
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
SETOR DE CIÊNCIAS EXATAS 
DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA 
CURSO DE ESTATÍSTICA 

 

 

 

MARCELO ADRIANO CORRÊA MACENO 

 

 

 

 

 

ESTUDO SOBRE O MÉTODO INVERSE PROBABILITY OF CENSORING 

WEIGHT PARA CORREÇÃO DE CENSURA INFORMATIVA EM DADOS DE 

SOBREVIVÊNCIA 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

CURITIBA 
2018 



 
 

ii 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
SETOR DE CIÊNCIAS EXATAS 
DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA 
CURSO DE ESTATÍSTICA 

 

 

 

MARCELO ADRIANO CORRÊA MACENO 

 

 

ESTUDO SOBRE O MÉTODO INVERSE PROBABILITY OF CENSORING WEIGHT 

PARA CORREÇÃO DE CENSURA INFORMATIVA EM DADOS DE 

SOBREVIVÊNCIA 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à 
disciplina Laboratório B do Curso de Estatística do 
Setor de Ciências Exatas da Universidade Federal 
do Paraná, como exigência parcial para obtenção 
do grau de Bacharel em Estatística. 

Orientadora: Profa. Dra. Silvia Emiko Shimakura 

 
 
 
 
 

CURITIBA 
2018 



 
 

iii 

 

AGRADECIMENTOS 

Primeiro, gostaria de agradecer a Deus. Gostaria de agradecer também a 

meus pais, sempre juntos em toda a caminhada e sempre me apoiando e à minha 

orientadora de TCC, profa Dra. Silvia Emiko Shimakura, por todo o apoio ao longo da 

confecção do TCC e por todo o ensinamento. Gostaria ainda de enviar um 

agradecimento especial ao Jean Pscheidt Weiss, pelo apoio ao longo de toda a 

graduação em estatística e pelas longas horas de estudo que sempre foram muito 

proveitosas e me ajudaram muito ao longo dessa caminhada. Ainda agradeço à profa  

Dra. Suely Ruiz Giolo por fazer parte da banca de avaliação deste TCC e por ter 

contribuído com minha formação como estatístico. Agradeço aos demais 

professores do curso de estatística e aos colegas do curso. 

 

  



 
 

iv 

 

RESUMO 

A análise de sobrevivência compreende o estudo do tempo até a ocorrência de 

um evento. Nestes estudos têm-se a informação incompleta do tempo de 

sobrevivência dos indivíduos devido à presença de censuras. Os métodos 

tradicionais utilizados na análise de sobrevivência consideram a censura como não 

informativa, porém, a ocorrência de censura pode estar relacionada com o estudo, 

gerando a censura informativa. Assim, há a necessidade de se utilizar outras 

metodologias para considerar na análise a presença deste tipo de censura. Neste 

estudo considerou-se o método Inverse probability of censoring weight (IPCW) para 

a correção da censura informativa. Foram feitos cinco estudos de simulação para 

avaliar o método IPCW e a aplicação deste em dados reais. Os resultados 

mostraram que quando se utiliza uma abordagem tradicional, a censura informativa 

gera viés na estimativa da curva de sobrevivência populacional, não afetando a 

curva de sobrevivência para um grupo específico e o efeito de covariáveis no risco 

de falha. O método IPCW conseguiu corrigir o viés gerado pela censura informativa 

na curva de sobrevivência populacional. 

 
Palavras-chave: Análise de sobrevivência. Censura informativa. IPCW. 
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ABSTRACT 

Survival analysis is applied when the time until the occurrence of an event is of 

interest. In these studies there is an incomplete information of the survival time due 

to censoring.  Traditional methods used in survival analysis consider the censoring 

as non-informative, but, the occurrence of censoring may be related to the study, 

inducing informative censoring. This study investigates the method Inverse 

probability of censoring weight (IPCW) to correct the informative censoring. Five 

simulation studies were carried out to evaluate IPCW and the application of this 

method to real data. Results show that using a traditional approach, informative 

censoring creates bias in the survivorship curve estimate, not affecting the survival 

curve for a specific group and the effect of covariates in the hazard rate. IPCW 

corrected the bias in the survivorship curve. 

