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Láıs Silva Sacramento

Área de Concentração: Estat́ıstica

Salvador - Bahia

Outubro de 2021



Métodos com escores de propensão para avaliação
de impacto em dados com estrutura de

dependência longitudinal
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forma extremamente didática a disciplina Modelos Lineares Generalizados, mostrando

um universo de possibilidade no tocante a modelagem que com certeza utilizarei por toda

minha vida profissional.
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Resumo

Inferência causal tem sido uma área com vasto desenvolvimento metodológico nas

últimas décadas e que considera métodos estat́ısticos que objetivam o estabelecimento

de relação causal entre variáveis manipuláveis (tratamento/intervenção) e uma variável

resposta. Sabe-se que, em estudos observacionais, é provável que o viés de seleção im-

plique em inferências incorretas, dessa forma os métodos de pareamento surgem como

alternativa para definição de grupos de comparação através do cálculo do escore de pro-

pensão. Os métodos mais clássicos usando pareamento com escores de propensão (PSM )

envolvem análise de dados de estudos observacionais que assumem independência entre

suas unidades amostrais. Esta suposição, no entanto, pode não ser razoável quando são

obtidas medidas repetidas da variável resposta em estudos longitudinais. Mais recente-

mente, métodos têm sido desenvolvidos para incorporar PSM na análise de dados com

diversas estruturas de dependência na modelagem estat́ıstica (Li et al, 2013 e Arpino et

al, 2016). Quando estes tratamentos são iniciados sequencialmente, durante o peŕıodo de

seguimento, uma classe de métodos de pareamento longitudinal para emular um expe-

rimento aleatorizado também tem sido proposta na literatura (Li et al, 2001; Lu, 2005;

Thomas et al, 2020). O objetivo desta dissertação é sistematizar e sumarizar a metodolo-

gia estat́ıstica dispońıvel, envolvendo escore de propensão para estimação do efeito causal

em dados com estruturas de dependência longitudinal. Essas metodologias são ilustradas

na análise de três conjuntos de dados com diferentes caracteŕısticas de dependência.

Palavras-chave: inferência causal, escore de propensão, modelo de efeitos aleatórios,

pareamento longitudinal .



Abstract

Causal inference in Statistics considers statistical approaches to establish a causal

relationship between manipulable variables (treatment/intervention) and an outcome and

it has been vastly developed methodologically in the last few decades. It is well-known

that selection bias is likely to lead to incorrect inference in observational studies. Matching

methods have been used as an alternative to the definition of comparison groups through

the computation of propensity scores. Traditionally, the use of Propensity Score Matching

(PSM) involves data analysis of observational studies under assumption of independence

of the sample units.The underlying assumption, however, can be rather unreasonable

when repeated measures of the outcome are collected in a longitudinal study. Recently,

methods have being proposed to incorporate PSM into diverse dependency structures in

the statistical model’s framework (Li et al, 2013 e Arpino et al, 2016). When the treatment

is initiated sequentially during a period of time, a class of longitudinal matching methods

have also being proposed in the literature to emulate a random experiment (Li et al,

2001; Lu, 2005; Thomas et al, 2020). The goal of this dissertation is to systematically

organize and summarize the statistical methodology involving propensity scores for the

estimation of causal effects when analyzing data with longitudinal dependency structure.

These methodologies are illustrated with the analysis of three datasets with different

longitudinal dependency structure.

Key words: causal inference, propensity score, random effects model, longitudinal mat-

ching.
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Caṕıtulo 1

Introdução

A discussão sobre métodos estat́ısticos que sejam capazes de lidar com o potencial

viés de seleção, resultante do uso de estudos observacionais, tem crescido na literatura

em várias áreas do conhecimento nos últimos anos (Austin, 2009; Stuart, 2010; Austin,

2011; Austin e Stuart, 2015). Neste contexto, várias metodologias clássicas da literatura

econométrica têm sido utilizadas para permitir a realização de inferência causal, como a

regressão descont́ınua (Regression Discontinuity Design -RDD, sigla em inglês), o método

das diferenças nas diferenças (difference in difference -diff-diff, sigla em inglês), o uso

de variáveis instrumentais e o pareamento por escores de propensão (Propensity Score

Matching -PSM, sigla em inglês). Para ilustrar, podemos citar, por exemplo, Caliendo e

Kopeinig (2008), que discutem o uso de escores de propensão para estudos de avaliação

de impacto, enquanto Morgan e colaboradores (2017) utilizaram diferenças nas diferenças

para avaliar o efeito de um programa participativo multisetorial materno e intervenção

neonatal no conhecimento de sinais obstétricos de perigo e na preparação adequada para

o parto em mulheres de Uganda. Cada uma dessas metodologias leva em consideração

caracteŕısticas espećıficas do desenho de estudo e tem suposições causais próprias. Na

literatura há um grande número de estudos com enfoque no uso do pareamento com es-

cores de propensão, com objetivo de avaliar o efeito de intervenções (D’Agostino, 1998;

Austin, 2007; Austin, 2009; Stuart, 2010). Setboonsarng e Parpiev (2010), por exem-

plo, utilizaram pareamento com escores de propensão em um estudo que constatou que

o programa de empréstimo contribuiu significativamente para atividades de geração de

renda no Paquistão em 2005. Becerril e Abdulai (2010), por sua vez, utilizaram escores

de propensão em um estudo que analisou o impacto da adoção de variedades melhoradas

de milho na renda familiar e na redução da pobreza de duas regiões do México; enquanto

Gebrehiwot e Veen (2014) avaliaram o impacto de um programa de pacote de segurança

alimentar (FSP) na melhoria da alimentação e no consumo das famı́lias rurais na região

de Tigray, no norte da Etiópia.

1



Historicamente houve enorme desenvolvimento de métodos relacionados à análise

de dados em experimentos aleatorizados, concomitantemente a modelos de regressão e

métodos de pareamento, na tentativa de controlar o confundimento em estudos obser-

vacionais, na primeira metade do século XX, ainda que parte da terminologia atual não

tenha sido aplicada durante esse peŕıodo. A base teórica dos métodos envolvendo escores

de propensão, em particular o procedimento de estratificação e de pareamento, não havia

sido totalmente desenvolvida até o ińıcio da década de 1970, quando artigos de Cochran

e Rubin (1973) e Rubin (1979), introduziram discussões relacionadas à estratificação e

ao pareamento, para avaliações do efeito de tratamentos em estudos observacionais, com

base em estudos anteriores de Cochran (1953) e de Mantel e Haenszel (1959). O uso

de múltiplas variáveis no processo de estratificação e também no de pareamento era um

desafio na época, devido a problemas computacionais e de disponibilidade de dados. Um

importante avanço ocorreu em 1983, quando Rosenbaum e Rubin introduziram a técnica

envolvendo escores de propensão para realização de pareamentos. O escore de propensão

é definido como a probabilidade de atribuição a um determinado tratamento condicio-

nal a um vetor de variáveis mensuradas no ińıcio do estudo ou baseline. Os métodos

envolvendo escores de propensão objetivam construir um grupo de comparação que seja

o mais semelhante posśıvel do grupo de tratamento, em termos das caracteŕısticas ob-

servadas, usando dados de estudos observacionais, de modo a se aproximar dos estudos

randomizados, reduzindo ou eliminando assim o viés de seleção.

O pareamento por escores de propensão é uma das técnicas mais tradicionalmente

utilizadas por econometristas para avaliação do impacto de poĺıticas públicas. As ava-

liações de impacto constituem um grande desafio para determinar até que ponto um pro-

grama espećıfico contribui para mudança de uma resposta de interesse (Holland, 1986).

Tratamentos, programas e poĺıticas são formulados para alterar determinadas condições,

como, por exemplo, aumentar a renda, melhorar o aprendizado, reduzir a progressão de

doenças, dentre outros. Neste sentido, a avaliação de impacto almeja fornecer evidências

quanto à eficácia destes mecanismos de intervenção (Gertler et al., 2015). Por exemplo,

Resende (2008) analisou os efeitos do programa de transferência monetária Bolsa-Escola

nos gastos totais e sobre os componentes das famı́lias beneficiárias no peŕıodo de 2002-

2003. O pareamento por escores de propensão, neste caso, foi utilizado para encontrar

um grupo de comparação ideal em relação ao grupo que recebeu o benef́ıcio, uma vez que

o estudo realizado não era aleatorizado.

Mais recentemente tem sido observada a ampliação do uso de métodos envolvendo

escores de propensão em outros campos de pesquisa, sobretudo na área de saúde. Karkouti

(2006), por exemplo, utilizou escores de propensão para comparar a eficiência hemostática

da aprotinina e do ácido tranexâmico em cirurgias card́ıacas de alto risco transfusional;
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enquanto Ramos (2010) estudou o impacto de um projeto governamental na área da saúde,

no estado do Rio Grande do Sul (Projeto Inverno Gaúcho- PROIG), o qual visou reduzir

internações de menores de 5 anos por infecção respiratória aguda. Vocht e colaboradores

(2016), por sua vez, utilizaram escores de propensão em um estudo que avaliou o impacto

das poĺıticas de álcool na saúde pública; enquanto Mclsaac e colaboradores (2017) usaram

esses escores para parear pacientes com e sem atraso em um estudo que tinha como obje-

tivo medir a associação entre atraso da cirurgia de emergência e mortalidade hospitalar,

tempo de internação e custos.

Os métodos mais clássicos usando PSM envolvem análise de dados de estudos ob-

servacionais, que assumem independência entre suas unidades amostrais. No entanto, em

múltiplos estudos esta suposição pode não ser razoável, sobretudo quando a amostragem

é complexa (Skinner,1996), por exemplo por conglomerados, ou quando são obtidas medi-

das repetidas da variável resposta em estudos longitudinais. Existe uma vasta literatura

sobre metodologias estat́ısticas capazes de lidar com estruturas de dependência dos dados,

como as Equações de Estimação Generalizadas (GEE - Generalized Estimating Equati-

ons , em inglês) (Liang e Zeger, 1986; Hardin e Hilbe, 2012) ou Modelos Multińıveis ou de

Efeitos Aleatórios (Multilevel or Random Effects Models) (Goldstein, 1991; Singer,1998;

Peugh,2010). Mais recentemente, tem sido desenvolvidos métodos para incorporar PSM

na análise de dados com estruturas diversas de dependência (Li et al, 2013; e Arpino et

al, 2016). No entanto, ainda é uma literatura limitada e pouco conhecida.

Uma outra situação envolvendo dados com estrutura longitudinal resulta da análise

de estudos de coorte, também chamados de longitudinais, em que a variável resposta é

o tempo desde o ińıcio de um tratamento ou intervenção até a ocorrência de um evento

de interesse, como, por exemplo, óbito ou hospitalização, e existem dados censurados, ou

seja, a não observação completa do evento de interesse. Neste contexto, e considerando-

se que o objetivo é estimar efeito causal, escores de propensão podem ser incorporados

ao modelo de Cox. Quando estes tratamentos são iniciados sequencialmente, durante o

peŕıodo de seguimento, uma classe de métodos de pareamento longitudinal para emular

um experimento aleatorizado tem sido proposta na literatura (Li et al, 2001; Lu, 2005;

Thomas et al, 2020).

Diante deste contexto, o objetivo geral dessa dissertação é sistematizar e sumarizar

a metodologia estat́ıstica envolvendo escores de propensão para estimação de efeito cau-

sal em dados com diversas estruturas de dependência, com foco em estudos longitudinais.

Os objetivos espećıficos incluem (i) avaliar diferentes estratégias para estimação de efeito

causal em dados longitudinais com uso do IPTW baseado no escore de propensão; e (ii)

sistematizar as metodologias para estimar efeito causal envolvendo tratamento tempo-

dependente em dados de sobrevivência. Três conjuntos de dados são utilizados para ilus-
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trar diferentes estruturas de dependência e as correspondentes metodologias com escores

de propensão para estimação do efeito causal.

Este trabalho está estruturado em seis caṕıtulos. No caṕıtulo 2 apresentamos uma

revisão dos conceitos fundamentais em inferência causal, com foco em métodos envol-

vendo escores de propensão, enquanto no caṕıtulo 3 sumarizamos modelos estat́ısticos

usualmente utilizados para lidar com estruturas de dependência, particularmente consi-

derando dados provenientes de estudos longitudinais. A sistematização e a sumarização

dos métodos para inferência causal usando PSM na análise de dados correlacionados e os

métodos para pareamento longitudinal são apresentados no caṕıtulo 4. Três aplicações

envolvendo dados longitudinais são apresentadas e analisadas no caṕıtulo 5. Na primeira

aplicação objetiva-se estimar a relação entre o distanciamento social e a morbidade e

mortalidade por COVID-19 em munićıpios do Nordeste do Brasil, sendo que a estrutura

longitudinal está caracterizada pelas medidas repetidas do número de casos de covid ocor-

ridos quinzenalmente da metade do mês de abril até a segunda quinzena de julho de 2020,

juntamente com a informação referente ao distanciamento. Nesse contexto, a abordagem

baseada na ponderação pelo inverso da probabilidade de receber o tratamento, proposta

por Linden e Adams (2010), e ponderação baseada na área de suporte comum (Li et al,

2016), são utilizadas como alternativas anaĺıticas. A segunda aplicação refere-se aos dados

de um estudo longitudinal denominado PROSE, cujo interesse foi verificar os efeitos de

uma intervenção intersetorial de promoção da saúde, padrões alimentares e de atividade

f́ısica em adolescentes, que são alunos de escolas públicas de ensino médio da Bahia. Nesse

estudo, além da estrutura longitudinal composta por mensurações dos desfechos obtidas

em 3 pontos do tempo (antes da intervenção, 6 e 15 meses após a intervenção), tem-se

também a estrutura de dependência proveniente dos alunos estarem alocados nas escolas

(dependência dos conglomerados). Neste caso, as análises levaram em consideração dife-

rentes aspectos de dependência: apenas a estrutura longitudinal ou ambas as estruturas.

A terceira aplicação considerou dados de um estudo sobre o risco de lesões da artéria

coronária (CAL) em crianças com doença de Kawasaki (KD) (Shi et al. 2019), cujo ob-

jetivo foi estimar o efeito causal da terapia com imunoglobulina para melhorar a lesão da

artéria coronária. Para isso, foram utilizados diferentes métodos para pareamento longi-

tudinal envolvendo tratamentos tempo-dependentes. Considerações finais, incorporando

sugestões para trabalhos futuros, são apresentadas no caṕıtulo 6.
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Caṕıtulo 2

Inferência Causal

Inferência causal pode ser definida como um ramo da ciência que busca estabele-

cer relação causal em um sistema de relações definidas baseadas em conhecimento sólido

sobre uma espećıfica teoria. Dessa forma é preciso estabelecer suposições/condições para

obter identificabilidade e validade das conclusões causais, permitindo assim, a definição

de estimadores para mensuração do efeito causal de uma variável independente (trata-

mento, intervenção ou exposição) sobre uma variável dependente (desfecho) (Holland,

1986). Tem havido um aumento substancial do interesse de pesquisadores de diferen-

tes áreas do conhecimento, como psicologia, ciências sociais , economia, epidemiologia,

dentre outras, para aplicação das metodologias relacionadas com inferência causal para

explicar fenômenos em suas respectivas áreas. Na psicologia, por exemplo, podemos citar

o artigo de Burte et al.(2010), que teve como objetivo avaliar a relação causal entre ca-

samento e comportamento anti-social. Na área das ciências sociais tem-se como exemplo

a verificação do efeito adverso a longo prazo do divórcio dos pais nos filhos (Bhrolcháin,

2001), enquanto na economia podemos citar um estudo que teve como objetivo investigar

a relação causal entre comércio externo e crescimento da economia brasileira no peŕıodo

1947-2006 (Koshiyama e Fochezatto, 2013). Na epidemiologia, por sua vez, um estudo

avaliou as evidências da relação causal entre pressão intra-ocular e glaucoma primário

de ângulo aberto (Bahrami, 2006). Na literatura Estat́ıstica também tem se observado

um crescimento no desenvolvimento de métodos estat́ısticos que contribuem para ampliar

o leque de ferramentas para realização de inferência causal (Holland, 1986; Frangakis e

Rubin, 2002 ; Pearl, 2009) . No entanto, vale salientar que estes métodos se apoiam em

pressupostos que não são testáveis estatisticamente, mas no conhecimento substantivo dos

fenômenos que estão sendo descritos. É ainda relevante ressaltar que correlação estat́ıstica

não é suficiente para estabelecimento de relação causal, apesar de ser uma condição ne-

cessária. De fato é posśıvel que duas variáveis sejam altamente correlacionadas e não haja

relação causal entre elas.
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Para introduzir conceitos relevantes em inferência causal, considere uma população

de interesse U , sendo que para cada unidade dessa população tem-se um valor (yi) asso-

ciado à variável aleatória Y (variável dependente), em que T é a variável aleatória que

denota a atribuição ao tratamento. Para simplificar, vamos considerar um tratamento

binário, tal que Ti é o valor observado da variável T na i-ésima unidade da população,

deste modo, quando Ti = 1 atribui-se tratamento à i-ésima unidade, caso Ti = 0, a i-ésima

unidade não recebe o tratamento.Seja X um conjunto de variáveis observáveis que podem

ser fixas ou variantes no tempo (tempo dependentes). Além disso, considere que existe

uma teoria cient́ıfica que estabelece e é capaz de explicar qualitativamente a relação cau-

sal entre T e Y . Neste contexto, pode-se considerar que o valor da variável Y é afetado

diretamente pelo valor da variável T e, dessa forma, para cada unidade amostral pode-se

definir dois resultados posśıveis para a variável Y , tal que Y (0) denota o valor que seria

observado em Y caso T fosse igual a 0 (ausência de tratamento) e Y (1) denota o valor

que seria observado caso T fosse igual a 1 (presença de tratamento). Esses dois posśıveis

resultados (Yi(0), Yi(1)), para a i-ésima unidade amostral, são denominados respostas po-

tenciais. Como o objetivo central em inferência causal é mensurar o efeito causal do

tratamento na variável resposta, pode-se definir τi como o efeito do tratamento para cada

unidade i da população, através da diferença entre as suas respostas potenciais. Dáı

τi = Yi(1)− Yi(0) (2.1)

Porém, não é posśıvel calcular o valor da expressão (2.1), uma vez que para cada

unidade apenas um dos resultados é observado. A inviabilidade de cálculo de τi é conhecida

como problema fundamental da inferência causal (Holland, 1986), ou seja, o efeito do

tratamento não pode ser calculado individualmente. Uma solução é calcular o efeito

causal para a população, sendo que os dois estimadores mais amplamente utilizados em

inferência causal são o efeito médio do tratamento (ATE - average treatment effect , em

inglês) e o efeito médio do tratamento entre os tratados (ATT - average treatment effect

on the treated , em inglês). Essas medidas são definidas, respectivamente, como:

ATE = E[τ ] = E[Y (1)− Y (0)]

e

ATT = E[τ |T = 1] = E[Y (1)|T = 1]− E[Y (0)|T = 1]

em que ATE estima o efeito médio do tratamento para todas as unidades da população,

enquanto o ATT estima este efeito apenas entre as unidades que de fato receberam o

tratamento.

As expressões para ATE e ATT são definidas em função de respostas potenciais,

logo não podem ser diretamente estimadas com base em dados amostrais. No entanto,
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modelo causal de Rubin, também conhecido como modelo de Neyman-Rubin ou modelo

de Neyman-Rubin-Holland(Holland, 1986), estabelece a variável aleatória Y como uma

combinação linear das respostas potenciais e da variável aleatória T , de modo que

Yi = TiYi(1) + (1− Ti)Yi(0) (2.2)

A expressão (2.2) é estruturada nas respostas potenciais, ou seja, em valores que

não foram observados na prática. Além disso, como vimos anteriormente, para cada uni-

dade de análise apenas um dos resultados será observado e dará origem à variável resposta

Y = y. Porém, algumas suposições precisam ser atendidas para que as conclusões causais

sejam válidas. As suposições fundamentais para a realização de inferência causal incluem

a Estabilidade do Valor do Tratamento Unitário ou SUTVA (Stable Unit Treatment Va-

lues Assumption, em inglês), que define que as respostas potenciais de uma unidade não

variam com o tratamento atribúıdo à outra unidade amostral e que não existem versões

diferentes do tratamento. Desenvolvimentos baseados em (2.2) e na suposição SUTVA

implicam nas suposições adicionais seguintes:

1. Independência Média

E[Y (0)|T = 0] = E[Y (0)]

E[Y (1)|T = 1] = E[Y (1)]

2. Ignorabilidade (Y (0), Y (1))⊥Ti|X

3. Suporte Comum 0 < P (Ti = 1|X = xi) < 1

A suposição 1 define que as esperanças condicionais das respostas potenciais são

iguais às suas correspondentes esperanças marginais, quando a resposta potencial é inde-

pendente do tratamento (Stuart, 2010). A suposição 2 implica que as respostas potenciais

são independentes da atribuição do tratamento condicional às variáveis X mensuradas no

ińıcio do estudo (antes da atribuição do tratamento), enquanto a suposição 3 indica que

a probabilidade de pertencer ao grupo de tratamento, condicional a X, é positiva (maior

que zero) e menor do que um para qualquer unidade amostral, ou seja, existe possibilidade

de que indiv́ıduos com diferentes caracteŕısticas mensuradas por X sejam atribúıdos ao

grupo tratado. Essa última condição pressupõe que as distribuições das variáveis têm o

mesmo suporte tanto para indiv́ıduos do grupo tratado quanto do grupo controle. Rubin

(1986) chamou de forte ignorabilidade a junção das suposições 2 e 3. Segundo Imbens

(2004), esses pressupostos são suficientes para identificação dos parâmetros causais e,

consequentemente, para a definição de diversos estimadores dos efeitos causais médios.

Tradicionalmente apenas experimentos aleatorizados (ou ensaios cĺınicos randomi-

zados) contribúıam para investigação de relações causais (Leeuw e Vaessen, 2009; Gertler,
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2015), pois são considerados o padrão ouro da inferência causal para validar a eficácia

de tratamentos e intervenções. No entanto, por questões financeiras, éticas e de outras

naturezas, nem sempre é posśıvel a realização de um estudo experimental para estimação

do efeito causal. Uma alternativa são os estudos observacionais, que se diferenciam dos

experimentais sobretudo pela impossibilidade de atribuição aleatória do tratamento às

unidades amostrais. Como exemplo de estudo observacional recente, no contexto de in-

ferência causal, podemos citar o estudo que teve como objetivo verificar a relação entre

o uso da famotidina e a melhora dos resultados cĺınicos de pacientes hospitalizados com

COVID-19 nos Estados Unidos (Freedberg et. al, 2020). Apesar de não serem maioria,

ainda é posśıvel encontrar exemplos de estudos experimentais, como o conduzido por Wal-

keful e colaboradores (2006), para estudar o efeito da exposição à publicidade de cigarros

nos pontos de venda em crianças da nona série escolar. Particularmente, em estudos ob-

servacionais, avaliar o efeito causal requer um cuidado maior devido, principalmente, ao

problema de viés de seleção. Ou seja, o efeito causal pode ser confundido com os fatores

que levaram a unidade de análise a participar da intervenção/tratamento, resultando no

problema de viés de seleção. Uma solução seria observar a mesma unidade de análise em

dois contextos semelhantes, diferindo apenas no tipo de intervenção recebida. Como é

imposśıvel analisar a mesma unidade recebendo diferentes intervenções simultaneamente,

o ponto crucial é a construção de grupos estatisticamente equivalentes. Para encontrar

esses grupos semelhantes são utilizados procedimentos e hipóteses que envolvem o con-

ceito de respostas potenciais e tem por finalidade minimizar o viés de seleção, que pode

comprometer a validade da estimação do efeito causal.

A literatura recente traz diferentes abordagens que objetivam encontrar um grupo

contrafactual ideal, de modo a eliminar/ reduzir os efeitos confundidores (viés de seleção).

Dentre estas abordagens, tem-se: os métodos de pareamento, incluindo o pareamento por

escores de propensão que constrói uma estratégia de comparação dos grupos baseado na

probabilidade da unidade receber ou não o tratamento condicionada às caracteŕısticas

observadas (Rosenbaum e Rubin, 1984; Rubin, 2007), o método da diferença dupla ou da

diferença-na-diferença que consiste em fazer comparação dos grupos antes e após inter-

venção (Bertrand, 2004; Smith, 2005), o método incluindo uma variável instrumental que

utiliza uma variável (ou instrumento) que é altamente correlacionada com o tratamento,

mas que não é correlacionada com caracteŕısticas não observadas (Angrist et al.1996;

Khandker, 2009), e o desenho de regressão descont́ınua , que utiliza as unidades partici-

pantes e não participantes da intervenção dentro de uma certa vizinhança de elegibilidade

para estimar o efeito do tratamento (Khandker, 2009). A seguir, definiremos métodos de

pareamento, enfatizando o pareamento com escores de propensão.
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2.1 Métodos de Pareamento

Métodos de pareamento podem ser definidos como um conjunto de procedimentos

que tem como objetivo principal construir um grupo de controle, semelhante ao grupo

de tratamento, em termos de determinadas caracteŕısticas observáveis (Khandker, 2009).

Segundo Stuart (2010), os métodos de pareamento são usados em duas situações: uma

referente à seleção das unidades de análise em um determinado desenho de estudo e a

outra quando os dados já foram coletados e o objetivo é reduzir o viés de seleção no

processo de estimação. Vale ressaltar que o pareamento pode ser realizado diversas vezes

antes da estimação do efeito de interesse, em que o diagnóstico de cada pareamento pode

ser feito para selecionar aquele que traz o melhor resultado, ou seja, aquele com menor

viés de seleção.

Em geral um método de pareamento pode ser dividido em etapas, sem esquecer que

o foco central refere-se ao desenho do estudo. Dentre essas etapas, tem-se: definição da

métrica para representar a proximidade entre as observações, implementação do método,

avaliação da qualidade do método de pareamento.

