a incidência de diarreia ao longo do tempo. Entretanto, o referido

procedimento nao será utilizado com o agregado referente à faixa etária. Assim, os

parágrafos seguintes descrevem como foram feitas as análises.

Para essa análise as MA foram consideradas como covariáveis e, para pos-

sibilitar a estimação das funções de regressão, o modelo foi ajustado considerando

uma MA como referência, sendo escolhida a MA 9 por apresentar menores valores

de incidência de diarreia no período estudado. A Tabela 3.4 mostra as estatísti-

cas de teste utilizadas para verificar se determinada covariável é importante para

explicar a incidência de diarreia. Esses resultados são referentes ao modelo adi-

tivo apenas com MA (MODELO 1) e ao modelo aditivo com MA mais covariáveis

(MODELO 2). Observa-se no modelo apenas com MA, por exemplo, que houve uma

redução da incidência de diarreia nas MA 6 e 10, mas sem significância estatística,

indicando que crianças que moram nessas áreas têm menor risco de apresentar um

episódio de diarreia do que as crianças das demais microáreas. Por outro lado, a
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incidência de diarreia parece aumentar para outras MA (por exemplo, as MA’s 4,

19, 20 e 21), ou seja, crianças que moram em determinadas áreas têm maior risco

de apresentar um episódio de diarreia em um dado dia do que outras crianças. En-

quanto que outras MA’s apresentam incidências de diarreia tão altas quanto à da

MA 9, considerada como referência e que está representada pela curva Baseline.

Nota-se que as MA’s que foram importantes para explicar a incidência de diarreia

no primeiro modelo se mostram relevantes também no segundo modelo, com exce-

ção da MA 5. Para ilustração do MODELO 1, a Figura 3.10 mostra os coeficientes

de regressão acumulados para as MA’s.

Tabela 3.4: Estatísticas de teste utilizadas para verificar a significância dos efeitos
das covariáveis e seus valores de p, considerando os modelos ajustados apenas com
as MA e MA mais covariáveis.

Variáveis MODELO 1 MODELO 2
SIG p-valor SIG p-valor

BASELINE 20,287 <0,001 19,252 <0,001
MA.1 1,625 0,104 0,991 0,322
MA.2 1,185 0,236 0,790 0,430
MA.3 -0,196 0,845 -0,033 0,974
MA.4 3,126 0,002 2,515 0,012
MA.5 1,961 0,050 1,555 0,120
MA.6 -1,289 0,197 -1,434 0,152
MA.7 -0,605 0,545 -0,454 0,650
MA.8 -0,006 0,995 -0,143 0,886
MA.10 -1,032 0,302 -0,896 0,370
MA.11 0,921 0,357 -0,245 0,806
MA.12 1,145 0,252 0,284 0,776
MA.13 0,517 0,605 -0,266 0,790
MA.14 0,911 0,362 0,615 0,539
MA.15 -0,064 0,949 -0,650 0,516
MA.16 2,059 0,039 1,030 0,303
MA.17 0,158 0,874 -0,457 0,648
MA.18 0,108 0,914 -1,043 0,297
MA.19 4,033 <0,001 3,268 0,001
MA.20 2,893 0,004 1,641 0,101
MA.21 2,481 0,013 2,499 0,012
AM2 -5,342 <0,001
DENS2 0,061 0,951
PAV.C -0,482 0,630
PERTO2 5,911 <0,001
SEX -0,313 0,754
BANHEIRO 1,741 0,082
MODELO 1: modelo aditivo apenas com MA

MODELO 2: modelo aditivo com MA + covariáveis
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A Figura 3.11 mostra a distribuição de uma amostra dos resíduos martin-

gais padronizados para os dois modelos ajustados. Pode-se observar que o com-

portamento dos resíduos é similar em ambos os modelos, na maior parte do tempo

distribuídos entre −2 e 2. Embora no segundo modelo pareça ser melhor.

Figura 3.11: Resíduos martingais padronizados para os modelos aditivos conside-

rando apenas MA (à esquerda) e com MA mais covariáveis (à direita).

Considerando as análises apresentadas nesse capítulo, pode-se observar

que as principais diferenças foram encontradas entre os agrupamentos formados

pelas micro áreas, enquanto que entre os grupos de idades não foram constatadas

diferenças.

Acredita-se que o agrupamento por faixa etária poderia se tornar mais evi-

dente caso fosse estudado conjuntamente dentro de cada MA. Entretanto, existi-

riam limitações quanto as estimativas dos parâmetros do modelo face aos resulta-

dos observados no estudo de simulação devido ao número reduzido de crianças por

faixa etária dentro de cada MA nos dados em questão. Talvez seja necessário consi-

derar uma extensão do modelo de fragilidade que pudesse capturar a dependência

nos diferentes níveis de agregação.

Tomando como referência as covariáveis utilizadas no MODELO 2, um novo

modelo de fragilidade foi ajustado, cujo valor do parâmetro de heterogeneidade es-

timado (0.20) foi inferior ao apresentado na Seção 3.4. Por outro lado, o efeito das
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MA’s como covariáveis tornou-se mais acentuado. Esse resultado pode decorrer do

fato de que o modelo assumido pode não ser realístico para representar a heteroge-

neidade comum para todos os eventos de interesse dentro de uma MA.