Existem diferentes medidas de distância, que podem auxiliar no processo de parea-

mento, sendo as mais comumente utilizadas a Euclidiana e a de Mahalanobis. A distância

Euclidiana entre dois indiv́ıduos i e j pode ser definida pelo afastamento entre valores de

uma variável X, que é definida para avaliar a similaridade:

Dij = (Xi −Xj)
2,

sendo uma medida que capta a distância exata entre dois objetos em um espaço. A

distância de Mahalanobis, por sua vez, é dada por:

Dij = (Xi −Xj)
‘Σ−1(Xi −Xj),

em que Σ−1 é a matriz de variância-covariância de X no grupo controle para estimação

dos efeitos de interesse. Se X contiver variáveis categóricas, elas deverão ser convertidas

em uma série de indicadores binários, embora a distância funcione melhor com variáveis

cont́ınuas (Stuart, 2010). Quando se tem interesse em realizar o pareamento de ob-

servações de dois grupos, em função de um grande conjunto de variáveis, ou seja, de alta

dimensão, uma medida mais comumente utilizada de distância é baseada na probabili-

dade de pertencer a um grupo (T ) dadas as caracteŕısticas observáveis (variáveis X), que

é denominada escore de propensão e definida por:

Dij = |ei − ej|,

em que ei = P (Ti = 1|X = xi).
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Dentre as medidas de distância citadas anteriormente, a escolha do escore de pro-

pensão deve-se ao fato do mesmo representar uma medida resumo, ou seja, o escore de

propensão tem a capacidade de reunir dentro de uma única medida o comportamento de

um grande conjunto de caracteŕısticas observadas.

2.2 Escores de Propensão

Rosenbaum e Rubin (1983a) definiram escore de propensão como sendo a probabili-

dade de atribuição de um tratamento (ou algum tipo de intervenção) à unidade amostral,

condicional às suas caracteŕısticas observadas. Dessa forma, classificaram essa medida

como sendo de equiĺıbrio, no sentido de tornar a distribuição das variáveis mensuradas

no baseline similares entre os diferentes grupos de tratamento. O objetivo do método é

construir um grupo de comparação, a partir da combinação de unidades que receberam

e não receberam o tratamento, garantindo que esse grupo combinado é apropriado para

estimação não viesada dos efeitos de interesse (Rosebaum e Rubin, 1983; D’Agostino,

1998; Rubin, 2007; Randolph et al., 2014).

Nos experimentos aleatorizados, a probabilidade de atribuição ao tratamento é

equiprovável para qualquer que seja o número de tratamentos dispońıveis. Sendo assim,

o escore de propensão neste tipo de estudo é conhecido e é igual a 1/2, quando a alea-

torização envolver 2 tipos de tratamento (Austin, 2011). Existem diferentes formas de

estimar os escores de propensão em estudos observacionais. Em situações em que o tra-

tamento/intervenção é uma variável binária, tem-se Ti = 1 se a i-ésima unidade receber o

tratamento/intervenção e Ti = 0 se não o receber. O modelo loǵıstico pode ser utilizado,

de modo que os escores de propensão são estimados por

ei(X) = P (Ti = 1|X = xi) =
exp(α + βXi)

1 + exp(α + βXi)

Para os casos em que a variável que determina a atribuição de tratamento tem

mais de duas categorias, o modelo multinomial, com funções de ligação logito ou probito

é indicado para a estimação dos escores de propensão (Spreeuwenberg et al, 2010).

É importante ressaltar que todas as suposições causais definidas anteriormente são

válidas para os métodos que envolvem escores de propensão. Existe ainda uma extensão

da suposição de ignorabilidade, na qual a independência das respostas potenciais ao tra-

tamento fica condicionada aos escores de propensão, dado que estes resumem o vetor de

caracteŕısticas (X), de forma que Y (0), Y (1))⊥T |e(X). O uso deste tipo de metodologia

envolve várias etapas de implementação, incluindo a estimação dos escores de propensão,

a seleção de um algoritmo de pareamento ou de outro método envolvendo os escores de

propensão e, por fim, a estimação do efeito da intervenção.
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Quanto à seleção das variáveis que irão compor o modelo para estimação dos

escores de propensão, existe uma vasta discussão na literatura. Entre as possibilidades

está a inclusão de: (i) todas as variáveis mensuradas antes do tratamento, (ii) todas

que estejam associadas à atribuição ao tratamento, (iii) todas que afetam a variável

resposta (posśıveis confundidoras) ou ainda (iv) as que afetam tanto o tratamento quanto a

variável resposta (verdadeiras confundidoras). Brookhart e colaboradores (2006) sugerem

a inclusão das variáveis que não afetam a atribuição ao tratamento, mas que afetam a

variável resposta. Em um estudo de simulação, Adelson e colaboradores (2017) conclúıram

que o viés diminui quando o modelo para o escore de propensão não inclui variáveis

fortemente relacionadas tanto à variável resposta quanto à atribuição ao tratamento. De

modo geral, a recomendação é pela inclusão de todas as variáveis que tenham relação tanto

com o tratamento/intervenção quanto com a variável resposta no modelo para cálculo dos

escores de propensão (Austin, 2010).

Segundo Austin e Stuart (2015), existem quatro maneiras de se utilizar o escore

de propensão: pareamento, estratificação, ajuste em modelos de regressão e ponderação

pelo inverso da probabilidade de tratamento (Inverse Probability of Treatment Weighting

- IPTW, em inglês). Recentemente Li e colaboradores (2018) introduziram outro uso

dos escores de propensão, considerando uma ponderação baseada na área de sobreposição

(Overlap Weighting (OW), em inglês). Estes procedimentos são descritos na próxima

subseção.

2.2.1 Diferentes usos dos escores de propensão

Após a escolha das variáveis que vão compor os escores de propensão e seu cálculo

como medida de proximidade entre os indiv́ıduos, existem diferentes algoritmos de pare-

amento, bem como outras maneiras de utilização dos escores de propensão. Dentre os

mais comuns, podem-se citar os métodos de pareamento por vizinhos mais próximos (Ne-

arest Neighbor Matching, em inglês), por raio ou calibre (Radius or Caliper Matching, em

inglês) e por kernel (Kernel Matching, em inglês), os métodos de estratificação (Stratified

Matching, em inglês), a inclusão dos escores de propensão como covariável no modelo

de regressão para estimação do efeito do tratamento/intervenção no desfecho, ou ainda

utilizá-los para definir pesos que são incorporados na estimação do efeito do tratamento.

Estes peso podem ser baseados no inverso da probabilidade de tratamento - Inverse Pro-

bability Treatment Weighting (IPTW, em inglês), ou peso baseado na probabilidade de

pertencer ao grupo de tratamento oposto - Overlap Weighting, (OW, em inglês) . A seguir

será apresentada uma descrição sucinta destes procedimentos.

1.Pareamento por vizinhos mais próximos
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Existem algumas variações deste algoritmo, que incluem o pareamento 1:1, com e

sem reposição. No caso mais simples, para cada indiv́ıduo tratado escolhe-se um indiv́ıduo

controle que tenha o valor do escore de propensão mais próximo para constituir um par.

Como, em geral, o grupo de tratamento é menor que o grupo controle, nesse tipo de pa-

reamento pode ocorrer a eliminação de um grande número de observações, podendo levar

à perda de poder e, em consequência, aumento do viés. Por outro lado, como para cada

individuo tratado tem-se um individuo controle com valores de variáveis bem próximos,

espera-se que os grupos sejam similares a respeito de caracteŕısticas que potencialmente

poderiam confundir a estimação do efeito causal. Alternativamente pode-se considerar

o pareamento 1:k, no qual cada indiv́ıduo tratado pode ser pareado com mais de um

indiv́ıduo do grupo controle. Neste caso, pode haver o aumento do viés porque a partir

do segundo controle para o mesmo indiv́ıduo tratado é posśıvel que a medida de distância

tenda a aumentar. Ao mesmo tempo, o aumento do número de controles pode aumentar

o poder do estudo uma vez que evitará a eliminação de unidades amostrais da análise

(Stuart, 2010).

Em relação à reposição de unidade amostrais durante o pareamento, sabe-se que

procedimentos com reposição podem resultar em maior qualidade no pareamento e, conse-

quentemente, menor viés. No entanto, não se pode garantir a independência dos diversos

pares inclúıdos nas análises. No caso sem reposição, por sua vez, a qualidade vai depender

da ordem que os indiv́ıduos são pareados, pois uma vez que o individuo controle tenha

sido previamente selecionado para um indiv́ıduo tratado ele não estará mais dispońıvel

para pareamento.

2. Pareamento por raio ou calibre

Um questionamento que surge no procedimento com pareamento do vizinho mais

próximo é que não necessariamente o par selecionando tem escore de propensão próximo

um do outro. Deste modo, o pareamento por raio ou calibre define uma distância máxima

entre os escores de propensão entre indiv́ıduos tratados e controle para realização do

pareamento. Assim, os pares não são constitúıdos entre aqueles cuja distância entre os

escores de propensão seja superior ao valor estabelecido, o que pode melhorar a qualidade

do pareamento. No entanto, existe a eliminação de unidades amostrais que estejam acima

da distância máxima estabelecida, ampliando a variabilidade no processo de estimação do

efeito causal. Nessa abordagem não há consenso a respeito do valor da distância máxima

que deve ser utilizada. Austin (2011) sugere usar 0,2 vezes do desvio padrão do logito do

escore de propensão como distância limite.

3 .Estratificação por escore de propensão

Esse método consiste em estratificar os sujeitos pertencentes à amostra original

em subgrupos mais homogêneos (estratos), de acordo com os escores de propensão. De
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acordo com Austin (2011), a estratificação envolve a subdivisão das unidades de análise

em conjuntos disjuntos, baseados nos escores de propensão estimados. Os limites para

definição dos estratos podem ser estabelecidos através dos quantis da distribuição do es-

core de propensão estimado (Austin, 2011). Cochran (1968) mostra que em cinco estratos

com a mesma quantidade de indiv́ıduos, verifica-se a diminuição do viés em cada estrato

em aproximadamente 95%. Espera-se que a distribuição das variáveis seja similar dentro

de cada estrato, desde que o escore de propensão tenha sido especificado corretamente.

Deste modo, pode-se garantir equidade entre as distribuições das variáveis em indiv́ıduos

tratados e não tratados que pertencem a um mesmo estrato (Austin, 2011). Lunceford

e Davidian (2004) apresentam uma ampla revisão dos métodos para estimar o efeito do

tratamento usando escores de propensão via estratificação e ponderação pelo inverso da

probabilidade de tratamento, que é definido a seguir.

4. Pareamento por Kernel

O método proposto por Heckman et al (1998), apesar de ser denominado como

método de pareamento, na realidade se trata de um método de ponderação. É uma abor-

dagem não paramétrica que utiliza uma média ponderada de todos os indiv́ıduos do grupo

controle, tendo como vantagem uma menor variabilidade. Por utilizar todas as unidades

do grupo controle, não exclui observações que talvez não fossem utilizadas por outro tipo

de pareamento. Esse tipo de pareamento pode ser visto com uma regressão ponderada,

onde os pesos dependem da distância entre o tratado e seu contrafactual, ou seja, quanto

menor a distância maior o peso atribúıdo à observação (Caliendo e Kopeinig, 2005). Duas

escolhas precisam ser feitas ao utilizar esse tipo de pareamento: a função kernel, que, por

exemplo, pode ser polinomial ou guassiana, e a largura da banda, que dependendo da

escolha pode afetar no viés e na variabilidade das estimativas. Assim, bandas mais largas

resultam em uma função de densidade mais suavizada (Wand e Jones,1995), ou seja, com

maior variabilidade, e bandas mais estreitas, por sua vez, resultam em estimativas mais

precisas.

5. Ponderação pelo Inverso da Probabilidade do Tratamento (IPTW)

A ponderação pelo inverso do escore de propensão é uma metodologia que foi pro-

posta primeiramente por Rosenbaum (1987), e vem sendo empregada por alguns autores

(Robins, 2000; Imbens, 2004) como alternativa ao pareamento, de forma que os grupos

representem melhor a população. Nessa abordagem, cada observação individual recebe

um peso correspondente ao inverso da probabilidade de pertencer ao grupo ao qual ele

foi alocado. Então, quanto menor a probabilidade de pertencer ao grupo, maior o peso,

e vice-versa. O procedimento consiste em utilizar o inverso do valor obtido do escore

de propensão como peso para obter um equiĺıbrio entre os grupos e reduzir o viés (Im-

bens, 2004). Considere Wi = Ti
ei

+ 1−Ti
1−ei o peso definido pelo inverso da probabilidade
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de tratamento, que varia de acordo com o grupo a que o indiv́ıduo pertence. Caso o

indiv́ıduo pertença ao grupo tratado (T=1), o peso é 1
ei

, e caso o indiv́ıduo pertença ao

grupo controle (T=0), o peso é 1
1−ei . Um problema com esta definição do peso é que para

indiv́ıduos tratados com escore de propensão muito baixo, os pesos atribúıdos são muito

altos, e analogamente os indiv́ıduos do grupo controle com escore muito alto, o que implica

no aumento da variabilidade das estimativas do ATE ou mesmo instabilidade do processo

de estimação. Para solucionar este problema propôs-se o uso de pesos estabilizados, tal

que Wi = TP (T=1)
e

+ (1−T )P (T=0)
1−e (Austin e Stuart, 2015), ou ainda a exclusão dos pesos

extremos.

6. Ponderação baseada na área de sobreposição (OW)

Apesar do IPTW ser a abordagem mais popular para lidar com a questão do viés

de seleção, ele pode não ser tão eficiente nos casos de diferenças extremas entre os gru-

pos de tratamento ou pela ocorrência de valores extremos para os escores de propensão

e como consequência pesos excessivamente baixos ou altos. É comum, para resolução

desse problema, o uso de estratégias de estabilização desses pesos extremos ou métodos

de truncamento utilizando um limiar. Entretanto, ambas estratégias podem gerar um

aumento na variância da medida de efeito comprometendo assim os procedimentos de

inferência. A ponderação baseada na área de sobreposição (Overlap Weighting - OW, em

inglês) introduzida por Li et al. (2018), é uma abordagem alternativa ao procedimento

IPTW. A proposta dos autores baseia-se na ideia que a área correspondendo a maior so-

breposição da distribuição das covariáveis dos grupos representam não somente o melhor

equiĺıbrio como também a população alvo de interesse. Assim, a ponderação utiliza como

peso a propensão de ser tratado nas observações que pertencem ao grupo de comparação

e de maneira equivalente a propensão de não ser tratado nas observações que pertencem

ao grupo de tratamento. Segundo Li et al. (2018) essa abordagem produz um balance-

amento ótimo da distribuição das covariáveis como também uma melhor representação

do efeito causal através da comparação das respostas potenciais na população alvo, ou

seja, população de interesse cient́ıfico, representado por estimativa de efeito mais eficiente

quando comparado com outras abordagens de ponderação. Para utilização do método

OW algumas suposições devem ser observadas: i) consistência, em que cada observação

tem que apresentar pelo menos uma das respostas potenciais; ii) positividade, que implica

que cada unidade tem probabilidade diferente de zero de pertencer a ambos os grupos de

tratamento; iii) permutabilidade condicional, em que todos os fatores de confusão estão

supostamente controlados; iv) não interferência de uma observação nas demais (parte do

SUTVA). Considerando-se estas suposições, cada indiv́ıduo é ponderando pela probabi-

lidade de pertencer ao grupo de tratamento oposto ao que pertence, de forma que se o

indiv́ıduo pertencer ao grupo tratado (T = 1), seu peso é 1− ei e se o indiv́ıduo pertencer
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ao grupo controle (T = 0), seu peso é ei (Li et.al.2019).

Existe amplo debate a respeito da escolha do melhor método usando escores de

propensão, mas cujo foco é, sobretudo, na eficiência do procedimento e na obtenção de

estimativas com menor variabilidade. No entanto, cabe ressaltar que, ao se tratar de

grandes amostras, a escolha do método não deve fazer muita diferença, pois assintotica-

mente todos produzirão estimativas muito próximas (Austin,2011). Por outro lado, o uso

de amostras de tamanhos menores requer cautela, pois nem sempre será posśıvel aliar

diminuição de viés com diminuição de variabilidade. Além disso, a escolha do método

depende bastante da estrutura de dados que se tem dispońıvel, ou seja, cada um dos

métodos listados anteriormente pode se mostrar mais ou menos eficiente dependendo do

tipo de dados. Diversos estudos de simulação que comparam as diferentes estratégias

de uso dos escores de propensão estão dispońıveis na literatura (Lunceford e Davidian,

2004; Austin e Mamdani, 2006; Austin, 2009a). De forma geral não existe método que

se destaque em relação aos demais e nem um que consiga concomitantemente produzir

estimadores com pequeno viés e variabilidade (Austin,2011).

2.2.2 Diagnóstico sobre a especificação dos escores de propensão

Como já foi dito anteriormente, o objetivo principal da utilização de métodos ba-

seados nos escores de propensão em estudos observacionais é a diminuição do viés de

seleção, uma vez que não é posśıvel garantir a aleatoriedade na escolha dos indiv́ıduos que

pertencem ao grupo tratado/intervenção ou ao grupo controle/não intervenção. Dessa

forma, os procedimentos de estimação e utilização dos métodos baseados nos escores de

propensão são etapas que antecedem o ajuste do modelo de regressão para a variável

resposta (quando requerido) e, consequentemente, a estimação do efeito causal do trata-

mento/intervenção. Para avaliar se a especificação do escore de propensão foi realizada

corretamente é necessário verificar a proximidade das distribuições das variáveis no ińıcio

do estudo (ou na fase pré-intervenção) nos grupos tratado e controle.

Para avaliar o quanto o método baseado nos escores de propensão promoveu pro-

ximidade entre os grupos de tratamento em relação às caracteŕısticas observadas (as que

foram mensuradas no ”baseline”e utilizadas na estimação do escore), pode-se utilizar

tanto procedimentos numéricos como procedimentos gráficos. A medida numérica mais

utilizada para esse fim é denominada viés padronizado ou diferença padronizada de signi-

ficância, que pode assumir quaisquer valores no conjunto dos reais. Quanto maior o valor

do viés padronizado, maior a diferença entre as distribuições das variáveis nos grupos de

comparação, o que indicaria que o procedimento não alcançou o objetivo de garantir gru-

pos de tratamentos comparáveis. Para variáveis cont́ınuas essa medida pode ser definida
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por

D =
X̄tratamento − X̄controle√

S2
tratamento+S2

controle

2

,

em que dado um conjunto de covariáveis X= (X1, X2, ..., Xp), X̄ e S2 referem-se,

respectivamente, à média e à variância amostral das correspondentes covariáveis para cada

um dos grupos (tratado ou controle). No caso de variáveis binárias, essa medida pode ser

definida por

D =
P̂tratamento − P̂controle√

P̂tratamento(1−P̂tratamento)+P̂controle(1−P̂controle)
2

,

onde P̂ denota a proporção amostral da variável dicotômica (Stuart, 2010). Outras me-

didas de distância também têm sido consideradas para comparação da distribuição das

variáveis, como, por exemplo, a distância de Kolmogorov-Smirnov, que é definida como a

maior de todas as distâncias verticais entre as funções de distribuição

D = Max|Ft(X)− Fc(X)|,

em que essa distância varia entre 0 (equiĺıbrio “perfeito”) e 1 (desequiĺıbrio completo).

Por sua vez, a distância de Lévy, uma variação da distância de Kolmogorov, leva em

consideração a distância horizontal (Ali et al. 2014). No entanto, quando a análise conta

com muitas variáveis, o diagnóstico numérico pode não ser tão eficiente. Dessa forma,

considera-se usualmente o diagnóstico gráfico como uma boa ferramenta para verificar a

proximidade entre as distribuições dos grupos tratados e controle. Dentre os gráficos são

utilizados o gráfico quantil - quantil (QQ), que compara quantis de duas distribuições, e

o gráfico das diferenças entre médias padronizadas.

É importante salientar que o uso desses métodos, sejam eles de pareamento ou de

ponderação com escores de propensão, ocorre em uma fase anterior à estimação do efeito

causal do tratamento/intervenção, tendo como objetivo criar grupos homogêneos para

redução do viés de seleção e garantir que as variáveis confundidoras foram mensuradas

e controladas no desenho amostral. Assumindo-se a especificação apropriada do modelo

para os escores de propensão, que foi avaliada na etapa do diagnóstico, apresentamos

alguns estimadores dispońıveis para mensuração do efeito causal na seção 2.2.3.
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2.2.3 Estimadores causais baseados nos escores de propensão

Seja Yi uma variável cont́ınua, que denota a resposta do individuo i pertencente a

uma amostra de tamanho n, extráıda de determinada população. Este indiv́ıduo pode ter

sido submetido ou não ao tratamento/intervenção. Denotaremos por Yi(0) e Yi(1) suas

respostas potenciais, respectivamente, para o não recebimento e recebimento do trata-

mento/intervenção. Conforme já descrito no ińıcio deste caṕıtulo, em geral, o interesse

do pesquisador é estimar o efeito que essa intervenção provocou na variável resposta Y ,

que pode ser calculado pela diferença Yi(1) − Yi(0). Como ambos resultados não podem

ser observados em uma mesma unidade amostral, estima-se o efeito médio do tratamento

na população(ATE), ou seja, E[Y (1) − Y (0)]. Se o pesquisador estiver interessado em

estimar o efeito do tratamento apenas dentre aqueles que de fato receberam o tratamento,

o ATT (efeito médio entre os tratados) é o estimador de interesse. Por outro lado, se hou-

ver interesse na estimação do efeito do tratamento na população de sobreposição (quando

OW é utilizado), o estimador de interesse é o ATO (efeito médio entre os sobrepostos).

Para introduzir alguns estimadores, comumente utilizados nos procedimentos en-

volvendo métodos com escores de propensão, vamos introduzir uma nova notação. Consi-

dere que a população de interesse é dividida em dois subconjuntos com NT unidades e NC

unidades, onde T denota o subconjunto dos que receberam o tratamento e C o subconjunto

daqueles que não receberam. Sejam Y T
i e Y C

j as variáveis respostas associadas às i-ésima

unidade tratada e j-ésima unidade controle, respectivamente. Seja C(i) o conjunto de con-

troles da unidade i e ei o escore de propensão estimado para essa unidade. Assim, quando

realizamos o pareamento pelo método do vizinho mais próximo, C(i) = {minj ||ei− ej||},
ou seja, fazem parte desse conjunto as unidades da subpopulação C que apresentam as

menores diferenças absolutas dos escores de propensão com a unidade tratada i. Nesse

caso, C(i) geralmente é um conjunto unitário, pois a probabilidade de ter valores iguais

dos escores de propensão é muito baixa (Becker e Ichino, 2002). Quando o pareamento é

por raio, o conjunto C(i) é composto por todas as unidades j que têm diferença absoluta

dos escore de propensão menor do que um raio(r) pré-estabelecido no pareamento. Dessa

forma, C(i) = {ej/||ei − ej|| < r}. Tanto para o pareamento por vizinho mais próximo,

quanto para o pareamento por raio tem-se que NC
i representa o número de controles

pertencentes a C, que é pareado com o indiv́ıduo tratado i, pertencente à subpopulação

T .

O estimador para ATT para esses dois tipos de pareamento pode ser definido como

τM , tal que

τ̂M = 1
NT

∑
i∈T Y

T
i − 1

NT

∑
j∈C wjY

C
j

em que wj =
∑

iwij, com peso wij sendo igual a 1
NC

i
se j pertence a C(i) ou wij = 0
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caso contrário. A variância para este estimador é dada por:

V ar(τ̂M) = 1
NT V ar(Y

T
i ) + 1

(NT )2

∑
j∈C(wj)

2V ar(Y C
j )

Quando o método de pareamento é por estratificação, tem-se um estimador τSq

para cada estrato q, sendo I(q) o conjunto de unidades nesse bloco, e nqT e nqC denotando

o número de unidades tratadas e controles, respectivamente. Deste modo, o estimador

para cada estrato q é definido por:

τ̂Sq =
∑

i∈I(q) Y
T
i

NC
q

−
∑

j∈I(q) Y
C
j

NC
q

enquanto que estimador ATT global, considerando as informações de todos os estratos é

denotado por τ̂S, em que

τ̂S =
∑Q

q=1 τ
S
q

∑
i∈I(q) Ti∑

i Ti

Assumindo que as respostas das unidades amostrais são independentes, pode-se

definir o seguinte estimador para sua variância

V ar(τ̂S) = 1
NT {V ar(Y T

i ) +
∑Q

q=1

NT
q

NT

nT
q

NC
q
V ar(Y C

j )}

Quando o pareamento é por Kernel, o estimador do ATT é denotado por τ̂K e

definido por

τ̂K = 1
NT

∑
i∈T{Y T

i −
∑

j∈C Y
C
j G(

ej−ei
hn

)∑
j∈C Y

C
j G(

ej−ei
hn

)
}

em que G(.) é a função Kernel e hn a largura de banda pré-estabelecida (Becker e

Ichino, 2002).

Quando se utiliza a ponderação pelo inverso da probabilidade de tratamento (IPTW)

ou a ponderação por sobreposição (OW), os pesos baseados nos escores de propensão são

diretamente incorporados na estimação do ATE, do ATT ou do ATO. Dessa forma, gene-

ricamente, os pesos usados para a estimação do ATE são definidos por WATE
i = Ti

ei
+ 1−Ti

1−ei ,

para a estimação do ATT por WATT
i = Ti + ei(1−Ti)

1−ei (Austin e Stuart, 2015), e para a

estimação do ATO por WATO
i = ei se Ti = 0, e por WATO

i = 1 − ei se Ti = 1 (Zhou e

colaboradores, 2021).

É importante observar que os estimadores apresentados nesse capitulo são válidos

em estudos em que se assume independência entre unidades amostrais, porém existem

desenhos amostrais nos quais essa suposição não é válida. Alguns exemplos de aplicações

em que esta suposição não é razoável incluem um estudo longitudinal conduzido para

verificar como os impactos associados a uma mina de carvão podem variar ao longo do

tempo, devido a mudanças das condições econômicas e sociais em Coppabella, no centro

de Queensland, nos anos de 2002-2003 e 2006-2007 (Lockie et al., 2009), e outro que tinha
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como objetivo determinar se o condições psicológicas pré-transplante, a gravidade médica

pós-transplante e o funcionamento familiar se relacionavam com as condições psicológicas

de pacientes pediátricos após o transplante card́ıaco, entre 1993 e 1995 e entre 1999 e 2000

(DeMaso et al., 2004). Em ambos os casos, faz-se necessária a utilização de técnicas que

consigam dar conta da dependência, seja ela espacial ou temporal, que sejam apropriadas

para o tipo de variável resposta. Nesse contexto apresentaremos no capitulo 3 técnicas

de modelagem que incorporem a estrutura de dependência dos dados ou do componente

longitudinal do estudo.
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Caṕıtulo 3

Modelagem de Dados com Estrutura

de Dependência

Apesar de técnicas estat́ısticas tradicionais, como a ANOVA e modelos de re-

gressão, serem amplamente utilizadas para responder questões de diversas áreas do co-

nhecimento, essas técnicas de análise de dados apoiam-se no pressuposto de independência

entre as unidades amostrais. No entanto, essa suposição pode não ser válida em alguns

desenhos de estudo, como por exemplo, estudos com amostragem complexa e estudos com

dados longitudinais. Nas próximas seções apresentamos uma revisão sobre caracteŕısticas

especiais dos dados que resultam em estruturas de dependência, assim como a descrição

dos modelos de efeitos aleatórios, que podem ser usados para lidar com dados correlacio-

nados, e do modelo de Cox para estudos com dados longitudinais no contexto de análise

sobrevivência.

3.1 Tipos de estrutura de dependência

Nem sempre é posśıvel extrair as unidades observacionais de interesse do estudo

diretamente da população. Em alguns casos, por questões financeiras ou de rapidez da

pesquisa, torna-se necessário observar as unidades amostrais dentro de grupos maiores que

as contém (conglomerados). Esse tipo de amostragem, em particular, difere da aleatória

simples e da estratificada, pois a unidade amostral é formada por várias unidades po-

pulacionais (Bolfarine e Bussab, 2005). Uma questão que surge ao utilizar esse tipo de

amostragem é que se espera que indiv́ıduos que são selecionados em um mesmo grupo

(conglomerado) tenham um certo grau de similaridade ou dependência entre si, ou seja,

espera-se que exista maior variabilidade entre unidades que pertencem a conglomera-

dos diferentes e menor variabilidade entre unidades dentro de um mesmo conglomerado.

Para ilustrar considere a estrutura apresentada na Figura 3.1, em que os domićılios são
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as unidades amostrais, de modo que inicialmente bairros de uma cidade são sorteados

aleatoriamente para participarem de um estudo, e, em um segundo estágio, domićılios

localizados nestes bairros são selecionados. Caracteŕısticas de domićılios pertencentes ao

mesmo bairro tendem a ser mais similares do que as de domićılios em bairros distintos.

Figura 3.1: Ilustração de amostragem em conglomerados em 2 estágios.

Outra estrutura de dependência é comumente observada em dados provenientes de

estudos longitudinais. Estes caracterizam-se pela observação da unidade de análise em

mais de uma ocasião com duas principais motivações: o aumento da precisão na com-

paração de grupos de tratamentos e verificação/descrição da variabilidade da variável

resposta do indiv́ıduo ao longo do tempo (Cook e Ware, 1983). Neste tipo de estudo a

variável resposta é geralmente mensurada repetidas vezes em uma mesma unidade amos-

tral ao longo do tempo. Assim, é razoável supor um grau de dependência entre as medidas

repetidas pertencentes à mesma unidade de análise. Diferentemente do que ocorre quando

temos dados provenientes de uma amostragem por conglomerados, nesse caso os indiv́ıduos

representam a unidade maior de onde são extráıdas as medidas repetidas da variável res-

posta. Sendo assim , espera-se que exista menor variabilidade nas medidas pertencentes

a mesma unidade de análise do que entre medidas pertencentes a unidades de análise

diferentes . A Figura 3.2 apresenta o desenho esquemático de um estudo conduzido entre

2008 e 2017, onde o recrutamento de novos indiv́ıduos para o estudo ocorreu entre agosto

de 2008 e agosto de 2011. Além das medidas iniciais do peŕıodo de recrutamento, foram

coletadas novas informações dos indiv́ıduos após 1, 2, 3, 5 e 8 anos de acompanhamento.
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Em estudos longitudinais, como o ilustrado na Figura 3.2, geralmente é de interesse ava-

liar a trajetória de algumas variáveis de interesse ao longo do tempo. Logo, as medidas

repetidas de uma variável em uma mesma unidade amostral implicam em estrutura de

dependência destes dados.

Figura 3.2: Desenho esquemático para ilustrar um estudo com dados longitudinais.

Um ponto importante ao se analisar dados com estrutura longitudinal é caracterizar

a estrutura de dependência. Algumas abordagens utilizam procedimentos que conside-

ram explicitamente a estrutura de correlação. Como exemplo, os modelos marginais ou

as equações de estimação generalizadas, que têm como objetivo avaliar os efeitos das co-

variáveis na esperança marginal permitindo a especificação de um modelo de associação

entre as observações da mesma unidade de análise (Fiaccone, 1998). Como ilustração, al-

gumas estruturas de dependência são apresentadas a seguir através de diferentes matrizes

de correlação utilizadas em modelos de regressão. Para isto, considere as matrizes R1(α),

R2(α), R3(α) e R4(α) a seguir que representam 3 medidas repetidas para cada indiv́ıduo.

R1(α) =

1 0 0

0 1 0

0 0 1

R2(α) =

1 α α

α 1 α

α α 1

R3(α) =

 1 α α2

α 1 α

α2 α 1

R4(α) =

 1 α1 α2

α1 1 α1

α2 α1 1



A matriz R1(α) representa uma estrutura de matriz de variância-covariância inde-

pendente, em que a correlação entre as várias medidas em um mesmo indiv́ıduo é zero, ou

seja, supõe-se que as observações de um mesmo indiv́ıduo são independentes. A matriz

R2(α) denota uma estrutura permutável ou simétrica composta, e assume que, apesar
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de existir correlação entre medidas repetidas de um mesmo indiv́ıduo, essa correlação é

constante e igual a α. A matriz R3(α) denota uma estrutura auto-regressiva de ordem 1

(AR1), que supõe correlação entre medidas de um mesmo indiv́ıduo, que é decrescente à

medida que as observações se distanciam no tempo. E por fim a matriz R4(α) expressa

uma estrutura de correlação não estruturada dos dados, assumindo que existe correlação

entre medidas repetidas de um mesmo indiv́ıduo, mas não existe uma estrutura fixa para

essa dependência. Em geral a estrutura da matriz R3(α) é mais condizente com as relações

de dependência provenientes de dados com estrutura longitudinal (Trindade et al., 2015).

Existem diferentes metodologias estat́ısticas para incorporar a estrutura de de-

pendência dos dados. Neste caṕıtulo, a metodologia de interesse é a modelagem multińıvel

(Multilevel Modeling - MLM, em inglês) ou modelo de efeitos mistos (mixed-effect models,

em inglês) ou ainda modelo de efeitos aleatórios (random effects models, em inglês), que

surge nas pesquisas educacionais na tentativa de captar e explicar a estrutura de dados

aninhados, que também é denominada de estrutura multińıvel. Neste tipo de dado as

unidades de ńıvel 1 (por exemplo, alunos) estão aninhadas nas unidades de ńıvel 2 (por

exemplo, escolas) (Peugh, 2010). No entanto, a estrutura de dados multińıvel também é

amplamente utilizada na análise de dados longitudinais, para os quais as unidades de ńıvel

1 referem-se às medidas repetidas que estão aninhadas nas unidades de ńıvel 2, que são os

indiv́ıduos. É uma abordagem flex́ıvel em que a variabilidade entre as unidades de análise

reflete uma heterogeneidade natural devido aos fatores não mensurados. Ou seja, condi-

cionados aos efeitos aleatórios, tais modelos assumem que as medidas repetidas para cada

unidade de análise são independentes e que a correlação intra-unidades de análise surge

do compartilhamento dos fatores não mensurados. Esta correlação é modelada através da

heterogeneidade dos coeficientes de um modelo de regressão entre as unidades de análise.

É importante salientar que nem todas as estruturas de dados aninhados precisam ser mo-

deladas através dos modelos multińıveis, que só se faz necessária quando existir variação

da variável resposta entre as unidades de ńıvel 2. Caso esta variabilidade não ocorra,

os métodos de modelagem tradicionais podem ser utilizados. Em contrapartida, o uso

de métodos tradicionais, quando existe estrutura de dependência, geralmente resulta em

inflação do erro do tipo I, além de estimativas tendenciosas (Peugh,2010).

Quando tratamos de dados com estrutura longitudinal, uma outra questão que

pode surgir refere-se ao balanceamento dos dados. Os dados são ditos completamente

balanceados quando todas as unidades amostrais são observadas nos mesmos instantes

de tempo, sem que haja ausência de informação, ou seja, com dados completos (Hesketh

e Skrondal, 2008). O desbalanceamento, por sua vez, pode existir tanto se o número

de medidas repetidas entre os unidades amostrais diferir, quanto se as mensurações da

variável resposta ocorrerem em instantes espećıficos do tempo, para distintas unidades
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amostrais. A escolha metodológica para análise de dados longitudinais pode ser função

dessa caracteŕıstica. No entanto, os modelos de efeitos aleatórios conseguem incorporar

estrutura de dados desbalanceados.

3.2 Modelos de Efeitos Aleatórios

Os modelos de efeitos aleatórios ou multińıveis decompõem a variabilidade total

em variabilidade entre as unidades de ńıvel 2 e dentro das unidades de ńıvel 2, ou seja,

entre as unidades de ńıvel 1. Nesta seção explicitamos alguns detalhes da metodologia es-

tat́ıstica envolvendo modelagem multińıvel para análise de dados longitudinais, que é um

dos focos deste trabalho. A seguir vamos considerar as duas definições dos dois modelos

mais comumente usados na modelagem multińıvel: o modelo com intercepto aleatório, e o

modelo com intercepto e inclinação aleatórios para o tempo. Para facilitar a apresentação,

os modelos são explicitados inicialmente para o caso do modelo linear geral.

1- Modelo com intercepto aleatório. Considere que Yij denota a variável resposta

para a i-ésima unidade amostral mensurada no j-ésimo ponto do tempo (tij), i = 1, 2, ..., n

e j = 1, 2, ...,mi. Para ilustrar o conceito, não consideramos, por enquanto, outras co-

variáveis no modelo, que pode ser definido segundo os ńıveis da estrutura multińıvel como

N ı́vel1 : Yij = b0i + b1tij + εij

N ı́vel2 : b0i = β0 + v0i

onde β0 representa a média geral e b1 = β1 o efeito do tempo na trajetória da

variável resposta ao longo do tempo, εij é um erro aleatório, normalmente distribúıdo, com

média 0 e variância σ2, e v0i é outro termo aleatório que representa o quanto o indiv́ıduo

i se distancia da média geral, sendo também normalmente distribúıdo com média 0 e

variância σ2
v . O b0i denota o intercepto aleatório, que é modelado no ńıvel 2. Este modelo

também pode ser utilizado para lidar com a estrutura de dados em conglomerados, desde

que a variável tempo seja exclúıda do modelo.

Uma vez explicitada a estrutura multińıvel do modelo, pode-se ainda defini-lo

combinando-se as equações dos ńıveis 1 e 2, tal que

Yij = β0 + β1tij + v0i + εij

Este modelo, sem covariáveis, é muito utilizado para aux́ılio na estimação do coefi-

ciente de correlação intraclasse (ICC - Intraclass Correlation Coefficient, em inglês), que

mensura o quanto da variabilidade dos dados pode ser atribúıda à variabilidade entre os

indiv́ıduos. Assim, baixo ICC (próximo de 0) indica que a maior parte da variabilidade
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ocorre entre os indiv́ıduos, enquanto valores próximos a 1 indicam grande similaridade

entre medidas repetidas de um mesmo indiv́ıduo e efeitos do desenho substanciais. ICC=0

corresponde ao caso de independência estat́ıstica entre as observações de um mesmo clus-

ter (Amorim et al., 2007). Usando o modelo linear com intercepto aleatório, conforme

definido anteriormente, o ICC pode ser calculado através da expressão :

ICC = σ2
v

σ2+σ2
v

O ICC mede o grau de similaridade entre indiv́ıduos dentro de um mesmo cluster

ou, equivalentemente, entre medidas repetidas de um mesmo indiv́ıduo. Para avaliar se

a estrutura de dependência é relevante para a realização de inferência envolvendo uma

determinada variável resposta de interesse, pode-se testar a hipótese H0 : ICC = 0 e

avaliar se o ICC difere significativamente de zero. O ICC é geralmente utilizado na etapa

de planejamento dos estudos com amostras complexas, sendo considerado no cálculo de

tamanho de amostra em estudos com estrutura de dependência para estimação do efeito

do desenho (deff - design effect , em inglês). Na análise de dados uma forma de levar em

consideração a estrutura de dependência das observações é através do ajuste de modelos

de efeitos aleatórios (Amorim et al. 2007).

O modelo multińıvel com intercepto aleatório, considerando εij ∼ N(0, σ2), nem

sempre é o mais indicado para modelar dados com estrutura longitudinal, pois supõe

um estrutura de variância e covariância simétrica composta ou permutável, na qual a

variância de Yij é igual a σ2
v + σ2 e a covariância entre Yij e Yij é igual a σ2 (Hedeker,

2006). Verifique que na estrutura de dependência permutável a variância é a mesma em

todos os pontos do tempo e a covariância entre duas medidas de um mesmo indiv́ıduo é

sempre a mesma, independente da distância em que tenham sido mensuradas. Em dados

longitudinais é razoável supor que a variação mude como o tempo, de modo que medidas

mais próximas entre si podem ser mais correlacionadas do que medidas obtidas com maior

distância temporal.

2- Modelo com intercepto e inclinação aleatórios. Esse modelo, além de levar

em consideração que os indiv́ıduos se desviam da média geral da população, também

considera que indiv́ıduos diferentes possuem diferentes trajetórias ao longo do tempo.

Com o acréscimo do coeficiente aleatório, associado ao tempo como sendo aleatório, tem-

se a adição de mais um termo aleatório (v1i) no ńıvel 2 do modelo. Considerando-se, para

ilustrar, o modelo linear, sem covariáveis adicionais, este pode ser definido segundo os
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ńıveis da estrutura multińıvel como

N ı́vel1 : Yij = b0i + b1itij + εij

N ı́vel2 : b0i = β0 + v0i

N ı́vel2 : b1i = β1 + v1i

que também pode ser redefinido combinando-se as equações dos ńıveis 1 e 2 como

Yij = β0 + β1tij + v0i + v1itij + εij

Sob a suposição de independência condicional entre v0i, v1i e εij, o vetor (v0, v1)

tem distribuição conjunta normal bivariada, com vetor de média 0 e matriz de variância-

covariância Σv,em que

Σv =

[
σ2
v0 σv0v1

σv0v1 σ2
v1

]
É importante lembrar que a escolha do modelo com dois efeitos aleatórios (in-

tercepto e inclinação do tempo)[Modelo 2], ao invés do modelo com um efeito aleatório

(intercepto)[Modelo 1] para a modelagem dos dados, implica na estimação de parâmetros

adicionais. Caso a suposição de matriz de variância-covariância simétrica composta possa

ser confirmada, pode-se considerar o modelo com menor número de parâmetros (Modelo

1). A comparação entre os modelos pode ser feita através do teste da razão de veros-

similhança, que compara modelos aninhados. Caso não haja evidências para rejeitar a

hipótese nula que Σv é permutável, pode-se optar por utilizar o modelo com apenas o

intercepto aleatório (Modelo 1).

Pode-se facilmente incluir outras covariáveis, tanto no Modelo 1 quanto no Modelo

2, de modo que se tem, respectivamente, o modelo linear com intercepto aleatório

Yij = β0 + β1tij + β̃TX + v0i + εij

e o modelo linear com intercepto e inclinação do tempo aleatórios

Yij = β0 + β1tij + β̃TX + v0i + v1itij + εij,

em que X denota uma matriz de covariáveis e β̃T o correspondente vetor de parâmetros

associados. Pode-se ainda incluir um maior número de coeficientes aleatórios associados

a outros parâmetros do modelo, caso haja alguma forte razão para isto.

Equivalentemente, pode-se estender estas definições dos modelos multińıveis para

outros tipos de variáveis resposta (binária, politômica, contagem, tempo de sobrevida,

dentre outras). Para ilustrar, primeiramente considere que a variável resposta (Y ) é

proveniente de dados de contagem, em que é razoável supor uma distribuição Poisson para
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essa variável aleatória, com média e variância igual a µij. Nesse caso pode-se considerar um

modelo Poisson multińıvel com intercepto aleatório, que pode ser definido, com inclusão

de covariáveis, por

log(µij) = β0 + β1tij + β̃TX + v0i + εij,

em que X denota uma matriz de covariáveis, v0i é um termo aleatório normalmente

distribúıdo com média 0 e variância σ2
v , e β̃T um vetor de parâmetros associados à matriz

de covariáveis (Trindade et al, 2015). Um outro exemplo de modelo multińıvel não linear

é o modelo loǵıstico multińıvel. Nesse caso a variável resposta é binária, em que se pode

assumir uma distribuição Bernoulli com parâmetro p, que representa a probabilidade de

sucesso. Este modelo pode ser definido por

logit(pij) = log

Å
pij

1− pij

ã
= β0 + β1tij + β̃TX + v0i + εij

Esse modelo ajusta o logaritmo da chance de sucesso na j-ésima medida repetida do

i-ésimo indiv́ıduo, sendo pij a probabilidade de sucesso da j-ésima mensuração do i-ésimo

indiv́ıduo (Urbach e Austin, 2005).

As definições apresentadas até aqui restringem-se a modelos de efeitos aleatórios

de dois ńıveis. No entanto, esses modelos pode ser definidos em contextos que incluem

um maior número de ńıveis de agrupamento. Para ilustrar, considere a especificação

dos modelos de efeitos aleatórios em três ńıveis, em um modelo loǵıstico, apenas com

intercepto aleatório e sem covariáveis, tal que:

N ı́vel1 : logit{Ytij = 1} = b0ij

N ı́vel2 : b0ij = β00j + v0ij

N ı́vel3 : β00j = β000 + V00j,

que pode ser redefinido combinando-se as equações dos ńıveis 1,2 e 3 como

logito{Ytij = 1} = β000 + V00j + v0ij,

em que os ı́ndices t, i e j denotam, respectivamente, as medidas repetidas no tempo

t (ńıvel 1), os indiv́ıduos (ńıvel 2) e os conglomerados (ńıvel 3), β000 representa a média

geral, v0ij a variabilidade dentro de cada indiv́ıduo e V00j a variabilidade entre indiv́ıduos,

tal que ambos componentes aleatórios são normalmente distribúıdos e suas variâncias são,

respectivamente, τ 2
v0

e τ 2
V00

.

Segundo Davis(2014), no contexto de modelos com três ńıveis, dois tipos de ICC

podem ser obtidos, de modo que:
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1. ICCN2 expressa quanto da variabilidade associada aos ńıveis do indiv́ıduo e do

conglomerado representa a variabilidade total, avaliando-se os ńıveis 2 e 3 em relação

ao total, tal que

ICCN2 =
τ 2
V00

+ τ 2
U0

τ 2
V00

+ τ 2
v0+ + π2

3

2. ICCN3 expressa quanto da variabilidade entre indiv́ıduos de um mesmo conglome-

rado representa em relação à variabilidade total desconsiderando a variabilidade

dentro do estudante ao longo do tempo, ou seja avaliando-se o ńıvel 2 em relação

ao ńıvel 3 (desconsiderando o ńıvel 1), tal que

ICCN3 =
τ 2
V00

τ 2
V00

+ τ 2
v0

O procedimento de estimação depende do modelo de regressão que está sendo

utilizado. No caso dos modelos lineares, em que se pode assumir normalidade para a

variável resposta, a estimação dos parâmetros pode ser realizada através dos métodos

de máxima verossimilhança ou máxima verossimilhança restrita (Peugh, 2010). Para

o modelo Poisson, a estimação dos parâmetros é feita através do método de máxima

verossimilhança (Trindade et al., 2015), enquanto no modelo loǵıstico pode ser feita

usando quasi-verossimilhança marginal (MQL - marginal quasi-likelihood , em inglês),

quasi-verossimilhança penalizada (PQL - penalized quasi-likelihood , em inglês) ou ainda

métodos numéricos, como a Quadratura Gaussiana, para aproximação da verossimilhança

(Goldstein e Rasbash, 1996; Rabe-Hesketh et al, 2001).

A inferência sobre os efeitos fixos (β′s) pode ser realizada separadamente para cada

um dos parâmetros através do teste de Wald, cuja estat́ıstica é definida assintoticamente

pelo quociente entre a estimativa do parâmetro e seu erro padrão, que é comparada com a

distribuição normal padronizada para testar a hipótese de que o parâmetro difere signifi-

cativamente de zero (H0 : βp = 0) ou conjuntamente para testar um vetor de parâmetros

através do teste da razão de verossimilhanças, quando se tem modelos aninhados. Neste

caso, a estat́ıstica de teste −2logL segue assintoticamente uma distribuição qui-quadrado

com graus de liberdade iguais ao comprimento do vetor de parâmetros que se deseja testar

(Hedeker, 2006).

Similarmente ao que ocorre quando utilizamos modelos de regressão para dados

que não possuem estrutura hierárquica, o diagnóstico nos modelos para dados com es-

trutura multińıvel é uma etapa importante para verificar se os modelos estimados são

válidos no que diz respeito à não violação das suposições iniciais. Caso estas suposições

sejam violadas, este tipo de análise pode nos dar suporte para verificação dos motivos

28



para a violação, ou até mesmo direcionar para mudanças na definição dos componentes

do modelo. Assim como nos modelos tradicionais, essas verificações são realizadas através

da análise dos reśıduos. No caso dos modelos multińıveis apresentados neste trabalho, a

análise de reśıduos pode ser feita nos modelos com dois ńıveis (Snijders e Berkhof, 2008).

A análise de reśıduos nos modelos multińıveis lineares, por exemplo, tanto no primeiro

ńıvel (dentro do conglomerado ou do indiv́ıduo quando tratamos de medidas repetidas),

quanto no segundo ńıvel, é realizada para verificar as suposições de normalidade, homos-

cedasticidade e linearidade. Esses pressupostos podem ser verificados através dos gráficos

de reśıduos utilizados classicamente em regressão linear (Snijders e Berkhof, 2008). Me-

didas de influência também podem ser calculadas, como a distância de Cook e DFFITS,

além da possibilidade de identificar observações que sejam pontos de alavanca (Pinheiro,

2005).

A metodologia descrita nesta seção é usualmente utilizada para análise de estudos

longitudinais observacionais, que objetivam descrever trajetórias da variável resposta ao

longo do tempo, avaliar o efeito de covariáveis nesta trajetória, e caracterizar a estru-

tura de dependência longitudinal dos dados. Algumas extensões destes modelos estão

dispońıveis na literatura para realização de inferência causal conjuntamente com uso de

métodos baseados nos escores de propensão e são discutidas no Caṕıtulo 4.

3.3 Extensões do Modelo de Cox

Os dados utilizados em análise de sobrevivência são provenientes de estudos longi-

tudinais, que são caracterizados pelo acompanhamento dos indiv́ıduos por um peŕıodo de

tempo. A diferença para a estrutura longitudinal que discutimos até aqui é que a variável

resposta, em geral, é o tempo até a ocorrência de determinado evento (por exemplo tempo

até a morte, tempo de falha de um equipamento eletrônico, tempo do diagnóstico de uma

doença até a morte, dentre outros). Apesar da variável resposta usualmente ser medida

apenas uma vez para cada indiv́ıduo (Colosimo e Giolo,2006), existem vários estudos que

também obtém medidas repetidas dos tempos de ocorrência dos eventos, que incluem

múltiplas quedas em idosos, infecção de ouvido ou crises de asma recorrentes em crianças

(Amorim e Cai 2015).

Uma importante caracteŕıstica dos dados de sobrevida é a presença de dados cen-

surados, o que impossibilita a utilização de técnicas tradicionais para analisar esse tipo

de dado (Lee e Go, 1997). A censura na análise de sobrevivência ocorre sempre que existe

falta de informação sobre o valor exato da variável resposta, ou seja, não se tem a in-

formação de quando ocorreu o evento de interesse. A maioria dos estudos de sobrevivência

é de caráter prospectivo, ou seja, acompanha-se determinada quantidade de indiv́ıduos
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durante um peŕıodo de tempo pré estabelecido e verifica-se para cada um deles o tempo

da ocorrência do evento de interesse ou tempo de falha. Nesses casos, as censuras podem

ocorrer por vários motivos, dentre elas a não falha até o termino do tempo que foi es-

tabelecido para o estudo (censura tipo I), o acompanhamento somente até a ocorrência

de um determinado número de falhas (cesura tipo II), ou ainda a sáıda do indiv́ıduo do

estudo por motivos aleatórios, como, por exemplo, a morte por outro motivo alheio ao

estudo (censura tipo III), que é denominada de censura aleatória. Quando se tem dados

censurados ao invés de ter a informação do momento em que houve o evento de interesse,

o que se sabe é que o acompanhamento foi interrompido antes do evento de interesse acon-

tecer (Walter, 2009). Na Figura 3.3 fica expĺıcita a diferença entre os tipos de censura

mencionadas (Colosimo e Giolo, 2006).