Capítulo 4

Considerações Finais

A motivação desse trabalho se baseou em três estudos epidemiológicos lon-

gitudinais, com estrutura complexa similar, realizados em momentos distintos com

o objetivo de avaliar o impacto da implementação de obras de saneamento na in-

cidência de diarreia infantil entre os residentes de diferentes áreas da cidade de

Salvador. Um outro fator considerado nas abordagens utilizadas nesse trabalho

para a analise dos eventos recorrentes, representado pela ocorrência de episódios

de diarreia ao longo do tempo, é o potencial confundimento entre os efeitos sob as

diferentes escalas de tempo: calendário, idade e tempo de acompanhamento. Isto é

um problema real, uma vez que é esperado um declínio na diarreia infantil com a

melhora das condições sanitárias das áreas afetadas pelo programa de saneamento

denominado “Bahia Azul”.

Dentre as metodologias empregadas com fundamentação teórica no modelo

aditivo de Aalen, destacam-se os modelos dinâmicos e de fragilidade. O uso do

modelo de Aalen permite a inclusão de covariáveis tempo-dependentes, bem como

avaliar se o efeito das mesmas varia ao longo do tempo. Outro aspecto positivo

é o uso de um método fácil e rápido de estimação, o método de mínimos quadra-

dos; além da base teórica de martingal que possibilita a flexibilização dos métodos

de inferência no contexto de eventos recorrentes em escala de tempo discreto. Po-

rém, como principal desvantagem, tem-se a possibilidade de estimação de valores

negativos.

Foram exploradas as especificidades dos modelos dinâmicos e de fragilidade

e os resultados mostraram que ambas abordagens deram conta da heterogeneidade

e produziram desvio-padrão residuais próximos uns dos outros. Em relação aos as-

pectos dos dados do estudo considerado, os resultados mostraram que a incidência

78
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de diarreia ao longo do tempo é afetada principalmente por condições sanitárias e

domésticas precárias, como a ausência de banheiro no domícilio e o acúmulo de lixo

próximo do mesmo.

O modelo dinâmico foi utilizado como uma possível alternativa de conside-

rar a heterogeneidade presente nos dados, no sentido de explicar como os eventos

prévios podem influenciar/afetar a ocorrência de novos eventos. Os resultados mos-

traram que o modelo dinâmico foi superior ao modelo tradicional (sem covariáveis

dinâmicas, ou seja, fixas). Uma das desvantagens do uso de covariáveis dinâmicas

é a limitação da ocorrência de um certo número de eventos prévios de forma a via-

bilizar a predição, sendo necessário que um determinado número de eventos tenha

ocorrido para que a previsão seja mais acurada.

Outra alternativa para permitir a possibilidade da heterogeneidade não

explicada por covariáveis, foi a inclusão de um termo aleatório multiplicativo no

modelo de intensidade de Aalen. Esse termo aleatório, constante no tempo, pode

representar fatores comuns desconhecidos reponsáveis pela heterogeneidade entre

grupos (agregado) e entre indivíduos dentro do mesmo grupo, o conhecido modelo

de fragilidade compartilhada. Ou seja, assume-se que um termo de fragilidade

único é comum para os indivíduos de um mesmo grupo e constante ao longo do

tempo, portanto o modelo de fragilidade compartilhada explica somente uma parte

da fragilidade individual. O estudo de simulação indicou uma boa performance,

desde que o tamanho da amostra seja suficientemente grande. Uma das desvanta-

gens desse modelo é que o evento de interesse é resultado de fatores desconhecidos,

os quais são comuns entre todos os indivíduos dentro do cluster. Essa suposição

não é realista em muitas pesquisas, uma vez que os indivíduos de um mesmo clus-

ter são geneticamente diferentes, além de possuírem estilos de vida desigual, por

exemplo. Nessa abordagem, o modelo aditivo de Aalen com fragilidade identificou

um agregado espacial muito importante a ser considerado na análise dos dados:

as micro-areas. Por outro lado, os dados do programa Bahia azul podem ser ava-

liados sob diferentes níveis de agregação, necessitando assim de uma abordagem

analítica mais especifica.

Quando o termo de fragilidade é comum para os indivíduos de um mesmo

grupo e constante ao longo do tempo, o modelo explica somente uma parte da fragi-

lidade individual, equivalente ao modelo de componentes de variância. Entretanto,

quando o fator de fragilidade é dividido como a soma de duas componentes, uma re-

ferente à variabilidade individual e outra à variabilidade do grupo (ou agregado),
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o modelo é denominado de fragilidade correlacionado. Ou seja, a característica

em um grupo específico, representada pela associação, é capturada pela correla-

ção entre as fragilidades individuais. Assim, este modelo mede parte do efeito da

associação e da heterogeneidade das fragilidades separadamente.

Portanto, existem vários caminhos nos quais esse trabalho poderia ser es-

tendido. O primeiro, seria utilizar um modelo de fragilidade correlacionado capaz

de considerar a associação existente entre os mesmos indivíduos de um mesmo

grupo, bem como a heterogeneidade entre os diferentes grupos. Outra possibili-

dade, seria uma abordagem que permitisse a inclusão de um termo de fragilidade

variante no tempo na estrutura do modelo aditivo de Aalen, de forma a caracteri-

zar melhor a dependência espaço-temporal de eventos recorrentes no contexto de

dados longitudinais.
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