Figura 3.3: Tipos de Censura (Fonte: Colosimo e Giolo, 2006)

É importante salientar que as observações censuradas não devem ser exclúıdas da

análises pois isso poderia resultar em estimativas viesadas. Por esse motivo, esse tipo de

dado deve ser analisado com técnicas que sejam capazes de incorporar essa particularidade

(Colosimo e Giolo, 2006). Para introduzir definições básicas em análise de sobrevivência,

vamos apresentar a seguir notação e conceitos espećıficos para esta metodologia. Seja

T uma variável aleatória que denota o tempo de falha. Pode-se definir a função de

sobrevivência como sendo a probabilidade do tempo de falha ser superior a t, ou seja,

S(t) = P (T ≥ t) e, consequentemente, a função acumulada até o tempo t é a probabilidade

de um indiv́ıduo não sobreviver ao tempo t, ou seja, F (t) = 1 − S(t) = P (T < t). Para
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cada individuo i em estudos de sobrevivência observa-se o par (ti, δi), em que ti é o

tempo de falha ou de censura, caso o tempo de falha não seja observado, e δi é uma

variável indicadora que assume valor 1 se ti é o tempo de falha e o valor 0 se ti é o tempo

de censura. Caso outras variáveis sejam observadas e sejam levadas em consideração

nas análises, para cada indiv́ıduo i temos (ti, δi, Xi), em que Xi representa um vetor de

covariáveis observadas no indiv́ıduo i. Pode-se ainda definir λ(t) = lim∆t→0
P (t≤T<t+∆t|T≥t)

∆t

como sendo a taxa de falha ou o risco instantâneo de falha em t (Lee e Go, 1997).

Existem vários modelos paramétricos e semi-paramétricos para explorar a relação

entre a sobrevida e um conjunto de caracteŕısticas (covariáveis) dos indiv́ıduos, sendo o

modelo de Cox aquele utilizado com maior frequência na área de saúde (Walters, 2009) e

que será de nosso interesse neste trabalho. O modelo de Cox é usualmente definido por

λ(t) = λ0(t) exp(X
′
β)

em que λ0(t) é o componente não paramétrico e é uma função não negativa, e β

denota o vetor de parâmetros associados às covariáveis X = (X1, X2, ..., Xp). Esse modelo

também é chamado de modelo de riscos proporcionais porque a razão da taxa de falha

entre dois indiv́ıduos é constante em relação ao tempo, tal que λi(t)
λj(t)

=
λ0(t)g(x

′
iβ)

λ0(t)g(x
′
jβ)

. Isso

significa que o risco de morte de um indiv́ıduo i em relação a um indiv́ıduo j é igual em

todo peŕıodo de estudo, o que resulta em uma importante suposição de taxa de falhas

proporcionais do modelo de Cox (Colosimo e Giolo, 2006).

A estimação dos parâmetros β do modelo de Cox é feita através do método de

máxima verossimilhança parcial, por conta da presença do componente não paramétrico

no modelo. A função clássica utilizada neste método pressupõe tempos de sobrevivência

cont́ınuos, não incorporando a possibilidade de empates. No entanto, existem versões

modificadas do método caso existam empates. A estimação de λo(t), bem como da função

taxa de falha acumulada Λ0(t) =
∫ t

0
λ0(u)du, por sua vez, pode ser realizada não para-

metricamente através de uma função escada com saltos nos tempos de falha. Assim, um

estimador para Λ0(t) pode ser definido por

Λ̂0(ti) =
∑
j:tj≤t

dj∑
l∈Rj

exp{xβ}

em que dj é o número de falhas no tempo tj e Rj o conjunto formado pelos in-

div́ıduos em risco de falha (risk set, em inglês) no tempo tj.

O diagnóstico do modelo de Cox consiste principalmente na verificação da su-

posição de riscos proporcionais. Essa verificação pode ser feita através da análise de

gráficos constrúıdos para cada uma das covariáveis do modelo. A construção desse gráfico

consiste em dividir os dados em estratos, de acordo com a covariável em questão, estimar
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Λ(t) para cada um dos estratos e plotá-lo versus o tempo. Espera-se que as diferenças

sejam constantes ao longo do tempo para aquelas variáveis que não violam a suposição

de proporcionalidade dos riscos. Uma outra forma para avaliar a adequação do modelo

de Cox é a análise dos reśıduos Schoenfeld. Para cada indiv́ıduo i tem-se um vetor de

reśıduos de tamanho p equivalente à quantidade de covariáveis do modelo. Dessa forma

rqi representa o reśıduo do i-ésimo indiv́ıduo referente a q-ésima variável, onde

rqi = xqi

∑
j∈R(ti)

xqjexp{xjβ̂}∑
j∈R(ti)

exp{xjβ̂}

Para levar em consideração a correlação existente entre os reśıduos é comum utilizar

a forma escalonada r∗i = d=(β)−1ri , onde =(β) é a matriz de informação e d o número

observado de falhas (Colosimo e Giolo, 2006).

Para uma análise gráfica é recomendado construir um gráfico dos reśıduos esca-

lonados r∗i versus ti para cada uma das covariáveis do modelo e espera-se não observar

nenhuma tendência ao longo do tempo. O teste de hipótese é uma outra maneira de ve-

rificar a adequação do modelo. Neste caso um modelo é ajustado incluindo-se a variável

tempo como covariável e testa-se a hipótese do β associado a essa variável ser igual a zero.

A não rejeição dessa hipótese implica na adequação da suposição de riscos proporcionais.

Outros reśıduos, como o de Cox-Snell, de Martingale e o deviance, também podem ser

utilizados para verificar outros aspectos do modelo, incluindo a avaliação do ajuste global

e a presença de valores at́ıpicos.

Várias extensões do modelo de Cox estão dispońıveis na literatura. Uma das mais

simples permite a inclusão de covariáveis tempo-dependentes, de modo que:

λ(t) = λ0(t) exp(X
′
(t)β)

em que X(t) denota um vetor incluindo posśıveis covariáveis mensuradas repetida-

mente ao longo do tempo. Este modelo não é mais de riscos proporcionais pois a razão das

taxas de risco no tempo t para dois indiv́ıduos é função do tempo. Deste modo, a inter-

pretação dos parâmetros deste modelo deve incorporar a variação no tempo t. A função

de verossimilhança parcial foi estendida para estimação dos parâmetros neste modelo,

bem como foram definidas as propriedades assintóticas dos estimadores para permitir

a realização dos procedimentos de inferência usual para o modelo de regressão de Cox

(Colosimo e Giolo, 2006).

As definições anteriores consideram a ocorrência de apenas um evento para cada

indiv́ıduo, assumindo-se independência entre os diferentes indiv́ıduos pertencentes ao es-

tudo. No entanto, diferentes estruturas de dependência podem ocorrer na análise de dados

de sobrevivência. Uma destas estruturas pode ser proveniente da utilização de amostra-

gem por conglomerados, como mencionado na secção 3.1, em que se pode considerar, por
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exemplo, a utilização de modelos de sobrevivência multińıvel, como extensão dos métodos

descritos na secção 3.2. Para ilustrar uma aplicação desta metodologia, considere estudo

que foi realizado com pacientes hospitalizados com diagnóstico de infarto do miocárdio em

hospitais de Ontário, Canadá, entre 1992 e 2013, que tinha como objetivo avaliar o efeito

de um conjunto de caracteŕısticas individuais e hospitalares no tempo desde a internação

até o óbito por qualquer causa no peŕıodo de 30 dias (Austin, 2017). A censura ocor-

reu se os pacientes ainda estavam vivos após 30 dias de acompanhamento, o que ocorreu

em 87.6% dos pacientes. Os dados têm estrutura hierárquica porque os 16.985 pacientes

tratados estão aninhados em 164 hospitais.

Outra estrutura de dependência deve-se à existência de eventos recorrentes, ou seja,

aqueles que podem ocorrer repetidas vezes na mesma unidade amostral. Neste contexto,

pode-se considerar, por exemplo, a ocorrência de múltiplas infecções respiratórias em

crianças ou tumores recorrentes de bexiga em adultos (Amorim e Cai, 2015). Para lidar

com este tipo de dependência longitudinal, existem várias extensões do modelo de Cox

propostos na literatura, que incluem o modelo de Anderson e Gill (AG), o modelo de

Prentice-Williams-Peterson (PWP), o modelo de fragilidades (frailty model, em inglês) e

o modelo de taxas marginais, dentre outros (Amorim e Cai, 2015).

Além destes dois tipos clássicos de dependência, que podem ser estendidos para

dados de sobrevivência, a possibilidade de mensuração de covariáveis ao longo do tempo

em estudos longitudinais, como definido anteriormente, pode requerer algumas metodolo-

gias especiais. No caso espećıfico da avaliação de impacto em dados de sobrevivência, em

que o tratamento varia ao longo do tempo, ou seja, é tempo-dependente, existem várias

técnicas dispońıveis para realizar inferência causal com escores de propensão (Li et al,

2001, Lu, 2005, Thomas et al, 2020). Estes métodos são foco desta dissertação e serão

sistematizados e sumarizados no caṕıtulo 4.
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Caṕıtulo 4

Inferência Causal e Escores de

Propensão para Dados com

Estrutura de Dependência

Neste caṕıtulo é apresentada uma revisão de métodos recentemente propostos para

lidar com a estrutura de dependência dos dados, tanto com foco na estimação do escore de

propensão, como na etapa subsequente para estimação do efeito causal. Primeiramente,

sumarizaremos as metodologias que envolvem o uso dos modelos de efeitos aleatórios

ou multińıveis, na construção do escore de propensão e/ou na estimação dos efeitos de

interesse ( Arpino e Mealli, 2011;Steiner et al, 2012; Li et al, 2013;Arpino e Cannas, 2016).

Na segunda parte deste caṕıtulo, apresentaremos variações nos métodos que utilizam

escores de propensão envolvendo dados longitudinais, em particular em situações em que

tanto o tratamento quanto os fatores de confundimento podem ser tempo-dependentes

(Li et al., 2001; Lu, 2006; Linden e Adam, 2010, Hade et al, 2019; Thoemmes e Ong,

2015; Thomas et al., 2020; Zhou et al., 2021).

Os métodos com escores de propensão são usualmente utilizados com o objetivo

de diminuir as diferenças das caracteŕısticas entre indiv́ıduos de grupos distintos (por

exemplo, tratamento e controle), minimizando assim o viés de seleção proveniente da não

aleatorização ao tratamento (Li et al., 2013). Quando os dados possuem estrutura mul-

tińıvel e o estudo é observacional, questões referentes ao viés de seleção e a fatores de

confundimento continuam sendo relevantes. Adicionalmente, a natureza do delineamento

da pesquisa multińıvel e o mecanismo de atribuição da intervenção são fatores impor-

tantes a serem considerados nas premissas da pesquisa causal. Dessa forma, é essencial

que a estimação dos escores de propensão leve em consideração os efeitos dos diferentes

ńıveis (ńıvel individual e do conglomerado) na probabilidade de atribuição ao tratamento

(Arpino e Mealli, 2011; Thoemmes e West, 2011).
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A estrutura de dependência em destaque nas metodologias de Arpino e Mealli

(2011) e de Arpino e Cannas (2016), que serão descritas posteriormente,são para dados

provenientes de pesquisas que possuem uma estrutura hierárquica com indiv́ıduos agrega-

dos em áreas geográficas, pacientes em hospitais, ensaios cĺınicos multicêntricos ou ainda

pesquisas que utilizam o procedimento de amostragem por conglomerado. Nesse caso,

a estimação dos escores de propensão leva em consideração os efeitos das variáveis dos

diferentes ńıveis na probabilidade de atribuição ao tratamento, assim como no procedi-

mento de estimação do efeito do tratamento, já as propostas por Linden e Adams (2010)

e Thoemmes e Ong (2016), considera-se a incorporação de IPTW como ponderador nos

modelos para a estimação dos efeitos em dados com estrutura longitudinal. Thoemmes

e West (2011) verificaram uma redução maior no viés de seleção em estudos observacio-

nais em dados com estrutura multińıvel ao considerar a estrutura de dependência tanto

nos procedimentos para estimação dos escores de propensão, quanto nos modelos para a

variável resposta de interesse. Nas próximas seções apresentamos uma revisão detalhada

sobre suposições, estimadores e procedimentos considerados nos modelos estat́ısticos defi-

nidos em ambas etapas da inferência causal: na estimação dos escores de propensão e na

estimação do efeito causal da intervenção/tratamento na variável resposta.

4.1 Inferência Causal no Contexto Multińıvel

Quando se objetiva chegar a conclusões causais a respeito de uma população, cujos

dados possuem estrutura hierárquica, é necessário estar atento a posśıveis violações das

suposições causais, uma vez que a suposição de independência entre as unidades de análise

é violada. Autores como Arpino (2010); Arpino e Mealli (2011); Li et al(2013); Arpino

e Canas (2016) abordam a questão das posśıveis violações dos pressupostos, relacionados

aos dados com estrutura multińıvel.

De acordo com Leite e colaboradores (2015), o efeito do conglomerado sobre a

probabilidade de atribuição ao tratamento pode ser abordado por três estratégias dis-

criminadas a seguir: (i) considerando um modelo para o escore de propensão que inclui

apenas variáveis no ńıvel individual (do ńıvel 1), ou seja, não levando em consideração o

efeito do conglomerado; (ii) um modelo para o escore de propensão em cada conglomerado

separadamente e, como consequência, seria preciso combinar as estimativas e ponderar

pelo tamanho de cada conglomerado; (iii) um modelo para o escore de propensão incorpo-

rando tanto os efeitos das variáveis ao ńıvel individual, quanto ao ńıvel do conglomerado,

diretamente no modelo ou através de um modelo de efeitos aleatórios (ou modelo mul-

tińıvel). Arpino e Mealli (2011) e Steiner e colaboradores (2013) argumentam que essa

última estratégia tem como vantagem a possibilidade de utilizar conglomerados de dife-
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rentes tamanhos, como também obter um melhor balanceamento da distribuição marginal

das variáveis confundidoras em ambos os ńıveis entre os grupos tratados e não tratados.

A titulo de ilustração sobre os principais pressupostos de inferência causal no

contexto de estrutura multińıvel, consideremos uma população com dados que podem

ser organizados em dois ńıveis, onde as N unidades no primeiro ńıvel, indexadas por

i(i = 1, 2, ..., nj) estão aninhadas em J unidades no segundo ńıvel, indexadas por j(j =

1, 2, ..., J). Seja Yij uma variável aleatória que denota a resposta do indiv́ıduo i perten-

cente ao cluster j e Tij uma variável aleatória binária assumindo o valor 1 se o i-ésimo

indiv́ıduo do cluster j recebe o tratamento e o valor 0 caso contrário . Cada unidade

observacional terá duas respostas potenciais, que são denotadas por Yij(1) se Tij = 1 e

Yij(0), se Tij = 0 e denotemos por X o vetor de covariáveis a ńıvel individual e C o vetor

de covariáveis a ńıvel de cluster. Nesse tipo de estrutura hierárquica o pressuposto de

Estabilidade do Valor do Tratamento Unitário (SUTVA - Stable Unit Treatment Values

Assumption, em inglês) implica que as respostas potenciais para a unidade i do cluster j

não são influenciadas por tratamentos recebidos por unidades pertencentes a outros clus-

ters e até mesmo por unidades pertencentes ao mesmo cluster j (Arpino, 2010). As demais

suposições causais podem ser estendidas de tal forma que as suposições de ignorabilidade

e suporte comum são definidas, respectivamente, como (i) Y (0), Y (1)⊥T |(X,C), ou seja,

supõe que os resultados potenciais não afetam o status do tratamento desde que não haja

confusão residual a ńıvel individual nem de cluster e (ii) 0 < P (T = 1|(X,C)) > 1,

ou seja, todas as unidades têm probabilidade de pertencerem ao grupo de tratamento,

condicional às caracteŕısticas de ambos os ńıveis(Arpino e Cannas, 2016). Vale lembrar

que a suposição de que não existem fatores de confusão não mensurados assegura que

a exposição ao tratamento e as respostas potenciais são independentes condicionado às

covariáveis tanto do ńıvel 1 quanto do ńıvel 2 (Schuler, 2016).

Os principais estimadores causais (ATE e ATT) podem ser definidos usando esta

notação para dados com estrutura multińıvel, de modo que

ATE = E[Yij(1)− Yij(0)] = E[Yij(1)]− E[Yij(0)] (4.1)

ATT = E[(Yij(1)− Yij(0))|Tij = 1] = E[Yij(1)|Tij = 1]− E[Yij(0)|Tij = 1] (4.2)

Se escrevermos Yij = (Tij,T−ij,S), onde T−ij é o vetor de tratamento excluindo

a unidade i e S é uma matriz que indica a alocação das unidades ao cluster, fica clara a

violação do SUTVA nessa estrutura, uma vez que cada indiv́ıduo i pertencente à amostra

sofrerá influência do tratamento atribúıdo a indiv́ıduos dentro do mesmo cluster e também

de indiv́ıduos pertencentes a cluster distintos. Sendo assim, tem-se 2N respostas em
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potencial para cada um desses indiv́ıduos, o que pode ser inviável. Uma alternativa seria

uma flexibilização do SUTVA, permitindo que cada indiv́ıduo só possa sofrer influência

de indiv́ıduos pertencentes ao mesmo cluster, o que reduziria o número de respostas

potenciais para 2nj para cada indiv́ıduo, que ainda é um valor muito elevado. Ademais,

sob essa suposição, o efeito do tratamento estimado deve ser a ńıvel de cluster e não a

ńıvel individual (Steiner et. al., 2012).

Segundo Steiner e colaboradores (2012), a solução seria definir S∗, como uma matriz

para restringir as unidades ao tratamento do cluster, ou seja, cada unidade i dependeria

apenas do tratamento que foi atribúıdo às unidades do cluster a que pertence. Dessa

forma, as respostas potenciais para cada unidade seriam denotadas por Yij(0) = Yij(Tij =

0, S = s∗) e Yij(1) = Yij(Tij = 1, S = s∗) e o efeito do tratamento poderia ser calculado

de forma geral (como definido nas Equações 4.1 e 4.2) ou em cada cluster (nas Equações

4.3 e 4.4) como

ATEj = E[Yij(1)− Yij(0)|J = j] (4.3)

ATTj = E[Yij(1)− Yij(0)|Tij = 1, J = j] (4.4)

Já a solução proposta por Arpino(2010) foi dividir os clusters de acordo com a

proporção de tratados (alta ou baixa) e, com isso, criar uma variável binária Lj que

assume o valor 1 se a proporção de tratados no cluster é alta e 0 caso contrário. Dessa

maneira, cada unidade amostral possui quatro respostas potenciais (Y11, Y10, Y01, Y00),

sendo Y11 a resposta potencial de ser tratado (Tij = 1) e pertencer a um cluster que tem

alta proporção de tratados (Lj = 1) e analogamente para as demais. Sob a ótica de quatro

respostas potencias, diferentes estimadores para o efeito do tratamento foram propostos,

que variam de acordo com o status do tratamento e/ou proporção de tratados.

De acordo com Arpino e Mealli (2011), a suposição SUTVA pode não ser plauśıvel

na análise de dados com estrutura multińıvel se o tratamento produzir um efeito em uni-

dades pertencentes a outros clusters (spill-over effects). Isto parece ser mais problemático

se o tratamento é designado ao conglomerado e não ao ńıvel individual nas unidades de

análise. Deste modo, estes autores têm como foco métodos para estimação de efeitos de

tratamentos que foram designados no ńıvel mais baixo da hierarquia dos dados. Apesar

do tratamento ser designado a ńıvel do indiv́ıduo, considera-se que caracteŕısticas a ńıvel

do cluster podem ter um papel no mecanismo de atribuição ao tratamento. Por isso, é

preciso incorporar variáveis tanto a ńıvel individual (X), quanto a ńıvel de cluster (C), no

modelo que estabelece relações das respostas potenciais com a variável resposta. Sendo

assim, uma alternativa é definir estas relações através dos modelos multińıveis (lineares)

com intercepto aleatório, que pode ser definido, para as respostas potenciais, por:
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Yij(0) = Xijβ + Cjθ + εij + u0j (4.5)

Yij(1) = Xijβ + Cjθ +4+ εij + u0j (4.6)

Em consequência, o modelo para a variável resposta observada, Y obs
ij , pode ser

definido por

Y obs
ij = Yij(1) ∗ Tij + Yij(0) ∗ (1− Tij)

= (Xijβ + Cjθ +4+ εij + u0j) ∗ Tij + (Xijβ + Cjθ + εij + u0j) ∗ (1− Tij)

= Xijβ + Tij4+ Cjθ + εij + u0j

A suposição de ignorabilidade pode ser adaptada para (Yij0, Yij1)⊥Tij|X, ,C, u0

considerando-se os modelos definidos nas Equações 4.5 e 4.6, ou seja, se existir fator

de confusão não mensurado a ńıvel de cluster (representado pela variável latente u0),

a independência entre as respostas potenciais e a variável de tratamento não pode ser

garantida, mesmo condicionando-se nas variáveis de ambos os ńıveis (individual e de

cluster)(Arpino,2010).

Uma extensão dos modelos multińıveis definidos em (4.5) e (4.6) pode ser utilizada,

considerando-se inclinações aleatórias, ou seja, permitindo-se que o efeito do tratamento

possa diferir de acordo com o cluster e incluindo 4, que representa o efeito médio do

tratamento (ATE) desconsiderando a estrutura multińıvel, ou seja 4 = E(Yi1)− E(Yi0).

Dessa forma, os modelos para as respostas potenciais e para a resposta observada são,

respectivamente, expressos por :

Yij(0) = Xijβ + Cjθ + εij + u0j

Yij(1) = Xijβ + Cjθ +4+ εij + u0j + u1j

Y obs
ij = Yij(1) ∗ Tij + Yij(0) ∗ (1− Tij)

= (Xijβ + Cjθ +4+ εij + u0j + u1j) ∗ Tij + (Xijβ + Cjθ + εij + u0j) ∗ (1− Tij)

= Xijβ + Cjθ + Tij4+ εij + u0j + u1jTij

sendo u0 uma variável latente que representa todos os efeitos combinados de

variáveis não observadas no ńıvel de cluster que influenciam a resposta potencial no grupo

controle; u1 representa fatores não observados adicionais que afetam a resposta potencial
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no grupo do tratamento, com E(u0) = 0 e E(u1) = 0. Assim, os estimadores para os

efeitos de tratamento (ATE e ATT, respectivamente) podem ser definidos por

ATEmulti = 4+ E(u1) = 4 (4.7)

ATTmulti = 4+ ET=1(u1) (4.8)

Se adicionalmente supusermos que a variável de tratamento T tem correlação com o

erro aleatório u1, Arpino (2010) propõe uma modificação na suposição de ignorabilidade,

de modo que Y1, Y0⊥T |X,C, C∗, u0, onde C∗ é uma variável não observada a ńıvel de

cluster, não sendo posśıvel condicionar em C∗ = c∗. Então, a alternativa é substitui-la por

T̄ , que representa a proporção de tratados no cluster, de modo que Y1, Y0⊥T |X,C, T̄ , u0.

Com essa substituição, os modelos para as respostas potenciais e resposta observada

passam a ser definidos como nas expressões 4.9, 4.10, 4.11, o que viola o SUTVA, pois as

respostas potenciais passam a depender da proporção de tratados dentro do cluster. Não

se dá a devida importância à essa violação quando se utilizam os modelos multińıveis em

inferência causal. Além disto, o uso dos modelos com coeficientes aleatórios associados

ao tratamento induz à variação do efeito do tratamento de cluster para cluster devido à

heterogeneidade entre os clusters, que pode ser amenizado com a estimação de medida de

efeito de tratamento em cada cluster (Arpino, 2010).

Yij0 = Xijβ + Cjθ + T̄jα + εij + u0j (4.9)

Yij1 = Xijβ + Cjθ +4+ T̄jα + εij + u0j + u1j (4.10)

Y obs
ij = Yij1 ∗ Tij + Yij0 ∗ (1− Tij)

= (Xijβ + Cjθ +4+ T̄jα + εij + u0j + u1j) ∗ Tij (4.11)

+ (Xijβ + Cjθ + T̄jα + εij + u0j) ∗ (1− Tij)

= Xijβ + +Cjθ + Tij4+ T̄jα + εij + u0j + u0jTij

Os estimadores causais apresentados até aqui foram provenientes de modelos de res-

postas potencias baseados nos modelos de efeitos aleatórios. O trabalho de Li et al.(2013),

por sua vez, sugere três estimadores para ATE baseados no inverso da probabilidade de

receber o tratamento (IPTW). As definições desses estimadores são apresentadas a seguir:

1. Estimador Marginal não Paramétrico

Esse estimador é definido pela diferença da média geral ponderada dos grupos de

tratamento ignorando a estrutura de cluster, onde wij é o peso baseado no inverso
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da probabilidade de receber o tratamento do indiv́ıduo i pertencente ao cluster j,

conforme já definido na secção 2.1.1 Dessa forma o estimador para ATE é definido

por

ATE =
∑
Tij=1

Yijwij
w1

−
∑
Tij=0

Yijwij
w0

(4.12)

2. Estimador Agrupado não Paramétrico

Nesse caso, o ATE é estimado primeiramente dentro de cada cluster através da

expressão 4.13 e, posteriormente, um estimador geral é calculado como uma média

ponderada pelo peso de cada cluster como em 4.14. Aqui pode haver violação do

SUTVA quando todas as unidades dentro de um mesmo cluster receberem o mesmo

tratamento. Como solução os autores indicam a exclusão dos clusters em que isso

ocorrer.

ATEj =

∑Tij=1
i∈J Yijwij
wj1

−
∑Tij=0

i∈J Yijwij
wj0

(4.13)

em que wjt =
∑Tij=t

i∈J wij, t = 0, 1 e wj =
∑

i∈J wij

ATE =

∑
j wj

ˆATEj∑
j wj

(4.14)

3. Estimador Paramétrico Duplamente Robusto

Esse estimador é consistente quando tem-se grandes amostras, e em situações que

ou o modelo de escore de propensão ou o modelo de resultados potenciais é bem

especificado. Nesse caso, tem-se

ATE =
∑
i,j

π̂ij
n

(4.15)

onde,

π̂ij =
[
TijYij
êij
− (Tij−êij)Ŷij(1)

êij

]
−
[

(1−Tij)Yij
1−êij +

(Tij−êij)Ŷij(0)

1−êij

]
Ao utilizar o estimador duplamente robusto, são propostos três modelos para as

respostas potenciais: i) Modelo Marginal Aditivo ;ii) Modelo de Efeitos Fixos e iii)

Modelo de Efeitos Aleatórios.

Através de estudos de simulação, ao utilizar o estimador paramétrico duplamente

robusto, dentre os três modelos apresentados para a variável resposta, Li et al (2013) con-

clúıram que o modelo de efeitos aleatórios apresenta melhor performance, pois a inclusão
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do efeito aleatório protege contra a especificação incorreta do modelo para os escores de

propensão devido à omissão do fator de confusão a ńıvel de cluster, enquanto que o modelo

de efeitos fixos são mais enviesados e o modelo marginal tem o pior desempenho.

4.2 Escores de Propensão para Dados com Estrutura

de Dependência

O escore de propensão para dados agrupados pode ser definido como sendo a

probabilidade do indiv́ıduo i, do conglomerado j, receber o tratamento, condicional às

caracteŕısticas individuais (X) e de grupo (C), de modo que

eij = P (Tij = 1|(Xij, Cj))

A estimação dos escores de propensão, através de modelos multińıveis, reduz o viés

de seleção, porém produz o equiĺıbrio apenas para aquelas covariáveis que foram inclúıdas

nesse modelo. No entanto, existem metodologias que garantem o balanceamento para

variáveis não observadas a ńıvel de grupo. Como exemplo tem-se a abordagem em dois

estágios proposta por Arpino (2010), onde, no primeiro estágio, através da especificação de

um modelo multińıvel para os escores de propensão (logit(eij) = Xijβ+Cjθ+u0j +XijU)

são obtidas estimativas dos efeitos aleatórios e, no segundo estágio, o escore de propensão

é estimado através de um modelo único (logit(eij) = Xijβ +Cjθ+ û0jγ + Ûjϑ), incluindo

como covariáveis adicionais as previsões dos efeitos aleatórios obtidos no estágio anterior.

Arpino e Mealli (2011) propuseram três abordagens para a estimação do escore

de propensão: modelo loǵıstico tradicional (a ńıvel do indiv́ıduo), modelo loǵıstico mul-

tińıvel com intercepto aleatório e um modelo loǵıstico de efeitos fixos (Hedges; 1994)

. Os autores ressaltam que existe violação da suposição de ignorabilidade, fundamen-

tal para os métodos envolvendo escores de propensão, quando existe confusão residual

a ńıvel de cluster, o que pode acarretar em estimação tendenciosa do ATT. Sugere-se,

então, incorporar o efeito de variáveis ao ńıvel do cluster para reduzir o viés dos esti-

madores para ATT. No que diz respeito ao algoritmo de pareamento, Arpino e Mealli

(2011) chamam atenção que o pareamento entre indiv́ıduos provenientes de um mesmo

conglomerado resulta em equiĺıbrio perfeito das covariáveis pré-tratamento. Entretanto,

essa estratégia nem sempre é posśıvel, sobretudo quando se tem pequenos conglomerados.

Por esse motivo, as discussões desses autores têm foco nas situações em que se tem um

grande número de pequenos conglomerados, sem a exigência do pareamento ocorrer entre

unidades pertencentes ao mesmo conglomerado.

Através da realização de estudos de simulação, Arpino e Mealli (2011) concluem

que ambos os modelos de efeitos aleatórios e efeitos fixos têm boa performance, capturando
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a heterogeneidade não observada, devido à omissão de covariáveis a ńıvel de grupo. O

modelo de efeitos aleatórios permite a introdução dessas covariáveis assumindo erros não

correlacionados, enquanto que o modelo de efeitos fixos não permite isto porque a varia-

bilidade entre conglomerados é totalmente capturada pelos indicadores do conglomerado.

Em seu trabalho, Steiner e colaboradores (2012) consideram uma estrutura onde o trata-

mento pode ser atribúıdo tanto a ńıvel individual, quanto a ńıvel de cluster. A estratégia

de pareamento adotada difere de acordo com o ńıvel em que a intervenção é atribúıda. Se

o tratamento for atribúıdo a ńıvel de conglomerado e não houver aleatorização na seleção

dos conglomerados, o pareamento tem que ocorrer entre os conglomerados. Porém, se

houver pequeno número de conglomerados, essa estratégia pode não ser satisfatória e,

então, aconselha-se o pareamento entre as unidades amostrais. Caso o tratamento seja

atribúıdo a ńıvel individual, o pareamento pode ser exclusivamente dentro do conglome-

rado ou preferencialmente, conforme as estratégias propostas por Arpino (2010) e Arpino

e Mealli (2011).

A proposta de Li e colaboradores (2013) vai na mesma direção das abordagens ci-

tadas anteriormente. Para estimação dos escores de propensão são considerados três mo-

delos: um modelo marginal, um modelo de efeitos fixos e um modelo de efeitos aleatórios.

Ressalta-se que a escolha do melhor modelo para estimação do escore depende das ca-

racteŕısticas dos dados, de forma que o modelo marginal considera apenas as covariáveis

observadas, enquanto o modelo de efeitos fixos absorve os efeitos das covariáveis observa-

das e não observadas a ńıvel de conglomerado. Apesar disto, este último modelo produz

estimativas com maior variabilidade. Por fim, o modelo de efeitos aleatórios é indicado

nas situações em que se tem grande quantidade de pequenos conglomerados. Para ilustrar

sua metodologia, Li e colaboradores (2013) avaliaram a disparidade racial na triagem para

o diagnóstico do câncer de mama, tentando identificar se existia diferença na proporção

entre as mulheres negras e brancas, controlando-se por fatores de confusão individuais

e a ńıvel de conglomerado. Os dados foram extraidos do HEDIS®, registro de dados

sobre eficácia em saúde, com informações referentes a tratamentos fornecidos pelo plano

de saúde Medicare. Nesse caso a variável resposta é binária e identifica se a mulher havia

sido submetida ou não à triagem do câncer de mama, enquanto que o plano de saúde

da paciente definia o cluster uma vez que as caracteŕısticas do plano de saúde poderiam

interferir no direcionamento ou não das pacientes para a triagem. Os autores argumen-

tam que existem caracteŕısticas do cluster que podem afetar a variável resposta, e que

se estas caracteŕısticas não forem controladas na definição do escore de propensão, esti-

mativas tendenciosas poderão ser produzidas. No entanto, a interpretação do ATE nesta

aplicação é limitada porque a variável de exposição é raça (branca ou negra), que não pode

ser considerada uma intervenção/tratamento porque não é manipulável. Sendo assim, o
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objetivo não foi estabelecer relação causal mas sim definir uma métrica, que é denominada

diferença controlada média (Average Controlled Difference - ADC, em inglês), que em se

tratando de inferência causal é o próprio ATE. Li e colaboradores (2013) reafirmam que

o uso dessas métricas só é válido diante de cenários em que se tem grupos de tratamen-

tos (ou grupos de comparação) que se assemelham no que diz respeito às caracteŕısticas

observáveis, tanto a ńıvel individual quanto a ńıvel de cluster.

O foco do trabalho de Arpino e Cannas (2016), por sua vez, é para situações em que

apenas um fator de confusão a ńıvel de grupo não é observado. Diante desse cenário, para

estimação dos escores de propensão consideraram cinco abordagens, que são definidas a

seguir

Abordagem 1 (‘Naive’, NV): O escore de propensão é estimado pelo modelo

loǵıstico tradicional, assim como na abordagem de Arpino e Mialli (2011), e o pareamento

é realizado em todas as unidades do conjunto de dados denotadas pelo conjunto Arj =

{kj‘ ∈ I0 : êkj‘ = minkj‘∈I0 |êrj − êkj‘| < 0.20σ̂e}, com M = {rj : Arj 6= ∅} ∪
¶⋃

rj
Arj
©

denotando o conjunto pareado. Através desta abordagem o estimador para o ATT é

definido por

ˆATT =
1

tamanho(M)

{ ∑
rj∈I1∩M

(
Yrj −

∑
kj∈I0

Ykjw(rj, kj)

)}
(4.16)

Abordagem 2 (‘Within-cluster’, W): A única diferença em relação à abordagem

1 é que o pareamento é realizado dentro do conglomerado considerando o conjunto Ãrj =

{kj ∈ I0 : êkj = minkj∈I0 |êrj − êkj| < 0.20σ̂e}, ou seja forçando j‘ ser igual a j.

Abordagem 3 (‘Preferential’, PW): O escore de propensão é estimado de forma

similar às abordagens anteriores, mas o pareamento é realizado inicialmente dentro do

conglomerado usando Arj e, caso necessário, em etapa posterior é feito pareamento de

unidades entre os conglomerados distintos usando Ãrj.

Abordagem 4 (‘Fixed-effects’, FE): O escore de propensão é estimado usando

um modelo de efeitos fixos e o pareamento é realizado com todas as unidades usando Arj.

Abordagem 5 (’Random-effects’, RE) : O escore de propensão é estimado usando

o modelo de efeitos aleatórios e o pareamento é realizado com todas as unidades usando

Arj.

Essas diferentes abordagens foram utilizadas em dados reais com o objetivo de

estimar o efeito causal da cesariana (tratamento) versus parto vaginal (controle) na pro-

babilidade do escore de Apgar ser baixo, que é uma métrica que indica o estado de saúde

dos recém nascidos. A variável resposta, o ı́ndice de Apgar de 5 minutos, foi originalmente

mensurado em uma escala que varia de 0 a 10 pontos. No entanto, a variável resposta

foi categorizada em baixo (abaixo de 7 pontos) ou normal (maior ou igual a 7). Nesse

exemplo considerou-se a estrutura de dados em dois ńıveis, com pacientes aninhados em
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hospitais, havendo desbalanceamento dos dados porque alguns hospitais são grandes e ou-

tros pequenos. A amostra foi composta por 14.757 mulheres aninhadas em 20 hospitais.

Foram mensuradas variáveis tanto a ńıvel individual quanto hospitalar. Porém, algumas

variáveis a ńıvel de hospital (cluster) não estavam dispońıveis.

Vários estudos de simulação têm sido conduzidos com o intuito de verificar a efi-

cacia das metodologias propostas para considerar a estrutura hierárquica dos dados. Por

exemplo, Arpino e Mealli (2011) realizaram um estudo de simulação como forma de mos-

trar a redução no viés devido a fatores de confusão ao ńıvel do conglomerado não men-

surado, quando o interesse é no pareamento das observações individuais de tratamento e

controle, através do uso dos modelos de efeitos aleatório para a estimação dos escores de

propensão. Steiner e colaboradores (2012), por outro lado, consideraram uma estrutura

com dois ńıveis, com uma covariável a ńıvel individual e uma covariável a ńıvel de conglo-

merado, para avaliar performance da estimação do ATT usando diferentes estratégias de

pareamento com escores de propensão. Na primeira abordagem o pareamento foi feito em

cada conglomerado separadamente e o efeito (ATT) foi calculado usando as estimativas de

cada conglomerado ponderadas pela quantidade de indiv́ıduos tratados. O método envol-

vendo estratificação por escores de propensão resultou em estimativas do ATT que foram

aproximadamente enviesadas (em cada conglomerado e global), resultado que se repetiu

mesmo quando a estrutura de cluster foi ignorada. Na segunda abordagem considerou-se

o pareamento preferencialmente dentro do conglomerado, o que produziu resultados to-

talmente diferentes. Nessa abordagem é necessário que o escore de propensão seja bem

especificado para se obter uma estimativa não viesada para o ATT. Um ponto impor-

tante nesse caso é que indiv́ıduos de diferentes conglomerados, mas com escores idênticos,

têm o mesmo risco relativo de serem tratados, apesar de terem valores diferentes nas co-

variáveis. Além disso, as estimativas, a ńıvel de conglomerado, são enviesadas quando o

tamanho e a proporção de tratados não variam muito de um conglomerado para o outro.

Li e colaboradores (2013) conclúıram que as abordagens que desconsideram a estrutura

hierárquica, tanto na estimação dos escores de propensão quanto na modelagem das res-

postas potenciais, produzem estimativas mais viesadas para o efeito do tratamento. No

entanto, ao se considerar essa estrutura em pelo menos uma das etapas, já resulta em

melhoria das estimativas. Por fim, as simulações conduzidas por Arpino e Cannas (2016)

tiveram como objetivo verificar qual das cinco abordagens descritas anteriormente eram

capazes de diminuir o viés de seleção proveniente de fatores de confusão não observados

a ńıvel de conglomerado. Para tal, foram simulados dados para mimetizar os dados reais

(aplicação usando escore de Apgar). Para tal conclúıram que, ao se considerar uma es-

trutura de dados fortemente desbalanceada para estimar os escores de propensão através

de modelos de efeitos fixos ou de modelos de efeitos aleatórios, há diminuição do viés
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de seleção proveniente de fatores de confusão não observáveis a ńıvel de conglomerado,

sendo que os métodos NV (abordagem 1) e PW (abordagem 3) apresentaram os melho-

res desempenhos. Quando o efeito do confundidor não observado era baixa ou média, o

método PW apresentou o melhor desempenho, enquanto que em situações em que esse

efeito era alto o pareamento dentro do conglomerado mostrou-se melhor. Arpino e Canas

(2016) reafirmam a importância de se considerar a estrutura de dependência dos dados na

estimação dos efeitos causais através do uso de escores de propensão, seja no pareamento

ou na estimação dos efeitos. A proposta de pareamento preferencialmente dentro do con-

glomerado teve um desempenho relativamente bom tanto na presença de conglomerados

grandes quanto de pequenos, sendo apontado como o melhor método para vários dos

cenários estudados. O escore de propensão definido com modelos de efeitos fixos também

funcionou bem com pequenos conglomerados, confirmando resultados encontrados por

Arpino e Mealli (2011).

Avaliações adicionais sobre a performance de estratégias considerando-se variações

dos modelos multińıveis na estimação dos escores de propensão foram feitas por outros

pesquisadores. Thoemmes e West (2011), por exemplo, utilizaram os modelos multińıveis

tanto no âmbito do cálculo do escore de propensão quanto para estimação do efeito do

tratamento. Estes autores chamam atenção que o problema de estender o modelo de res-

posta potencial para o caso de estrutura multińıvel é a suposição subjacente de que exista

somente uma resposta potencial para cada unidade do ńıvel mais baixo que dependa de-

terministicamente da atribuição do tratamento e da própria unidade. Esse pressuposto

pode não ser real, pois espera-se que a resposta potencial deva ser invariante ao conglo-

merado e a composição do mesmo que a unidade pertence. Além disso, supõe-se que o

tipo de tratamento recebido seja idêntico em todos os conglomerados.

A maior parte da literatura que incorpora modelos de efeitos aleatórios, seja para

estimação dos escores de propensão ou para estimação dos efeitos causais, discute seu uso

para situações de dependência dos dados considerando amostragem em conglomerados.

No entanto, essas metodologias podem ser estendidas e adaptadas para situações em que

a dependência dos dados é de caráter longitudinal, conforme discutido na seção 4.3, ou

ainda para situações em que a variável de interesse é o tempo até ocorrência de um

evento, com possibilidade de censura, como definido nos métodos que envolvem análise

de sobrevivência, que é tópico de discussão mais detalhada na secção 4.4.

4.3 Escores de Propensão para Dados Longitudinais

Com o objetivo de estimar efeitos causais, em estudos populacionais, para si-

tuações em que, além da estrutura longitudinal, tem-se a presença de exposição e co-
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variáveis tempo-dependentes que podem ser confundidores, Robins e colaboradores (2000)

inclúıram uma nova classe de modelos denominada Modelos Estruturais Marginais (MSM

- Marginal Structural Models, em inglês). Nestas situações as covariáveis, medidas em t−1,

confundem o efeito do tratamento em um determinado ponto do tempo t e, consequente-

mente, no tempo t + 1 são confundidas pelo tratamento atribúıdo no tempo t. Segundo

Robins e colaboradores (2000), os parâmetros de um MSM podem ser consistentemente

estimados através da ponderação pelo IPTW, como descrito na secção 2.2. Sendo assim,

caso não haja fator de confusão não mensurado, essa abordagem produz estimativas não

viesadas dos efeitos causais, pois se baseia na criação de uma pseudo-população na qual,

além de não haver covariáveis confundidoras, os efeitos do tratamento são os mesmos da

população de interesse.

Linden e Adams (2010) aplicaram a técnica de ponderação pelo inverso da pro-

babilidade do tratamento (IPTW), baseada no escore de propensão (conforme definido

anteriormente na seção 2.2), para estimar o efeito do tratamento na análise de dados

longitudinais. Em seu trabalho, esses autores enfatizaram que muitas pesquisas na área

de saúde se caracterizam por intervenções e/ou fatores de confusão que variam ao longo

do tempo. Porém, é comum serem consideradas apenas as informações da linha de base

ou uma forma agregada, na tentativa de estimar o efeito de tratamento na análise de

dados com estrutura longitudinal, sem levar em consideração as posśıveis mudanças na

variável resposta que podem ocorrer ao longo do tempo em consequência da própria in-

tervenção. Sendo assim, Linden e Adams (2010) apresentaram uma proposta baseada na

ponderação pelo inverso da probabilidade de alocação ao tratamento, como uma forma

a obter uma estimativa não viesada do efeito do tratamento. Assim, os escores de pro-

pensão e, consequentemente, o IPTW são estimados em cada peŕıodo do tempo, de acordo

com as informações dispońıveis, e esse peso é utilizado como ponderador na obtenção da

estimativa do efeito de interesse. Um exemplo hipotético dessa abordagem é mostrado

na Tabela 4.1. Vale salientar que Linden e Adams (2010) chamam atenção para o uso de

erros-padrão robustos devido à estrutura longitudinal dos dados, bem como o uso de pesos

estabilizados nos casos de grande variabilidade na distribuição dos escores de propensão.

Tabela 4.1: Modelo hipotético para os escores de propensão para uma abordagem com

três pontos do tempo

Peŕıodo de Medição Covariáveis

1 peŕıodo 1

2 (peŕıodos 1 e 2) + tratamento (peŕıodo 1)

3 (peŕıodos 1, 2 e 3) + tratamento (peŕıodos 1 e 2)
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Esta metodologia foi ilustrada para análise de dados de um programa de gestão

em saúde, onde a intervenção foi realizada na área de enfermagem direcionada a pacientes

em condições crônicas, com objetivo de melhorar os indicadores de atendimento e reduzir

os custos médicos. Os dados consistem em 24 observações mensais para 155 participantes

do programa e 7713 não participantes. A variável resposta é o custo médico mensal, e

as covariáveis incluem sexo, insuficiência card́ıaca congestiva, doença card́ıaca coronária,

dentre outras. Em cada mês, o escore de propensão foi calculado, levando em consi-

deração as informações do referido mês bem como dos meses anteriores. Por exemplo,

no primeiro mês o escore foi estimado usando os valores da linha de base e covariáveis

do primeiro mês; já no segundo mês utilizou-se o histórico de variáveis e as variáveis do

segundo mês e, assim, seguiu-se nos peŕıodos subsequentes, sendo gerados os IPTW’s e

os IPTW’s estabilizados. Modelos de regressão ponderados pelo IPTW foram ajustados,

tendo sido comparados à análise sem a ponderação. Verificou-se que os custos médicos

para os participantes do programa não foram superiores aos dos não participantes usando

o ajuste com IPTW. No entanto, técnicas de regressão padrão, sem incorporar o IPTW,

mostraram-se tendenciosas, indicando uma ligeira diminuição mensal nos custos médicos

para os participantes do programa.

Gerhard e colaboradores (2012) definiram os modelos estruturais marginais (MSM)

não como uma classe de modelos, mas como um procedimento de estimação de efeito causal

em etapas, onde primeiramente são gerados os pesos, que podem ser IPTW ou IPCW.

Estes últimos pesos (IPCW) são baseados na probabilidade do indiv́ıduo ser censurado,

considerando-se o conjunto de covariáveis em estudos de sobrevivência. Em uma segunda

etapa, os pesos são utilizados para estimação do efeito do tratamento em modelos de

regressão, definidos de acordo com a natureza da variável resposta. Essa abordagem

foi utilizada para estimar o associação entre um tratamento anti-hipertensivo tempo-

dependente (tratamento agressivo vs. convencional) e o tempo até o primeiro evento

cardiovascular sério. Após a estimação dos pesos, estes foram utilizados para a estimação

do efeito através do ajuste do modelo de Cox ponderado.

Thoemmes e Ong (2016) focam seu trabalho na utilização do IPTW nos Mode-

los Estruturais Marginais, descrito anteriormente por Robins et al (2000), e aplicado por

Linden e Adams(2010) e Gerhard et al (2012). O termo marginal provém do uso da distri-

buição marginal da variável de tratamento, e o termo estrutural provém da exploração da

relação causal (Williamson e Ravani, 2017). A inferência causal através desses modelos

é realizada em três etapas, da mesma forma como para outras classes de modelos: (i)

estimação dos escores de propensão; (ii) cálculo e atribuição dos pesos em cada ponto do

tempo; e (iii) a utilização destes pesos na estimação do efeito do tratamento. A metodo-

logia está fundamentada em três suposições causais, a citar: ignorabilidade, positividade
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e especificação correta do modelo. Os pesos em cada ponto do tempo (wj) dependem da

probabilidade de tratamento no correspondente tempo, condicional ao seu histórico até

o tempo anterior (T̄j−1) e ao conjunto de confundidores tempo-dependente até o tempo

anterior(C̄j−1), podendo ser expresso como:

wj =
J∏
j=1

P (Tj = t | T̄j−1)

P (Tj = t | T̄j−1, C̄j−1)

Recentemente, Silver e colaboradores (2020) propuseram métodos com escores de

propensão longitudinais (Longitudinal Propensity Score Matching - LPSM, em inglês),

que objetivam avaliar o efeito do tratamento em dados com estrutura longitudinal, assu-

mindo que esse efeito varia de acordo com o momento em que houve o tratamento. A

superioridade do desempenho desse método quando comparado com o PSM transversal

é justificada pelo fato da probabilidade de exposição ao tratamento ser influenciada pelo

tempo de exposição. Esse método consiste nas seguintes etapas: (i) estimar os escores de

propensão através de modelos multińıveis (descritos na secção 3.2); (ii) realizar o parea-

mento através do vizinho mais próximo (descrito na secção 2.1.1) e (iii) calcular o efeito do

tratamento. Como ilustração, o método foi aplicado na análise de dados de criminologia

com objetivo de avaliar o efeito de um programa de prisão na reincidência de crime após

1,2 e 3 anos da soltura (Silver et al, 2020).

Nesta dissertação, o foco está no uso de IPTW, baseado nos escores de propensão,

para analisar dados longitudinais através dos Modelos Estruturais Marginais (Robins et.

al, 2000; Linden e Adams, 2010; Gerhard et. al, 2012; Thoemmes e Ong, 2016). Assim,

considera-se o uso desta metodologia para análise dos dados apresentados nas seções 5.1

e 5.2. Além disto, utilizamos uma extensão desta metodologia, com incorporação de

dependência de clusters, usando modelos de efeitos aleatórios com 3 ńıveis para obtenção

de estimativas para ATE, comparando-as com os modelos com 2 ńıveis para avaliar se,

ao considerar ambas estrutura de dependência, há mudança significativa na estimação do

efeito do tratamento.

4.4 Métodos de Pareamento Longitudinal para Tra-

tamentos Tempo-dependentes

As definições sobre inferência causal, dados com estrutura longitudinal e mode-

los em análise de sobrevivência foram apresentados separadamente em caṕıtulos anteri-

ores. No entanto, neste trabalho também estamos interessados em discutir métodos de

inferência causal para dados de sobrevida que incluem covariáveis com estrutura longitudi-

nal, ou seja, que são mensuradas repetidamente ao longo do tempo. Neste contexto, tanto
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a intervenção/tratamento quanto os fatores de confusão podem ser tempo-dependentes.

Alguns métodos estão dispońıveis para estimar o efeito causal de intervenções/tratamentos

variando no tempo em estudos longitudinais. Estes métodos variam de acordo com o de-

senho do estudo, com foco, sobretudo, nos critérios de elegibilidade, nos métodos de

pareamento e na natureza do desfecho (Li et al, 2001; Lu, 2005; Hade et al, 2019; Thomas

et al, 2020; Zang et al, 2020).

Em estudos longitudinais, em que o interesse é mensurar o efeito do tratamento que

varia ao longo do tempo, enquanto que covariáveis também podem ser mensuradas longi-

tudinalmente, é necessário controlar posśıveis fatores de confusão durante todo peŕıodo do

estudo. Uma estratégia de análise, denominada pareamento por conjuntos de risco (risk

set matching, em inglês), foi introduzida por Li e colaboradores (2001) com objetivo de

conseguir balanceamento das covariáveis dos grupos de comparação (tratamento/controle)

em todo peŕıodo de estudo. Em linhas gerais, nessa abordagem, temos um conjunto com

M indiv́ıduo, m = 1, ...,M , que entrou no estudo há dm tempos atrás e que pode ser

tratado ou censurado (c) no tempo Tm, Tm ∈ [0,dm] No momento em que o indiv́ıduo m

recebe o tratamento, ele é pareado com outro indiv́ıduo que ainda não recebeu o trata-

mento até o tempo Tm, que possui caracteŕısticas semelhantes. Esse pareamento baseia-se

na probabilidade parcial associada ao modelo de riscos proporcionais de Cox. Dáı, esta

metodologia é denominada de pareamento por conjuntos de risco.

A motivação para desenvolvimento da proposta por Li et al (2001) foi a avaliação

do efeito do atraso do tratamento. Seja rtvm a resposta potencial de um indiv́ıduo m, no

tempo t, se tivesse recebido o tratamento no tempo v ∈ [0, dm]. Supondo v = 6 meses e t

= 9 meses, o atraso do tratamento para o paciente m até v causaria um aumento de uma

unidade na resposta t em cada uma das três covariáveis quando comparado ao ińıcio do

tratamento imediato (v = 0), ou seja , r96m− r90m = (1, 1, 1)T , e em cada tempo t apenas

uma das respostas potenciais é observada Rtm = rt,Tm,m O objetivo é testar a hipótese

nula de que não há efeito do atraso do tratamento, ou seja, que o paciente m que recebeu

o tratamento no tempo t tem a mesma resposta do seu controle que ainda não recebeu o

tratamento (H0 : rtvm = rtcm)

Em estudo observacionais que incorporam a possibilidade de atraso do tratamento,

o tratamento aplicado no tempo presente tem efeito tanto no tempo presente quanto no

futuro, mas não no tempo anterior. Sendo assim, a atribuição de tratamento no tempo

Tm e a resposta observada no paciente m no instante de tempo t são variáveis aleatórias.

A proposta de Lu (2005) para esta análise foi o escore de propensão tempo-dependente,

para conseguir equiĺıbrio nas covariáveis em todos os pontos do tempo, em que ele utiliza

a ideia de risk set matching introduzida por Li e colaboradores (2001). Seja Xtm um

vetor de covariáveis para o indiv́ıduo m no tempo t e Ztm uma variável aleatória binária,
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que assume valor 1 se o paciente m recebeu o tratamento no tempo t e 0 caso contrário.

Seja htm o risco do indiv́ıduo m receber o tratamento no tempo t, condicional a não ter

recebido o tratamento até o tempo t, tal que htm = limδ→0 P (t + δ ≥ Tm ≥ t|Tm ≥ t)/δ.

Se este limite existe, então o risco do paciente m receber o tratamento no tempo t depende

do conjunto de covariáveis tempo-dependentes, podendo ser descrito por uma extensão

do modelo de riscos proporcionais de Cox, que inclui covariáveis tempo-dependentes, de

forma que

hm(t) = h0(t)exp{βTXm(t)}

Para definição do escore de propensão tempo-dependente considere ainda a seguinte

notação adicional. Seja Rt o conjunto de indiv́ıduos em risco no tempo t, contendo nt

indiv́ıduos não tratados até o tempo t. Se o indiv́ıduo m pertencer a Rt, ele tem risco htm

de ser tratado no tempo t. Considere Rth um subconjunto de Rt, que é formado por in-

div́ıduos que têm risco igual a h, sendo o tamanho desse subconjunto igual a nth. Suponha

Sth o conjunto de indiv́ıduos com risco igual a h e que foram tratados no tempo t. Cada

indiv́ıduo s que pertence ao conjunto Sth será pareado com um indiv́ıduo não tratado em

Rth, de modo que formarão um conjunto combinado de tamanho nsth ou nsth − 1, em que

M s
th denota o conjunto de pares do indiv́ıduo s que tem risco h de ser tratado no tempo

t. Dessa forma, o escore de propensão tempo-dependente é definido como a probabilidade

do indiv́ıduo m receber o tratamento no tempo t, condicionado a seu vetor de covariáveis

no tempo t e a esse indiv́ıduo pertencer a conjunto de pares do indiv́ıduo s, ou seja

P (Ztm = 1|Xtm = x,m ∈M s
th) =

exp{ξt(x)}∑ns
th
i=1 exp{ξt(Xti)}

=
h∑ns
th
i=1 h

=
1

nsth
.

Nesse caso o pareamento pode ser (i) sequencial quando, em cada momento do

tempo, o pareamento é realizado entre indiv́ıduos pertencentes a um conjunto de risco e

cuja proximidade considera o escore de propensão tempo-dependente usando apenas as

informações do momento do pareamento; ou (ii) simultâneo quando todos os indiv́ıduos

são pareados ao mesmo tempo, em que se verificam todos os posśıveis pares e se consideram

as mensurações das covariáveis em todos os pontos do tempo.

A aplicação utilizada por Lu (2005) para ilustrar essa metodologia teve como ob-

jetivo avaliar o efeito de uma intervenção cirúrgica (cistoscopia com hidro distensão) no

tratamento de um distúrbio crônico da bexiga denominado cistite intersticial. A frequência

noturna da micção, dor e urgência, foi mensurada nos 424 pacientes, tanto no ińıcio do es-

tudo, quanto em intervalos de aproximadamente três meses por até quatro anos. Variáveis,

como raça e educação, foram medidas apenas no ińıcio do estudo, enquanto covariáveis

tempo-dependentes eram mensuradas nos mesmos pontos do tempo t que a variável res-

posta, tendo como meta o equiĺıbrio de suas distribuições no tempo t. Extensão do modelo

de Cox com covariáveis tempo-dependentes foi usada para modelar o risco do paciente
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ser tratado condicional às covariáveis fixas e tempo-dependentes. A distância entre pares

de pacientes (tratado e controle) foi calculada usando o preditor linear e considerando a

expressão

δt(mp,mq) = (β̂TXp(t)− β̂TXq(t))
2.

Se no tempo t, em que o paciente p receber o tratamento, não houver informações com-

pletas sobre as covariáveis do paciente q, a métrica δt(mp,mq) = ∞. Para avaliar se há

equiĺıbrio na distribuição das covariáveis após o pareamento, utiliza-se o teste de Mantel-

Haensel ou uma extensão do teste de Mantel, tanto no pareamento simultâneo quanto no

sequencial.

Como todos os pacientes neste estudo receberam tratamento em algum ponto do

tempo, o objetivo é avaliar se o atraso no recebimento do tratamento afetou o seu efeito,

ou seja, mensurar o efeito do atraso do tratamento a ser administrado em função da

duração do atraso, que para esta aplicação foi de três meses. Assim, os resultados foram

comparados em três pontos do tempo: no ińıcio do estudo, no momento do tratamento

e três meses após o tratamento. Neste estudo, tanto o pareamento simultâneo quanto o

sequencial produziram equiĺıbrio na distribuição das covariáveis fixas e tempo-dependentes

em todos os pontos do tempo de recebimento do tratamento.

Hade e colaboradores (2019) consideraram as abordagens descritas anteriormente,

além de acrescentar que o viés de seleção existente em estudos observacionais sobre o

efeito do atraso do tratamento pode ser proveniente do fato de que a escolha dos in-

div́ıduos no ponto do tempo em que vai receber o tratamento pode sofrer influência das

suas caracteŕısticas individuais. Assim, o grupo de indiv́ıduos que recebem o tratamento

precocemente e o grupo de indiv́ıduos que recebem o tratamento tardiamente podem não

ser diretamente comparáveis, como aconteceria em estudos randomizados. Deste modo,

a estimação do efeito do atraso do tratamento sem considerar essas diferenças levaria a

estimativas tendenciosas.

Para apresentar a proposta de Hade et al (2019), consideremos Am um vetor de

status de ińıcio de tratamento no tempo t, quando Ztm muda para 1 e assim permanece.

Desta forma, ATmm representa a primeira vez que o indiv́ıduo m recebe o tratamento, de

modo que Am contém (ATmm − 1) zeros seguidos por (Tm − ATmm + 1) uns, fazendo com

que, em cada ponto do tempo t, cada indiv́ıduo possua um par de resultados potenciais

(Y 0
mt, Y

1
mt). Dependendo do tempo em que o indiv́ıduo recebeu o tratamento, tem-se um

vetor de resultados observados (Ym(ATmm )). Para ilustrar, por exemplo, considere que

se o indiv́ıduo tiver recebido o tratamento no instante do tempo 3 de um estudo com 6

pontos do tempo, tem-se Am = {0, 0, 1, 1, 1, 1} e Ym(3) = {Y 0
m1, Y

0
m2, Y

1
m3, Y

1
m4, Y

1
m5, Y

1
m6}

e, consequentemente, Ym = {(Y 0
m1, Y

1
m1); ...; (Y 0

m6, Y
1
m6)}.

Dessa forma, uma maneira de definir o efeito do retardo de um peŕıodo único de
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tempo t = k(k < Tm), considerando uma variável resposta cont́ınua, pode ser por:

∆1
i (k) = Ymt(K)− Ymt(K + 1),

sendo Ymt(K) a resposta potencial sobre a trajetória de tratamento em que Atmtm = k no

momento t = Tm. Quando a variável resposta é definida pelo tempo até o evento, Ymt(K)

pode ser substitúıdo por Sm(K), que denota o tempo de sobrevivência potencial para o

indiv́ıduo dado que o tratamento ocorreu no tempo k.

Para fins de ilustração, Hade e colaboradores (2019) estudaram o efeito do atraso

do tratamento com 17 alfa-caproato de hidroxiprogesterona (17P) em 421 mulheres com

gravidez única e história de parto prematuro espontâneo, que iniciaram o tratamento

entre 2011 e 2016. Recomenda-se o ińıcio do 17P entre a 16ª e 20ª semanas de gestação,

mas, neste estudo, as pacientes iniciaram o tratamento entre a 14ª e 22ª semanas. Desta

forma, foram criados nove conjuntos de risco. Os resultados das análises apontaram não

haver efeito do atraso do tratamento para a amostra estudada.

Para uso destas metodologias, é preciso ainda considerar algumas adaptações das

suposições causais que foram definidas no caṕıtulo 2:

1. Valor do Tratamento da Unidade Estável com retardo de tratamento: independen-

temente do tratamento estar atrasado ou não, existe apenas uma versão do trata-

mento. Além disso, os resultados potenciais de um indiv́ıduo não influenciam no

tratamento atribúıdo a outro indiv́ıduo.

2. Independência condicional para atraso do tratamento: Condicional ao histórico de

covariáveis até o tempo t, a decisão de ser tratado no tempo t ou adiar o tratamento

é aleatória.

3. Positividade: Os grupos de tratamento são comparáveis, ou seja, existe suporte

comum nos grupos tratados precocemente e tardiamente:

0 < P (Atmtm ≤ t+ δ | Atmtm ≥ t) < 1

4. Efeito do retardo de tratamento homogêneo: o efeito do atraso é o mesmo, ocorrendo

no ińıcio ou no final do peŕıodo de acompanhamento do estudo.

Thomas e colaboradores (2020), por sua vez, abordam três diferentes métodos de

pareamento longitudinal, que objetivam a diminuição do viés de sobrevivência ou viés

de tempo imortal. Nestas abordagens, a cada tempo em que um indiv́ıduo é selecionado

para receber o tratamento, cria-se um pseudo-experimento e as variáveis pré tratamento

são medidas. Como nem sempre as covariáveis são medidas no momento t em que o

pseudo experimento acontece, pode-se utilizar informações mensuradas anteriormente. É
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importante enfatizar que a escolha do método depende do interesse em se avaliar efeitos do

tratamento que podem ser tratamentos estáticos ou variantes no tempo.Para entendimento

do esquema dos pseudos-experimentos, considere uma escala de tempo t, onde t = 0

denota a primeira elegibilidade para o tratamento; Ti, Di e Ci denotam, respectivamente,

o tempo de ińıcio do tratamento, o tempo até o evento de interesse (óbito, por exemplo)

e o tempo de censura para o indiv́ıduo i (i = 1, ..., n); Yi denota a variável resposta, sendo

o conjunto de risco representado por Ri(t) = I(Di∧Ci ≤ t), e Zi(t) o vetor de covariáveis

medidas no tempo t, tal que Z∗i (t) = {Zi(x); 0 ≤ x ≥ t} é o histórico da variável até o

tempo t. Considere também εi(t) como o status de elegibilidade que assume o valor 1 se

o indiv́ıduo é eleǵıvel no tempo t e 0 caso contrário.

Figura 4.1: Esquema de inserção em j = 1, ..., nS pseudo-experimentos longitudinais

(Fonte: Thomas et. al, 2020)

A Figura 4.1 ilustra dois tipos de pseudo experimentos, sendo A um esquema

genérico com acompanhamento variável, ou seja os tempos de iniciação, tj, são medidos

com muita precisão e haverá apenas um indiv́ıduo que é tratado no j-ésimo pseudo-

experimento e os demais são potenciais controles; enquanto que B é um exemplo de

acompanhamento homogêneo, ou seja, o tempo é medido de forma mais grosseira, de

modo que vários indiv́ıduos podem iniciar o tratamento ao mesmo tempo e o j-ésimo

experimento é constitúıdo por um grupo de pacientes tratados e um grupo correspondente

de controles.

Thomas e colaboradores (2020) concentram-se em situações em que a variável

resposta é o tempo de sobrevida, porém os mesmo métodos podem ser utilizados para

outros tipos de variáveis e em análises que envolvem intenção de tratamento (intent-to-

treat- ITT, em inglês), que reflete o efeito do tratamento quando há mudança em seu
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status ao longo do tempo, pois, em alguns casos, o interesse da pesquisa está exatamente

em o quanto a troca de grupo de tratamento pode afetar o resultado. É importante aqui

traçar um paralelo com o método proposto por Hade (2019), que considerava que uma vez

que o indiv́ıduo mudasse o status do tratamento de controle para tratado, este permanecia

tratado até o final do estudo, enquanto Thomas et al (2020) consideram que os indiv́ıduos

podem ser tratados ou controles em momentos diferentes durante o peŕıodo de estudo.

As abordagens de métodos de pareamento longitudinal se diferenciam a respeito

do modo como o histórico de covariáveis é utilizado. As três abordagens descritas por

Thomas e colaboradores (2020) são listadas a seguir:

1. Pareamento no tempo e na elegibilidade: criação de um pseudo experimento com

tratados e controles em cada tempo t e um conjunto de covariáveis mensuradas até

o tempo t. Para estimar o efeito do tratamento ajusta-se um modelo de Cox com

as covariáveis e uma variável indicadora do tratamento, onde βj representa o efeito

desse tratamento, tal que

hi(j)(t; tj | θ, βj) = h0(j)(t, tj)exp{θ′Zi(tj) + βjI(Ti = tj)}

2. Estratificação com pareamento exato: os k estratos são definidos com base em um

conjunto de covariáveis. O indiv́ıduo i adere ao k-ésimo estrato no momento do j-

ésimo pseudo-experimento e seu conjunto de controle é composto por todos aqueles

indiv́ıduos que não foram tratados até o j-ésimo experimento, que permanecem

em risco e que são considerados eleǵıveis com base nas combinações de covariáveis

usadas para definir os estratos. Dessa forma o risco de ser tratado pode ser escrito

como

hi(j)(t; tj | θ, β) = h0(j)(t, tj)exp{θ′Zi(tj) + βI(Ti = tj)}

Nesse caso os indiv́ıduos são comparáveis dentro de um mesmo estrato. O efeito

geral do tratamento é resultado de uma combinação dos efeitos do tratamento em

cada estrato através de um modelo de Cox estratificado.

3. Pareamento por covariáveis: o escore de propensão é estimado baseado no modelo

de Cox, em função das covariáveis tempo-dependentes, como em Lu(2005). Os

controles são selecionados entre aqueles que permanecem em risco, são eleǵıveis

para o tratamento, mas ainda não foram tratados até o experimento anterior. O

pareamento é posteriormente realizado em cada estrato e, por fim, o efeito é estimado

como uma combinação dos pseudo-experimentos em um único modelo, estratificado

no par j, permitindo, a inclusão das covariáveis usadas no pareamento.

hi(j)(t; tj | θ, β) = h0(j)(t, tj)exp{θ′Zi(tj) + βI(Ti = tj)}
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Os métodos de pareamento longitudinal são ilustrados em Thomas e colaboradores

(2020) com dados que objetivam a verificação da eficiência da estatina na prevenção de

desfechos cardiovasculares. Os dados foram extráıdos do Framingham Offspring Cohort,

que foi iniciada em 1971 e considerou dados de acompanhamento até 2016, com partici-

pantes de 5 a 70 anos de idade. As avaliações eram realizadas a cada 3 a 6 anos, quando

eram coletadas as informações sobre uso de estatina (tratamento) e sobre as covariáveis

(por exemplo, IMC e pressão arterial), além dos desfechos cardiovasculares. Os desfechos

de interesse foram infarto do miocárdio, acidente vascular celebrar ou morte cardiovascu-

lar. Os participantes seguiam no estudo até a ocorrência de um destes desfechos, morte,

perda de seguimento ou término do estudo. Os pseudo-experimentos foram criados nos

tempos que correspondem ao 5º, 6º, 7º, 8º e 9º exames, pois a partir do 5º exame a

estatina começou a ser administrada. As três abordagens descritas anteriormente foram

aplicadas a estes dados, tendo sido estimado o ITT e produzindo estimativas pontuais e

intervalares próximas.

Zhang e colaboradores (2020) fizeram uma revisão recente das abordagens descri-

tas nesta seção. Estes autores simularam um conjunto de dados com tratamento vari-

ando no tempo, cujo o efeito era conhecido, com objetivo de avaliar o desempenho de

diferentes métodos de escores de propensão para tratamentos tempo-dependentes na es-

timação do efeito causal do tratamento. Dentre as abordagens exploradas pelo autores

incluem-se: (i) estimação dos escores de propensão através da regressão loǵıstica binária,

desconsiderando-se a natureza tempo-dependente da intervenção; ii) estimação dos escores

de propensão através do modelo de regressão de Cox usando covariáveis fixas no tempo;

iii) pareamento utilizando os escores de propensão tempo-dependentes e a estimação do

efeito através da regressão loǵıstica condicional; iv) pareamento utilizando os escores de

propensão tempo-dependentes e a estimação do efeito através do modelo de regressão de

Cox; v) O efeito do tratamento é estimado através de extensão do modelo de regressão de

Cox com covariáveis tempo-dependentes (definida pela intervenção). Para as abordagens

(iii) e (iv), foi desenvolvida uma função denominada TDPSM ,para o pareamento com

o escore de propensão tempo-dependente, disponibilizada no software R. Com base nos

resultados desses estudos de simulação, Zhang e colaboradores (2020) conclúıram que,

dentre as abordagens descritas anteriormente, as que utilizaram o pareamento com esco-

res de propensão tempo-dependentes e a estimação do efeito através da regressão loǵıstica

condicional ou do modelo de regressão de Cox foram as que produziram estimativas mais

próximas do verdadeiro valor do parâmetro. Para fins de ilustração algumas metodologias

descritas nessa seção serão utilizadas na aplicação 3 do capitulo 5.
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Caṕıtulo 5

Aplicações em Inferência Causal com

Diferentes Estruturas de

Dependência

Neste caṕıtulo são apresentadas três aplicações, para ilustração dos métodos des-

critos no Caṕıtulo 4, para estimação de efeito causal na análise de dados longitudinais.

Para cada aplicação é feita uma breve revisão de literatura sobre o tema, são fornecidas

informações sobre os dados analisados e detalhes sobre a correspondente metodologia de

análise. Os resultados e conclusões das respectivas análises também são apresentados

neste caṕıtulo.

5.1 Aplicação 1: Efeito do distanciamento social na

COVID-19

A doença causada pelo novo coronav́ırus, identificado pela primeira vez em Wuhan,

China, foi denominada COVID-19. A doença é causada pelo v́ırus SARS-CoV-2, estirpe

ligada à mesma famı́lia do v́ırus da Śındrome Respiratória Aguda Grave (SARS) e de

alguns tipos de resfriado comum. A transmissão do SARS-CoV-2 se dá, predominante-

mente, por meio de got́ıculas contaminadas por via oral e nasal de uma pessoa infectada,

para uma pessoa livre da infecção, sintomática ou não, além do contato das mãos conta-

minadas (provenientes do toque em superf́ıcies e objetos contaminados) nos olhos, boca e

nariz. Segundo literatura recente (Huang et al., 2020; Tong et al., 2020; Kim et al., 2020),

a transmissão do v́ırus é agravada pelo elevado tempo médio de incubação (em torno de

5-6 dias), sua capacidade de sobrevivência, por dias e horas, em diversas superf́ıcies, bem

como pelo fato de pessoas sem sintomas ou com sintomas leves poderem transmitir a
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doença.

Neste sentido, a organização Mundial de Saúde (OMS) tem recomendado, desde

o ińıcio da pandemia, a implementação de uma série de intervenções não farmacológicas

para reduzir a transmissão do v́ırus e frear a sua rápida evolução, como forma de evitar o

colapso no sistema de saúde e diminuir o número de óbitos. Dentre estas recomendações

ressalta-se o incentivo à higienização das mãos com água e sabão, o uso de máscaras faciais

e o distanciamento social. Aquino et al. (2020) afirmam que o preparo e a intensidade

da manutenção dessas medidas dependem dos aspectos socioeconômicos, culturais, das

caracteŕısticas dos sistemas poĺıticos e de saúde de cada páıs. Exemplos de medidas de

distanciamento social incluem: o fechamento de escolas e locais de trabalho, a suspensão

de alguns tipos de comércio e o cancelamento de grandes eventos sociais.

Na pandemia de COVID-19, estados e munićıpios brasileiros adotaram medidas de

distanciamento, de forma diferenciada, nos estratos populacionais e territoriais. Uma das

formas de observar a efetividade do distanciamento social é por meio do Índice de Isola-

mento Social (IIS). Apesar de teoricamente o isolamento consistir na separação das pessoas

doentes daquelas não infectadas, este ı́ndice foi desenvolvido pela empresa Inloco, para

calcular o percentual da população que está respeitando as recomendações de isolamento,

aqui entendida como medidas de distanciamento social. A Inloco é uma startup no ramo

de tecnologia, que tem acompanhado a movimentação de aproximadamente 60 milhões

de brasileiros por meio da geolocalização de smartphones (www.inloco.com.br/covid-19).

Considerando esta ferramenta, Natividade et al. (2020) conduziram um estudo

ecológico, utilizando agregados espaciais da cidade de Salvador, com objetivo de avaliar o

ı́ndice de distanciamento e isolamento social (IIS) e aspectos relacionados à condição de

vida entre bairros da cidade. Em particular, estes autores avaliaram o grau de dependência

e autocorrelação espacial usando o Índice de Moran Global e Local. No referido trabalho

observou-se que o IIS variou de 26% a 67%, sendo o maior valor observado em 22 de

abril de 2020. Além disso, Natividade e colaboradores (2020) sinalizaram uma posśıvel

relação entre isolamento social e condições de vida em Salvador, uma vez que bairros

considerados com maior ı́ndice de pobreza foram identificados como aqueles que possúıam

menor percentual do IIS.

Neste contexto, nosso interesse é avaliar a eficácia do distanciamento social nas

taxas de incidência e mortalidade por COVID-19, nos munićıpios da Região Nordeste

do Brasil, com população superior a 100 mil habitantes (59 munićıpios). Os números

de novos casos e de óbitos por COVID-19, a ńıvel municipal, foram agregados quinze-

nalmente no peŕıodo de 16 de abril a 30 de junho de 2020, da seguinte forma: primeira

quinzena: 15 à 30 de abril; segunda quinzena: 01 à 15 de maio; terceira quinzena: 16

à 31 de maio; quarta quinzena: 01 à 15 de junho e quinta quinzena: 16 à 30 de junho,
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totalizando 5 pontos no tempo . Assim, as taxas de incidência (número de casos dividido

pela população do munićıpio x 10.000), e as taxas de mortalidade (número de óbitos divi-

dido pela população do munićıpio x 100.000) foram calculadas usando os dados agregados

nestes 15 dias. Já o ı́ndice de mobilidade diário utilizado refere-se às mudanças no deslo-

camento em áreas residenciais, em comparação a um valor base correspondente à mediana

do mesmo dia da semana, durante o peŕıodo de cinco semanas entre 3 de janeiro e 6 de

fevereiro de 2020 ( Google LLC ”Google COVID-19 Community Mobility Reports”: link

https://www.google.com/covid19/mobility/ Acessado em 16/10/2020). Usou-se o ı́ndice

médio de mobilidade diário, com agregação para as mesmas quinzenas dos desfechos (taxa

de incidência e taxa de mortalidade por COVID-19).

Para estas análises vamos considerar informações dispońıveis sobre COVID-19

em https://github.com/wcota/covid19br, para os munićıpios selecionados. Como

métrica para distanciamento social usaremos a definida pelo Google, para capturar mo-

bilidade (https://www.google.com/covid19/mobility).Além disso, consideramos indi-

cadores sociais, econômicos e de saúde dos munićıpios, como expectativa de vida, taxa de

analfabetismo, ı́ndice de GINI, taxa de urbanização e taxa de leito do SUS. Esses indica-

dores foram obtidos a partir dos dados do IBGE e do SIAB (Sistema de Informações da

Atenção Básica).

O ı́ndice de distanciamento social é tempo-dependente e foi dicotomizado longitu-

dinalmente (1=ı́ndice maior ou igual a -30; 0=ı́ndice menor que -30), sendo os munićıpios

classificados, em cada ponto do tempo, como tendo distanciamento social (grupo trata-

mento) e sem distanciamento social (grupo controle). As demais covariáveis são fixas e

referentes a 2010.

Para essa aplicação utilizamos as metodologias de escores de propensão, para da-

dos longitudinais, descritos na seção 4.1. Consideramos o método proposto por Linden e

Adams(2010) e detalhado por Thoemmes e Ong (2016), que sugere a utilização de IPTW

tempo-dependente como uma alternativa para ajustar fatores de confusão em dados obser-

vacionais com estrutura longitudinal, em que a exposição também varia no tempo. Todos

os confundidores nesta aplicação são fixos, mas a variável de tratamento (distanciamento

social) varia no tempo, conforme já descrito. Nessa abordagem, em cada ponto do tempo,

estima-se o escore de propensão,0 através de uma regressão loǵıstica para a variável de

tratamento (Ti), em que

logit(Ti) = β0 + β1Expectativadevida+ β2urbanização+ β3taxadeleitodoSUS

e posteriormente o peso é calculado através da expressão descrita na seção 2.2.

Nesta abordagem, Thoemmes e Ong (2016) chamam a atenção para os casos em

que há alta variabilidade na distribuição dos pesos, quando se sugere a utilização de pe-

sos estabilizados para evitar que algumas unidades observacionais contribuam com pesos
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muito altos ou muito baixos. O peso final para cada munićıpio é definido pelo produto dos

pesos calculados em cada ponto do tempo, sendo utilizado o modelo Poisson, ponderado

pelo IPTW, para a estimação do efeito causal, tanto para a taxa de incidência quanto

para a taxa de mortalidade. Para as análises ponderadas pelo IPTW tempo-dependente,

os escores de propensão foram obtidos pelo ajuste do modelo loǵıstico para a exposição

em cada um dos 5 pontos de tempo. A partir do segundo ponto do tempo, a probabi-

lidade do munićıpio ter distanciamento social naquela quinzena foi modelada em função

da situação de distanciamento nas quinzenas anteriores (ou somente baseada na quinzena

imediatamente anterior) e pelas covariáveis. O produto dos pesos obtidos em cada ponto

do tempo definiu o peso final usado no ajuste do modelo para nossos desfechos (incidência

e mortalidade por COVID).

Como descrito na secção 2.2, outra opção para lidar com a presença de escores de

propensão com valores muito próximos dos extremos é o peso baseado na área de sobre-

posição (OW=Overlap Weighting) (Li et al., 2018; Li et al.,2019). A utilização desse peso

garante o balanceamento de todas a covariáveis pré- tratamento, porém o uso dessa me-

todologia é limitada porque está definida somente para análise de dados provenientes de

estudos de corte transversal, enquanto nossos dados têm estrutura longitudinal. Apesar

disso, para que fosse permitida a comparação dos resultados usando os pesos obtidos pelo

IPTW e pelo OW, foram realizadas análises complementares (sem levar em conta a es-

trutura longitudinal dos nossos dados), em que os escores de propensão e correspondentes

pesos foram calculados e usados para ponderar a modelagem da incidência e mortalidade

por COVID em cada ponto do tempo.

Faz-se necessário, ainda, ressaltar a importância de se discutir se as suposições

causais, já definidas anteriormente, são aplicáveis no contexto dos dados de COVID. Con-

sideramos razoável supor que : 1) as potenciais taxas de incidência e de mortalidade por

COVID-19 de um munićıpio são independentes do status de distanciamento social dos ou-

tros munićıpios, bem como a definição de distanciamento social não se altera (SUTVA);

2) todas as caracteŕısticas municipais que poderiam afetar a taxa de incidência ou a taxa

de mortalidade, bem como o status de distanciamento social, foram controladas (ignora-

bilidade); 3) em cada ponto do tempo da análise houve balanceamento das covariáveis

utilizadas na estimação dos escores nos grupos dos munićıpios com distanciamento social

e sem distanciamento social (suporte comum). Essa última suposição é a única que pode

ser avaliada, o que é feito através do cálculo da diferença de médias padronizadas das

covariáveis entre grupos. Gráficos são constrúıdos para visualizar distribuição dos escores

de propensão nos grupos, que validam a suposição de suporte comum .

Diferentes estratégias de análise foram consideradas para discutir a aplicação des-

tas metodologias no contexto dos dados de incidência e mortalidade por COVID. Na
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abordagem transversal, estimativas considerando ponderação por IPTW e OW em cada

ponto do tempo foram comparadas. Em uma perspectiva longitudinal, comparou-se es-

timativas variando-se: (a) a suposição de independência dos dados no ajuste do modelo

Poisson para os desfechos de interesse (modelos multińıveis ou não); (b) incorporação ou

não de ponderação tempo-dependente no modelo Poisson (IPTW). Na abordagem sem

ponderação, a estimação do ATE foi feita através do ajuste do modelo Poisson nulo e com

covariáveis.

5.1.1 Resultados

A distribuição dos munićıpios, de acordo com o distanciamento social, em cada

ponto do tempo é apresentada na Figura 5.1 e nos mostra que a porcentagem de munićıpios

com distanciamento social, que era de aproximadamente 22% na primeira quinzena de

abril, seguiu numa tendência crescente ao longo do tempo, alcançando na última quinzena

de junho um percentual de aproximadamente 81%. Equivalentemente observa-se uma

redução do número de munićıpios sem distanciamento, que constitúıam aproximadamente

78% e 19%, respectivamente, do total de munićıpios nas quinzenas 16-30 de abril e 16-30

de junho de 2020.

Figura 5.1: Distribuição dos munićıpios de acordo com classificação do ı́ndice de distan-

ciamento social em munićıpios nordestinos em 2020.

A expectativa de vida média nesses munićıpios em 2010 era de 73,18 anos, variando
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Tabela 5.1: Indicadores sociais, econômicos e de saúde dos munićıpios com mais de 100.000

habitantes do Nordeste do Brasil, 2010.

Indicadores Estat́ısticas

Média Min Máx

Expectativa de vida 73,18 70,16 75,16

Índice de GINI 0,55 0,43 0,68

Taxa de urbanização 88,88 23,13 100,00

Taxa de leito do SUS 1,95 0,37 5,37

entre 70,16 e 75,16 anos. O ı́ndice de GINI, que mede o grau de concentração de renda,

variou entre 0,43 e 0,68, enquanto a taxa média de urbanização era 88,88%, variando

entre 23,13% e 100%. Verificou-se ainda que a taxa de leitos do SUS era, em média, de

1,95 por 1000 habitantes nos munićıpios do estudo (Tabela 5.1). É importante ressaltar

que a estimativa populacional para 2020 variou entre 102.614 e 2.872.347, com média de

395.004 habitantes/munićıpio. A população dos munićıpios foi usada para o cálculo das

taxas de incidência e de óbitos por COVID-19 e inclúıda nos modelos como offset.

Na Figura 5.2 são apresentadas as taxas de incidência (x 10.000) e de mortalidade

(x 100.000) ao longo do tempo, que apontam uma tendência crescente de ambas as taxas

desde abril até final de junho de 2020. A taxa média de incidência de COVID-19 passou

de 4,11 para 32,86 (x 10.000 habitantes) entre as quinzenas de 15-30 de abril e 15-30 de

junho de 2020. Neste mesmo peŕıodo, a taxa de mortalidade por COVID passou de 2,4

para 10,4 (x100.000 habitantes), apresentando um aumento de quase 5 vezes em cinco

quinzenas.

A Figura 5.3 descreve a relação entre distanciamento social e os desfechos de

COVID-19 (taxas de incidência e de mortalidade). Verifica-se que, em todas as cinco

quinzenas estudadas e para ambos os desfechos, os munićıpios pertencentes ao grupo sem

distanciamento social apresentam taxas maiores quando comparados a aqueles do grupo

com distanciamento social.

Anteriormente à estimação do efeito causal, verificou-se se a ponderação pelo in-

verso da probabilidade do tratamento (IPTW) cumpriu a função de balancear todas as

covariáveis nos diferentes grupos de tratamento, em cada um dos pontos do tempo. Neste

diagnóstico, analisou-se a suposição de suporte comum através do cálculo das diferenças

médias padronizadas das covariáveis entre os grupos. Conforme podemos verificar na

Tabela 5.2, o IPTW promoveu balanceamento das covariáveis apenas no primeiro e no

segundo pontos do tempo. O OW, por sua vez, foi mais eficaz no balanceamento de todas
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Figura 5.2: Taxas médias de incidência e mortalidade por COVID em munićıpios nordes-

tinos do Brasil entre 16 de abril a 30 de junho de 2020.

Figura 5.3: Taxas de incidência e de mortalidade por COVID ao longo do tempo de acordo

com os grupos de distanciamento social em munićıpios do Nordeste do Brasil, 2020.
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as covariáveis em todos os pontos do tempo.

Tabela 5.2: Comparação das diferenças de médias padronizadas para ponderação pelo

IPTW e pelo OW

Diferença de Média Padronizada

Variáveis Tempo 1 Tempo 2 Tempo 3 Tempo 4 Tempo 5

Pré ajuste IPTW OW Pré ajuste IPTW OW Pré ajuste IPTW OW Pré ajuste IPTW OW Pré ajuste IPTW OW

Expectativa de Vida 0,845 0,129 0 0,854 0,110 0 0,816 0,223 0 1,671 0,843 0 1,828 0,332 0

Taxa de urbanização 0,550 0,081 0 0,478 0,058 0 0,783 0,253 0 1,054 0,443 0 0,877 0,286 0

Taxa de leito do SUS 0,291 0,141 0 0,016 0,002 0 0,093 0,057 0 0,199 0,102 0 0,406 0,578 0

Índice de Gini 0,007 0,105 0 0,238 0,111 0 0,266 0,162 0 1,106 0,585 0 1,620 0,528 0

Nas Figuras 5.4 e 5.5 são apresentadas comparações das estimativas do efeito do

distanciamento social (e correspondentes intervalos de 95% de confiança) na incidência

e mortalidade por COVID nas análises transversais, ponderadas pelo IPTW e pelo OW.

Para a taxa de incidência (fig.5.4) ambos métodos produzem estimativas pontuais negati-

vas, indicando que, em cada um dos pontos do tempo, o distanciamento social tem efeito

protetor. Verifica-se, no entanto, que os resultados usando o ponderador OW apresentam

intervalos de confiança de maior amplitude, ou seja, produz estimativas com maior vari-

abilidade. Para a taxa de mortalidade (fig.5.5) percebe-se o mesmo comportamento das

estimativas pontuais em 4 dos 5 pontos do tempo. Ressalta-se que essa comparação em

cada ponto do tempo foi feita devido à indisponibilidade de um ponderador longitudinal

baseado no OW. A seguir os resultados considerando a estrutura longitudinal dos dados

são apresentados com uso de IPTW tempo-dependente, conforme descrito anteriormente.

Tabela 5.3: Estimativas do efeito do distanciamento social sobre a taxa de incidência e

de mortalidade por COVID-19 em munićıpios do Nordeste do Brasil em 2020.

Modelos Estat́ısticos Taxa de incidência Taxa de mortalidade

Estimativa (Erro padrão) Estimativa (Erro padrão)

Multińıvel (sem covariáveis) -0,2655 (0,0083) -0,1672 (0,0363)

Multińıvel com covariáveis -0,2653 (0,0083) -0,1646 (0,0363)

Multińıvel ponderado (sem covariáveis) -0,7438 (0,0089) -0,4249 (0,0380)

Multińıvel ponderado com covariávies -0,7439 (0,0089) -0,4225 (0,0381)

De modo geral verifica-se que o efeito causal do distanciamento social nas taxas

de incidência e de mortalidade por COVID-19 é negativo (Tabela 5.3), confirmando que

o distanciamento social é um fator de proteção. Os munićıpios com distanciamento so-

cial apresentaram 52,47% menos risco de ocorrência de novos casos de COVID do que os

munićıpios sem distanciamento, e ainda 34,62% menos chance de ocorrência de óbitos, de
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Figura 5.4: Estimativas do efeito do distanciamento social na taxa de incidência por covid-

19 (95% IC) nas abordagens transversais ponderadas pelo IPTW e OW nos munićıpios

nordestinos, 2020.

Figura 5.5: Estimativas do efeito do distanciamento social na taxa de mortalidade por

covid-19 (95% IC) nas abordagens transversais ponderadas pelo IPTW e OW nos mu-

nićıpios nordestinos, 2020.
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acordo com estimativas do modelo (sem ajuste por covariáveis) ponderado pelo IPTW.

Não se observaram diferenças na magnitude das estimativas a partir do uso de modelos

ajustados ou não pelas covariáveis. Uma suposição para explicar este resultado é a indis-

ponibilidade de uma maior quantidade de covariáveis a ńıvel municipal. Essas estimativas

do efeito ponderado do distanciamento social foram obtidas considerando-se a estimação

do escore de propensão baseada no histórico de exposição nos pontos de tempo anteriores.

Pesos calculados com base apenas em informações do ponto do tempo imediatamente an-

terior também foram obtidos e a análise do efeito do distanciamento social repetida, não

apresentando, no entanto, modificações importantes (resultados não apresentados). Vale

lembrar que a ponderação por IPTW tempo-dependente não produziu o balanceamento

esperado em todos os pontos do tempo, podendo implicar em viés do efeito do tratamento.

No entanto, independentemente da abordagem adotada, conclui-se que ı́ndices de distan-

ciamento social mais elevados são responsáveis por menores taxas tanto de incidência

quanto de mortalidade por COVID-19 nos munićıpios nordestinos. É importante obser-

var que a interpretação causal dos efeitos estimados só pode ser feita para os resultados

que consideram a ponderação do processo de estimação (modelos ponderados). As de-

mais estimativas da Tabela 5.3 (duas primeiras linhas) constituem medidas de associação

(sem interpretação causal direta) devido às diferenças existentes entre os dois grupos de

munićıpios que estão sendo comparados.

5.2 Aplicação 2: Impacto de uma intervenção de promoção

da saúde na atividade f́ısica de adolescentes

O estudo longitudinal intitulado “Desenvolvimento e avaliação de uma intervenção

intersetorial sobre padrões alimentares e de atividade f́ısica de adolescentes no âmbito da

ESF” - PROSE teve ińıcio em 2013, com objetivo de avaliar os efeitos de uma intervenção

intersetorial de promoção da saúde relacionada aos padrões alimentares e de atividade

f́ısica de adolescentes matriculados em escolas de ensino médio, pertencentes a territórios

cobertos pela Estratégia Saúde da Famı́lia (ESF) e Programa de Saúde na Escola (PSE),

em munićıpios da Bahia. A intervenção foi composta por três componentes: Ensino

Formal; Educação e Comunicação, e Gestão de Ações Intersetoriais, que estão descritas

em detalhes em Pereira et al.(2015).

Foram realizados três inquéritos em vinte escolas de dez munićıpios do Estado da

Bahia, randomizados em dois grupos: um grupo de intervenção e um grupo de controle

(sem intervenção). A atribuição da intervenção foi realizada ao ńıvel da escola (cluster). O

inquérito de linha de base ocorreu entre março e abril de 2013, em uma amostra de 2.202

estudantes do 1º e 2º anos do ensino médio, seguido do primeiro e segundo inquéritos
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do projeto, que foram realizados, respectivamente, após 6 e 18 meses após o ińıcio da

intervenção.

Os dados foram coletados por meio de entrevistas, utilizando questionários eletrônicos

em tablets, além de coleta de dados antropométricos. Também houve coleta de amostras

de sangue para avaliação dos ńıveis séricos de colesterol total, lipoprotéına de alta den-

sidade, triglicérides, lipoprotéına de baixa densidade e glicemia por profissionais devida-

mente treinados para a coleta. Foram investigados aspectos relativos a hábitos alimen-

tares, prática de atividade f́ısica, estado nutricional, uso de álcool e tabaco e condições

de saúde. Foram utilizadas covariáveis socioeconômicas e demográficas nas dimensões

familiar e individual.

Nesta dissertação estamos interessados, particularmente, em avaliar o impacto da

intervenção da promoção em saúde no ńıvel de atividade f́ısica dos adolescentes. Para

mensurar o ńıvel de atividade f́ısica foi utilizado o IPAQ (International Physical Activity

Questionnaire) versão longa, constitúıdo de questões acerca da frequência e duração das

atividades f́ısicas (caminhadas, atividades moderadas e vigorosas), realizadas em quatro

domı́nios (trabalho, deslocamento, atividade doméstica e no tempo livre) (Matsudo, 2001;

IPAQ, 2005). O ńıvel de atividade f́ısica foi analisado em minutos por semana, conside-

rando a combinação de atividades leves, moderadas e/ou vigorosas. Esta variável foi

categorizada em: a) suficientemente ativos para aqueles adolescentes que atingiram, no

mı́nimo, 300 minutos semanais de combinação de atividades leves, moderadas e/ou vigo-

rosas e b) insuficientemente ativos para aqueles que não atingiram o mı́nimo de minutos

estabelecidos, adaptado das recomendações da Organização Mundial de Saúde (Prochaska,

Sallis e Longa, 2001).

Para estimação do escore de propensão foram consideradas as variáveis: sexo

(masculino/feminino), idade (em anos), escolaridade da mãe (até fundamental completo/

ensino médio incompleto ou mais), beneficiário do bolsa famı́lia (sim/ não), trabalho

(sim/não) e raça (branco/preto ou pardo/ind́ıgena ou amarelo), que foram mensuradas

no primeiro ponto do tempo do estudo, ou seja, são tempo-independentes, inclusive a

intervenção. Dessa forma, o modelo para os escores de propensão foi definido por:

logit(Di) =β0 + β1sexo + β2idade + β3escolaridadedamãe + β4bolsafamı́lia +

β5trabalho + β6raça

Após a estimação dos escores de propensão e dos pesos, verificou-se a diferença na

distribuição das covariáveis dos estudantes pertencentes aos dois grupos de tratamento

(com e sem intervenção), para tal avaliação foi utilizada a diferença de média padronizada

e o gráfico de suporte comum. O objetivo dessas estratégias é verificar o equiĺıbrio entre os

grupos de tratamento, implicando no atendimento à suposição causal de suporte comum.
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As demais suposições, que não podem ser analiticamente verificadas, parecem ser razoáveis

para estes dados, pois o status de atividade f́ısica de um estudante não é afetado pela

intervenção atribúıda a outro estudante dentro da mesma escola ou em escolas diferentes,

e a intervenção de saúde é igual para todos os estudantes do grupo tratado, atendendo

ao SUTVA. Já a suposição de ignorabilidade é razoável, se considerarmos que todas as

caracteŕısticas que poderiam afetar a pratica de atividade f́ısica dos estudantes foram

controladas através da ponderação.

A estimação do efeito da intervenção foi obtida através do ajuste de modelo

loǵıstico de efeitos aleatórios (modelo multińıvel) para a variável atividade f́ısica (sufici-

ente/insuficiente) usando dois ou três ńıveis de dependência, com combinação de diferentes

estratégias: a) variando a ponderação (presente ou ausente); b) variando a especificação

do componente sistemático do modelo: sem ajuste por covariáveis adicionais (além da in-

tervenção), ajuste adicional por covariáveis ao ńıvel individual( escolaridade da mãe (até

fundamental completo/ ensino médio incompleto ou mais), beneficiário do bolsa famı́lia

( sim/ não)), ajuste adicional por covariáveis ao ńıvel municipal (́ındice de gini e taxa

de urbanização); e ajuste adicional por covariáveis aos ńıveis individual e municipal. Nos

modelos com dois ńıveis de dependência, considerou-se as medidas repetidas longitudinais

(ńıvel 1) aninhadas nos estudantes (ńıvel 2), enquanto que nos modelos com três ńıveis

considerou-se as medidas repetidas longitudinais (ńıvel 1) aninhadas nos estudantes (ńıvel

2), que estão aninhados/agrupados nas escolas (ńıvel 3).

Para análise destes dados, vamos utilizar adaptações dos métodos propostos por

Linden e Adams (2009) e descritos por Thoemmes e Ong (2015), considerando-se a estru-

tura de dependência longitudinal dos dados, com ponderação por IPTW, para estimar o

efeito causal da intervenção de promoção à saúde na realização de atividade f́ısica pelos

adolescentes, classificados em suficiente/insuficientemente ativos. Detalhes dos métodos

utilizados nestas análises podem ser encontrados na secção 4.2.

5.2.1 Resultados

Na primeira coleta de dados (tempo 0) foram obtidas informações de 2.202 alunos,

com idade média de 15,45 anos, variando entre 12 e 20 anos. 32,92% dos participantes

eram do sexo masculino e 50,95% estudavam nas escolas que receberam a intervenção.

Dos 2.133 que tinha informação da variável resposta, 70,84% praticavam atividade f́ısica

mais de 300 minutos por semana, ou seja, foram considerados suficientemente ativos.

A segunda coleta, que ocorreu 6 meses após a intervenção, obteve dados para 1.918

alunos, ou seja, 87% dos alunos foram mensurados em ambos pontos do tempo. A média

de idade nesta coleta foi de 16 anos, sendo 32,53% dos alunos do sexo masculino e 50,1%

matriculados em escolas que receberam a intervenção. Dos 1.852 que responderam às
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questões sobre atividade f́ısica, 75,11% foram classificados como suficientemente ativos,

ou seja, 300 minutos ou mais por semana. Na terceira e última coleta, que ocorreu 18

meses após a intervenção, tem-se dados para 1.404 participantes, ou seja, 63,76% dos

participantes iniciais. Neste peŕıodo, 73,14% informaram ser suficientemente ativos.

A Figura 5.6 mostra a distribuição da proporção de alunos suficientemente ativos

de acordo com o grupo de intervenção/tratamento em cada ponto do tempo. Verifica-se

que, em todos os pontos do tempo, a proporção de estudantes ativos foi levemente maior

no grupo que foi submetido à intervenção (51%, 52% e 52%, respectivamente, nos tempos

inicial, 6 e 18 meses após a intervenção), sem alterações importantes ao longo do tempo.

Figura 5.6: Proporção de alunos suficientemente ativos em cada grupo de intervenção ao

longo do tempo. Projeto PROSE, Bahia, 2013-2014.

Para as análises, que tem como objetivo verificar se a intervenção de promoção em

saúde teve impacto no ńıvel de atividade f́ısica dos estudantes, utilizamos as informações

dos estudantes e dos munićıpios nos quais as escolas estavam localizadas. Uma das me-

tas foi avaliar a existência de diferenças relevantes nos resultados para as diferentes es-

tratégias de análises. Dentre as estratégias, ressaltam-se: a) procedimento não ponde-

rado (clássico), com distintos conjuntos de covariáveis no preditor linear para o desfecho

(apenas variáveis individuais, apenas as municipais e ambas); b)procedimento ponderado

(IPTW), com inicial estimação do escore de propensão através de um modelo loǵıstico,

incluindo covariáveis a ńıvel individual (caracteŕısticas dos alunos), seguido de uso dos

pesos no modelo para a atividade f́ısica dos estudantes como desfecho.
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Os resultados do balanceamento das covariáveis utilizadas na estimação dos escores

de propensão são apresentados na Tabela 5.4. É razoável afirmar que a utilização da

ponderação (IPTW) baseado nos escores de propensão foi responsável por equilibrar a

distribuição das covariáveis nos grupos com e sem intervenção, fazendo com que possamos

validar a suposição de suporte comum. Essa avaliação também é apresentada graficamente

(Figura 5.7), em que se observa a sobreposição dos escores de propensão dos dois grupos

de tratamento (com e sem intervenção).

Figura 5.7: Distribuição dos escores de propensão, segundo grupo de tratamento, para

avaliação do suporte comum. PROSE, Bahia, 2013-2014.

Diferentemente da primeira aplicação, em que a intervenção variava no tempo,

nesta segundo aplicação a intervenção é fixa, ou seja, o status de intervenção das escolas

(sim/não) não sofreu alteração ao longo do tempo. É importante ainda salientar que a atri-

buição ao tratamento foi aleatorizada a ńıvel de cluster (munićıpios) no estudo PROSE, ou

seja, sorteou-se aleatoriamente os munićıpios que receberam a intervenção. Deste modo,

todos os alunos matriculados nas duas escolas de cada um dos munićıpios participantes

do estudo receberam o mesmo tratamento (intervenção ou controle). Por esta razão, as

caracteŕısticas socio-econômicas dos munićıpios foram utilizadas nas análises, na etapa de

estimação do efeito causal, e, por isto, estão apresentadas na Tabela 5.5.

Na Tabela 5.6 são apresentados os resultados das estimativas do efeito do trata-
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Tabela 5.4: Distribuição das covariáveis para avaliar o balanceamento pós-ponderação nas

análises do PROSE, Bahia, 2013-2014.

Variáveis /Categorias Sem Intervenção Com Intervenção SMD

Sexo masculino (%) 68,9 70,1 0,026

Sexo feminino (%) 31,1 29,9

Idade (anos) 15,4 15,4 0,003

Escolaridade da mãe - até fundamental completo (%) 65,8 66,7 0,019

Escolaridade da mãe -ensino médio incompleto ou mais (%) 34,2 33,3

beneficiário do bolsa famı́lia - sim (%) 84,8 84,5 0,007

beneficiário do bolsa famı́lia - não (%) 15,2 15,5

raça - branco (%) 12,2 11,9 0,019

raça - preto ou pardo (%) 77,7 77,5

raça - ind́ıgena ou amarelo (%) 10,1 10,6

trabalho - sim (%) 16,0 16,1 0,001

trabalho - não (%) 84,0 83,9

Tabela 5.5: Indicadores sociais dos munićıpios participantes do PROSE. 2010

Indicadores Estat́ısticas

Média Min Max

Taxa de urbanização 62,9 48 84

Índice de GINI 52,7 45 61

mento, considerando algumas das abordagens descritas anteriormente. Verificou-se que

conclusões diferentes são obtidas a respeito do efeito da intervenção na prática de ativi-

dade f́ısica dos estudantes. Ao considerar o modelo com dois ńıveis ponderado e ajustado

pelas variáveis individuais e municipais, a chance de praticar atividade f́ısica satisfatoria-

mente (mais de 300 minutos por semana) dentre os estudantes no grupo com intervenção é

84% (1,84=exp(0,61)) maior em comparação com o grupo controle. Assim, conclui-se que

houve efeito causal da intervenção de promoção à saúde na atividade f́ısica dos estudan-

tes. No entanto, se considerarmos o modelo sem ajuste adicional por covariáveis (apenas

intervenção e tempo) não ponderado, a razão de chances estimada é 1,14 ( exp(0,1343);

95%IC= [0,9302 ; 1,4061]), indicando não haver associação entre a intervenção e a prática

de atividade f́ısica. Porém, nesse caso, não podemos interpretar esta estimativa como

efeito causal, uma vez que sem a ponderação os grupos de tratamento não podem ser

diretamente comparados.

As análises considerando modelos multińıveis com 3 ńıveis para o desfecho, incor-
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Tabela 5.6: Estimativas do efeito da intervenção de saúde sobre a prática de atividade

f́ısica. PROSE, Bahia, 2013-2014.

Modelos não ponderados Modelo com 2 ńıveis Modelo com 3 ńıveis

Estimativa (Erro padrão) Estimativa (Erro padrão)

Sem covariáveis (apenas tempo e intervenção) 0,1343 (0,1054) 0,1246 (0,1874)

Covariáveis individuais (escolaridade da mãe, bolsa famı́lia) 0,1347 (0,1054) 0,1266 (0,1858)

Covariáveis municipais (gini e taxa de urbanização ) 0,3392 (0,1301) 0,3160 (0,2140)

Covariáveis individuais e municipais (escolaridade da mãe, bolsa famı́lia, gini e taxa de urbanização ) 0,3575 (0,1302) 0,3317 (0,2088)

Modelos ponderados Modelo com 2 ńıveis Modelo com 3 ńıveis

Estimativa (Erro padrão) Estimativa (Erro padrão)

Sem covariáveis (apenas tempo e intervenção) 0,2565 (0,1448) 0,2238 (0,2385)

Covariáveis individuais (escolaridade da mãe, bolsa famı́lia) 0,2580 (0,1447) 0,2274 (0,2354)

Covariáveis municipais (gini e taxa de urbanização ) 0,5734 (0,1752) 0,5458 (0,2418)

Covariáveis individuais e municipais (escolaridade da mãe, bolsa famı́lia, gini e taxa de urbanização ) 0,6090 (0,1759) 0,5791 (0,2352)

porando as estruturas de dependência longitudinal e de cluster, produziram estimativas

muito próximas das estimativas dos modelos com dois ńıveis hierárquicos (Tabela 5.6),

que consideraram apenas a estrutura de dependência longitudinal. Para ilustrar, verifi-

que que quando consideramos apenas a estrutura longitudinal e o modelo de 3 ńıveis sem

ponderação e sem ajuste pela covariáveis, conclúımos que a chance de praticar atividade

f́ısica satisfatoriamente (mais de 300 minutos por semana) dentre os estudantes no grupo

com intervenção é 13% (exp(0,12)=1,13) maior do que a dos adolescentes que não sofre-

ram a intervenção, indicando uma associação entre a intervenção de promoção de saúde

e a prática de atividade f́ısica entre os alunos, apesar de não ser estatisticamente signifi-

cante, ao ńıvel de 5%. A estimativa de efeito causal também não difere substancialmente

da obtida no modelo com 2 ńıveis. Ao se considerar ambas estruturas de dependência

no modelo com 3 ńıveis e o ajuste pelas covariáveis individuais e municipais, estima-se

que a chance de praticar atividade f́ısica satisfatoriamente dentre os estudantes no grupo

com intervenção é 79% (exp(0,58)=1,79) maior do que dos adolescentes que não sofreram

a intervenção, indicando que a intervenção de promoção de saúde produziu efeito causal

(estatisticamente significante) na prática de atividade f́ısica dos adolescentes. No entanto,

verificou-se que os modelos com 3 ńıveis produziram erros-padrão maiores e estimativas

do efeito do tratamento menores, o que nos leva a concluir que, para o conjunto de dados

analisado, é importante considerar a estrutura de cluster além da estrutura longitudinal,

para que se obtenha estimativas mais precisas.

Através do cálculo de ICC considerando o modelo com 2 ńıveis não ponderado,

conclúımos que 30,6% da variabilidade total é explicada pela variabilidade temporal den-

tro do indiv́ıduo, enquanto que para o modelo ponderado esse ı́ndice mais que dobra e

vai para 68,1%. Quando consideramos o modelo com 3 ńıveis, dois tipos de ICC são

calculados para cada abordagem: a ponderada e a não ponderada. Para a abordagem não

ponderada nota-se que 30,8% da variabilidade total foi explicada pela variabilidade entre

e dentre alunos e 8,32 % da variabilidade total da resposta dos estudantes foi explicada

71



pela variabilidade dos estudantes dentro da mesma escola, desconsiderando a variação

temporal do estudante. Na abordagem ponderada, por sua vez, os ICCs estimados são,

respectivamente, 67,9 % e 3,6%.

5.3 Aplicação 3: Efeito da terapia com imunoglobu-

lina na lesão da artéria coronária

Para ilustrar e comparar diferentes métodos para pareamento longitudinal para tra-

tamentos tempo-dependentes, usaremos dados de 500 crianças diagnosticadas com doença

de Kawasaki (KD) de 1º de janeiro de 2009 a 31 de dezembro de 2014, no Wenzhou Me-

dical afiliado ao Hospital Universitário infantil de Yuying, na China, que fizeram parte de

um estudo que tinha como objetivo comparar o risco de lesões na artéria coronária (CAL),

em crianças com KD,antes e depois da terapia com imunoglobulina(Shi et al, 2019).

As lesões da artéria coronária (CAL) são as complicações mais comuns da doença

de Kawasaki(KD). Mesmo após o tratamento com imunoglobulina intravenosa (IVIG) e

terapia com aspirina, 20 a 25% das crianças com KD desenvolverão CAL. O diagnóstico da

KD é feito observando febre e pelo menos quatro de cinco manifestações cĺınicas (alterações

nos lábios ou mucosa oral, congestão da conjuntiva, linfadpatia cervical, alterações das

extremidades distais, erupção cutânea polimórfica). Aqueles pacientes que não atendiam

a todos os critérios do diagnóstico, mas que tinham caracteŕısticas laboratoriais semelhan-

tes as da KD, bem como complicações ligadas à CAL, foram classificados como portadores

de KD incompleto. Nessa aplicação o objetivo é verificar se o tratamento com imuno-

globulina, que é um tratamento tempo-dependente, ajuda a melhorar a lesão da artéria

coronária (CAL).

Para tais análises foram utilizados os métodos para pareamento por conjuntos de

risco (Risk Set Matching, em inglês) ou de pareamento longitudinal para intervenções

tempo-dependentes (Li et al, 2001; Lu, 2005; Thomas et al, 2020; Zhang et al,2020),

que foram definidos na secção 4.2. A variável resposta é a presença da lesão da artéria

coronária, mensurada pelo tempo desde o ińıcio do tratamento até surgimento da lesão ou

o tempo até censura (caso a lesão não ocorra). Sendo assim, tem-se dados censurados, que

são modelados usando métodos em análise de sobrevivência. A intervenção/tratamento é

uma variável tempo-dependente, enquanto as covariáveis - idade, gênero, peso, IMC, dia

com febre, transferência de departamento, grupo KD, hemoglobina, plaquetas e albumina

- são fixas.

A estimação do efeito causal da terapia com imunoglobulina na CAL foi feita

com base em três estratégias: (i) pareamento sequencial e estimação do efeito através de

regressão loǵıstica condicional, (ii )pareamento sequencial e estimação do efeito através do
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modelo de Cox; (iii) sem pareamento e ajuste tradicional do modelo de Cox com covariável

tempo-dependente (tratamento).

5.3.1 Resultados

Das 500 crianças desse estudo, aproximadamente 80% não desenvolveram lesão

(i.e, foram censuradas), têm, em média, 25 meses de idade (variando entre 1 e 124 meses),

63,6% são do sexo masculino, 92% (460) das crianças receberam o tratamento, e pesavam

ao nascer, em média, 3,30 quilogramas, aproximadamente 37% apresentavam doença de

Kawasaki completa, enquanto a maioria (91,2%) não foi transferida de departamento.

Tabela 5.7: Análise descritiva das variáveis do estudo sobre doença de Kawasaki, de

acordo com o grupo de tratamento. China, 2009-2014.

Grupo de tratamento

Variável Tratado Não Tratado

Média Min Máx Desvio Padrão Média Min Máx Desvio Padrão

Idade (meses) 24,02 1,00 114,00 20,13 35,00 1,00 124,00 32,08

Peso (Kg) 3,29 2,00 5,75 0,44 3,32 2,1 4,5 0,43

IMC (Kg/m2) 17,38 11,50 28,00 2,69 17,98 11,30 34,60 4,39

Dias de febre 5,05 1,00 18,00 2,34 5,95 2,00 13,00 2,70

Hemoglobina (g/dL) 108,89 11,00 153,00 11,94 109,25 84,00 132,00 12,94

Plaquetas (×109/L) 381,61 63,00 1115,00 140,75 338,20 115,00 833,00 131,50

Albumina (g/L) 32,48 17,30 55,50 5,8 31,83 21,30 42,00 4,94

A descrição das variáveis quantitativas usadas nas análises, segundo, o grupo de

tratamento, é apresentada na Tabela 5.7.As maiores diferenças entre os grupos são obser-

vadas para a idade, o peso e o IMC, com as crianças pertencentes ao grupo que recebeu

tratamento com imunoglobulina sendo, em média, mais jovens, mais pesadas ao nascer e

com menor IMC.

Na Figura 5.8 verifica-se que a proporção de crianças que desenvolveram a lesão

da artéria coronária (aproximadamente 20%) não difere nos diferentes grupos de trata-

mento.Como a alocação no grupo de tratamento, bem como o desenvolvimento da lesão,

podem sofrer influência de determinadas caracteŕısticas da criança, como, por exemplo,

o tipo de KD (completo ou incompleto), o peso ao nascer, dias com febre, dentre outras,

bem como o fato da intervenção imunoglobulina intravenosa (IVIG) acontecer em mo-

mentos destintos para cada criança, consideramos estratégias diferentes para estimar o

efeito do tratamento com imunoglobulina no desenvolvimento da CAL.

A tabela 5.8 apresenta os resultados obtidos em cada uma das abordagens consi-

deradas. Verifica-se que, quando realizamos o pareamento sequencial, independentemente

do efeito ser estimado através da regressão loǵıstica condicional ou do modelo de regressão

73



Figura 5.8: Proporção de crianças que desenvolveram lesão da artéria coronária nos dife-

rentes grupo de tratamento. China, 2009-2014.

de Cox, conclui-se que o tratamento com imunoglobulina intravenosa não tem efeito es-

tatisticamente significativo no desenvolvimento de lesão da artéria coronária em crianças

com doença de Kawasaki. Em contrapartida, o ajuste pelo modelo de regressão de Cox

com covariável tempo-dependente leva a uma conclusão diferente, indicando que o trata-

mento reduz em quase 75% (HR = hazard ratio = exp(-1,36)) o risco de desenvolvimento

de lesão na artéria coronária.

Tabela 5.8: Estimativas pontual e intervalar do efeito da imunoglobulina intravenosa na

lesão da artéria coronária através de diferentes abordagens análiticas. China, 2009-2014.

Abordagem Estimativa IC 95% P-valor

Pareamento sequencial e modelo loǵıstico condicional -0,290 [-0,870, 0,280] 0,311

Pareamento sequencial e modelo de Cox -0,050 [-0,540, 0,450] 0,859

Modelo de Cox com covariável tempo-dependente -1,360 [-1,700, -1,020] < 0,001

Ressalta-se a importância do conhecimento das caracteŕısticas do estudo e das

suposições necessárias para que as conclusões possam ser estabelecidas. Neste estudo,

em particular, verificou-se que a relevância da intervenção/tratamento, do ponto de vista

tanto da magnitude do efeito quanto da significância estat́ıstica, pode ser diferente com a

alteração da metodologia de análise. Um outro fator que deve ser levado em consideração é

que uma vez que estamos tratando de grupos que não podem ser diretamente comparáveis,

a realização do pareamento é recomendada como medida para sanar ou diminuir o viés de
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seleção e, consequentemente, produzir boas estimativas. Apesar de não ter sido foco deste

trabalho, Zhang et al (2020), em seu estudo de simulação, apontaram para a existência

de viés nas estimativas com uso da metodologia inadequada para lidar com fatores de

confusão em estudos observacionais.
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Caṕıtulo 6

Considerações Finais

A questão básica da avaliação de impacto constitui um problema de inferência cau-

sal, pois a maioria das intervenções busca responder perguntas que envolvem relação de

causa e efeito. Porém, a relação causal não é simples de ser determinada. As avaliações

de efeito de intervenções para serem realizadas com sucesso perpassam a definição de um

grupo de comparação apropriado, porque a avaliação de impacto implica no estabeleci-

mento de uma relação de causalidade entre as intervenções e os consequentes resultados

(Pearl, 2000). Neste tipo de análise, é de extrema importância isolar o impacto da in-

tervenção, de outros fatores e potencial viés de seleção. Existem diferentes métodos es-

tat́ısticos que podem ser usados neste tipo de avaliação. Estes métodos incluem métodos

de randomização, métodos de pareamento e ponderação pelo escore de propensão, re-

gressão descont́ınua, dentre outros (Khandker et al 2009, Gertler et al. 2010).

Neste trabalho, utilizamos os modelos de resposta potencial, proposto inicialmente

por Neyman (1923), para estimar o efeito do tratamento. Rosenbauam e Rubin (1983)

desenvolveram o conceito de escores de propensão utilizando as observações realizadas

no baseline como forma de controlar o viés em estudos observacionais. O método foi

originalmente pensado como forma de corrigir o desbalanceamento das covariáveis nos

estudos observacionais. O escore de propensão é definido como a probabilidade de a ob-

servação receber o tratamento, condicionado a um conjunto de covariáveis observáveis.

A técnica é utilizada em diferentes abordagens, entretanto muitas vezes não é levada em

consideração a estrutura dos dados. É sabido que, diferentes estudos têm populações com

unidades aninhadas em ńıveis de hierarquia, ou tratamentos e/ou covariáveis que variam

ao longo do tempo ou ainda repetidas mensurações da resposta de interesse ao longo do

tempo. Portanto, ignorar esta estrutura de dados pode gerar estimativas tendenciosas e

conclusões errôneas podem ser tomadas. Sendo assim, o objetivo do trabalho foi apresen-

tar e explorar as especificidades de procedimentos envolvendo ponderação e pareamento

pelo escore de propensão em dados com diversas estruturas de dependência, com foco em
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estudos longitudinais.

Apesar da existência de outros métodos dispońıveis para lidar com inferência causal

na análise de dados longitudinais, este trabalho concentrou-se naqueles que (i) utilizam

ponderadores baseados no escore de propensão (Lindene e Adams, 2010; Thoemmes e

Ong ,2015 e Li et. al,2018), ou (ii) abordam métodos de pareamento longitudinal com

tratamentos tempo-dependentes (Li et al, 2001; Lu, 2005; Hade et al, 2019; Thomas et

al,2020 e Zang et al, 2020). Para ilustrar os métodos descritos, três conjuntos de dados

provenientes de estudos com estruturas de dependência distintas foram utilizados neste

trabalho.

A primeira aplicação teve como objetivo avaliar o efeito do distanciamento social

na taxa de incidência e de mortalidade por COVID-19. A intervenção, distanciamento

social, era tempo dependente e as análises utilizaram duas abordagens baseadas em es-

core de propensão. Em particular, o método de ponderação pelo inverso da probabilidade

de atribuição ao tratamento (IPTW) tempo dependente, como alternativa para ajustar

os fatores de confundimento e a ponderação baseada na área de suporte comum (OW).

Sendo esta última uma recente abordagem como opção em situações em que não se tem

um bom balanceamento com o uso de IPTW na distribuição das covariáveis nos grupos

tratados e não tratados, como também em situações envolvendo valores extremos no es-

core de propensão, levando a um aumento na variância do efeito do tratamento estimado.

Entretanto, vale ressaltar que essa abordagem ainda não é utilizada em situações envol-

vendo tratamento tempo dependente. Porém, a ideia foi comparar as duas abordagens:

IPTW e OW de forma transversal, avaliando o balanceamento e as estimativas de efeito.

Ambas as abordagens utilizadas nessa aplicação se baseiam na ideia da criação de pseudo-

populações nas quais não há fatores de confusão. Por um lado o IPTW além de ser uma

abordagem mais comumente utilizada, traz a vantagem de poder ser estendido para si-

tuações de dependência dos dados (Thoemmes e Ong, 2016), no entanto é mais senśıvel a

presença de valores extremos do escore de propensão. Em contra partida o OW consegue

um bom balanceamento de todos os fatores de confusões medidos, mesmo na presença de

valores extremos (Li et. al, 2018), porém se limita a estudos de coorte transversal.

A segunda aplicação estimou o efeito de uma intervenção de saúde na prática de

atividade f́ısica de adolescentes de escolas públicas de ensino médio da Bahia. Nesse

estudo, além da estrutura longitudinal, composta por mensurações da resposta de inte-

resse ao longo do tempo (antes da intervenção, 6 e 15 meses após a intervenção), existia

uma segunda estrutura de dependência proveniente dos alunos estarem alocados em dife-

rentes escolas (dependência dos conglomerados). Dessa forma, a estimação do efeito da

intervenção foi obtida através de um modelo multińıvel incorporando dois e três ńıveis

de dependência, ponderado pelo procedimento de IPTW, calculado na linha de base. A
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incorporação de dos ńıveis de dependência, através do modelo de três ńıveis trouxe uma

maior robustez para as estimativas encontradas, diferentemente da primeira aplicação

que não fez o uso dessa abordagem no cálculo do escore de propensão e consequentemente

do IPTW em todos os pontos do tempo, pois nesse caso o tratamento não foi tempo

dependente.

Na terceira e última aplicação o objetivo foi estimar o efeito do tratamento com

imunoglobulina (tratamento tempo-dependente) na lesão da artéria coronária (CAL) em

crianças com doença de Kawasaki. A abordagem anaĺıtica utilizou três estratégias de

pareamento longitudinal de conjunto de risco ( Risk Set Matching, em inglês), porém a

variável resposta representou o tempo em que aconteceu a lesão ou o tempo de censura,

ou seja, o modelo de estimação envolvendo análise de sobrevida. As três abordagens

utilizadas nessa aplicação tinha o objetivo de controlar fatores de confusão durante todo

peŕıodo de estudo, impedindo, assim, que esses fossem responsáveis por introduzir viés

na estimativa do efeito de interesse. As estimativas produzidas foram distintas, de acordo

com a abordagem considerada. Além disso, vale salientar que as estimativas obtidas do

ajuste do modelo de regressão de Cox tempo dependente também forneceu conclusões

diferente das demais abordagens. Essa caracteŕıstica pode ter ocorrido por que o uso

do escore de propensão tempo dependente permite a inclusão de covariáveis variantes no

tempo que podem afetar o risco de exposição e também não depende de forte suposições

do modelo (Zang el. al, 2020).

Ressaltamos que os métodos aplicados neste trabalho produziram estimativas que

podem ser consideradas válidas para os efeitos estimados, desde que os modelos de esco-

res de propensão utilizados tenham sidos especificados corretamente, ou seja, que todas

as suposições iniciais foram atendidas e que não haja fatores de confusão não medidos.

Com isso podemos dizer que o objetivo central de utilizar dados reais para exemplificar

diferentes vertentes de dados com estrutura longitudinal, que podem variar com o tipo da

variável resposta (binária, contagem ou sobrevida), com as diversidades da intervenção

(fixa ou tempo-dependente) bem como com a presença de estruturas adicionais de de-

pendência, foi alcançado. Encontramos limitações na primeira aplicação, pois o objetivo

inicial era o uso do IPTW, uma vez que a revisão de literatura revelou que esse método

tinha desenvolvimento para dados longitudinais, porém ao utilizar não foi posśıvel obser-

var o balanceamento em todos os pontos no tempo, o que quebraria a suposição causal

de suporte comum. Sendo assim, optamos pela abordagem OW, ponderador semelhante

que nos garantiu atender a todas as suposições, porém limita-se a dados sem estrutura de

dependência e na segunda aplicação não foi posśıvel realizar diferentes procedimentos de

pareamento, considerando a estrutura de conglomerados conforme os trabalhos de Arpino,

2010; Arpino e Mealli, 2011; Li et al, 2013 e Arpino e Canas, 2016 , pois nos nossos dados
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t́ınhamos poucos conglomerados e a intervenção foi a ńıvel da escola.

O uso de técnicas de ponderação por sobreposição (OW -Overlap Weighting, em

inglês) produziu estimativas não viesadas para o efeito do tratamento, já que esse equili-

brou a distribuição das covariáveis dos tratados e não tratados na área de suporte comum.

Porém essa abordagem foi utilizada de forma transversal, ou seja, cada ponto no tempo e

até o momento não temos desenvolvimento teóricos na literatura que nos direcione para

uma abordagem longitudinal desse ponderador, tornando, assim, o seu uso limitado. Para

sanar essa limitação, sugerimos para trabalhos futuros o desenvolvimento de um pondera-

dor baseado na área de sobreposição que leve em consideração a estrutura de dependência

dos dados, sobretudo quando essa dependência é proveniente de estudos longitudinais.

A abordagem longitudinal do IPTW, ponderador semelhante, considera como peso final

o produto dos pesos em cada ponto do tempo, o desenvolvimento do OW longitudinal

poderia tentar seguir essa mesma linha, porém a sua eficácia em produzir estimativas não

viesadas só poderá ser comprovada através de estudos de simulação.
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brasileiras. Estudos Econômicos (Sao Paulo), 38(2), 235-265.

[72] Robins, J.M; Hernán M.A e Brumback B. (2000). Marginal structural models and

causal inference in epidemiology. Epidemiology, 11(5),550-60 .

[73] Rosenbaum, P.R. e Rubin, D. B. (1983). The central role of the propensity score in

observational studies for causal effects. Biometrilc, 1,41-55.

[74] Rubin, D. B. (1979). Using Multivarite Matched Sampling and Regression Adjust-

ment to Control Bias in Observational Studies. Journal of the American Statistical

Association, 74.

[75] Rubin, D. B. (1986). Statistical Matching Using File Concatenation With Adjusted

Weights and Multiple Imputations. Journal of Business Economic Statistics, 4(1),

87-94.

85



[76] Rubin, D. B. (2007).The design versus the analysis of observational studies for causal

effects: parallels with the design of randomized trials. Statistics in medicine, 26(1),

20-36.

[77] Setboonsarng, S. e Parpiev, Z.(2010). Microfinance and the Millennium Development

Goals in Pakistan: Impact assessment using propensity score matching. Working

Papers, eSocialSciences, 104.

[78] Shi H, Qiu H, Jin Z, et al(2019). Coronary artery lesion risk and mediating mechanism

in children with complete and incomplete Kawasaki disease. Journal of Investigative

Medicine, 67,950-956.

[79] Silver, I.A. et al. (2021). Longitudinal Propensity Score Matching: A Demonstra-

tion of Counterfactual Conditions Adjusted for Longitudinal Clustering. Journal of

Quantitative Criminology , 37, 267–301.

[80] Singer, J.D. (1998). Using SAS PROC MIXED to Fit Multilevel Models, Hierarchi-

cal Models, and Individual Growth Models. Journal of Educational and Behavioral

Statistics, 23(4), 323–355.

[81] Skinner, C. J. e Jon, NK.(1996). Estimation in dual frame surveys with complex

designs. Journal of the American Statistical Association, 91.433, 349-356.

[82] Snijders T.A., Berkhof J. (2008) .Diagnostic Checks for Multilevel Models. In: Leeuw

J.., Meijer E. (eds) Handbook of Multilevel Analysis. Springer, New Yor,k, NY.

[83] Spreeuwenberg, M. D. et al. (2010). The Multiple Propensity Score as Control for

Bias in the Comparison of More Than Two Treatment Arms: An Introduction From

a Case Study in Mental Health. Medical Care, 48(2), 166-174.

[84] Steiner, P. M. et al. (2012). Matching Strategies for Observational Multilevel Data.

Social Statistics Section

[85] Stuart, E. A.(2010), Matching Methods for Causal Inference:A Review and a Look

Forward. Statistical Science, 25, 1-21.

[86] Taylor, J.M.G, Shen, J., Kennedy E.H, Wang, L. e Schaubel, D.E. (2014). Compari-

son of methods for estimating the effect of salvage therapy in prostate cancer when

treatment is given by indication. Stat Med, 33,257-274.

[87] Thoemmes, F.J. e Kim, E. S. (2011). A Systematic Review of Propensity Score

Methods in the Social Sciences. Multivariate Behavioral Research, 46,90-118.

86



[88] Thoemmes, F.J. e Ong, A. D. (2015). A Primer on Inverse Probability of Treatment

Weighting and Marginal Structural Models. Emerging Adulthood, 4(1), 40–59.

[89] Thoemmes, F.J. e West, S. G. (2011). The use of propensity scores for nonrandomized

designs with clustered data. Multivariate Behavioral Research,46(3), 514–543.

[90] Thomas, L.E et al. (2020). Matching with time-dependent treatments: A review and

look forward. Statistics in Medicine, 39, 2350– 2370.

[91] Tong Z.D. et al. (2020) . Potential Presymptomatic Transmission of SARS-CoV-2,

Zhejiang Province, China, 2020. Emerging Infectious Diseases, 26(5), 1052–1054.

[92] Trindade, D. B. et al. (2015) . Choosing the right strategy to model longitudinal

count data in Epidemiology: An application with CD4 cell counts. Epidemiology

Biostatistics and Public Health, 12(4).

[93] Urbach, D. R. e Austin, P.C. (2005). Conventional models overestimate the statis-

tical significance of volume–outcome associations, compared with multilevel models.

Journal of Clinical Epidemiology, 58, 391–400.

[94] Vocht, F. et al.(2016). Measurable effects of local alcohol licensing policies on popu-

lation health in England . Journal Epidemiol Community Health , 70,231-237.

[95] Walters, S. J.(2009). What is a Cox model? Hayward Medical Communications,

[96] Wand, M. P., e M. C. Jones. (1995). Kernel smoothing. London: Chapman Hall.

[97] Williamson, T. e Ravani, P.(2017).Marginal structural models in clinical research:

when and how to use them? Nephrol Dial Transplant , 32(2),1184-1190.

[98] World Health Organization (WHO). WHO Director-General’s statement on IHR

Emergency Committee on Novel Coronavirus (2019-nCoV). Geneva: WHO; 2020.
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