 
Keywords: Survival analysis. Informative censoring. IPCW. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Análise de sobrevivência compreende o estudo do tempo até a 

ocorrência de um determinado evento. Como, por exemplo, o estudo do tempo 

de sobrevivência de indivíduos após o diagnóstico de uma doença 

(KARTSONAKI, 2016). 

Em estudos de sobrevivência tem-se a possibilidade de não se observar o 

evento de interesse para alguns indivíduos. Estes podem desistir do estudo ou 

pode ocorrer um evento diferente do que se está estudando. Outra possibilidade 

é de o estudo finalizar sem que se tenha observado o evento de interesse. Estas 

observações incompletas não podem ser ignoradas, porém, precisam ser 

tratadas de maneira diferente. A esta informação que não se observa chama-se 

censura e quando o tempo de censura é independente do tempo do evento 

chama-se a censura de não informativa (KARTSONAKI, 2016). 

Em muitas aplicações a censura não informativa é uma suposição e pode 

ser incorreta. Em um estudo clínico, por exemplo, um paciente pode desistir do 

tratamento devido à sua condição estar piorando ou estar apresentando efeitos 

colaterais que precisam de tratamento alternativo. Ainda, ele pode desistir do 

estudo por estar se sentindo melhor e não precisar continuar o tratamento 

(SIANNIS; COPAS; LU, 2005). A este tipo de censura chama-se censura 

informativa e ocorre viés de seleção devido à perda de acompanhamento do 

indivíduo. 

A perda de acompanhamento é uma forma de viés de seleção que é 

particular do estudo de coorte ocorrendo quando se perde permanentemente o 

acompanhamento do indivíduo. A perda de acompanhamento é inevitável na 

maior parte dos estudos e comumente leva ao viés e perda do poder estatístico 

(KRISTMAN, 2004). 

A correção do viés de seleção algumas vezes pode ser realizada por uma 

generalização do método Inverse probability weighting - IPCW (HERNÁN; 

HERNDÁNDEZ-DÍAZ; ROBINS, 2004; HERNÁN, ROBINS, 2018). Este método 

cria uma pseudopopulação com o mesmo tamanho da população na qual os 

indivíduos censurados são substituídos por cópias de indivíduos não censurados 

com as mesmas características destes. 
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Neste trabalho foram feitos sete estudos: do primeiro ao quinto foram 

estudos de simulação com a presença de censura informativa (no primeiro 

utilizou-se a censura não informativa) e a aplicação do método IPCW para a 

correção do viés gerado por este tipo de censura. No sexto e sétimo estudos 

utilizaram-se dados reais para verificar como o método IPCW se comporta nesta 

situação. Na Seção 2 tem-se a revisão de literatura contendo revisão sobre os 

principais modelos utilizados em análise de sobrevivência: estimador de Kaplan-

Meier e modelo de riscos proporcionais de Cox, e sobre censura informativa e o 

método IPCW. Na Seção 3 tem-se o material e métodos e na Seção 4 a 

apresentação dos resultados e discussão dos mesmos. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 ANÁLISE DE SOBREVIVÊNCIA 

 

O termo “Análise de sobrevivência” surgiu a partir de estudos iniciais nos 

quais se desejava saber o tempo até a morte de um grupo de indivíduos. 

Atualmente o escopo de estudos que utilizam esta análise se tornou bem maior, 

como o tempo até o começo de uma doença, a quebra do mercado de ações, o 

tempo até a falha de um equipamento, a ocorrência de um terremoto, etc 

(SINGH; MUKHOPADHYAY, 2011). 

Na análise de sobrevivência tem-se uma informação incompleta 

denominada censura. Esta ocorre quando se tem alguma informação sobre o 

tempo de sobrevivência de um indivíduo, mas não se sabe exatamente este 

tempo. Algumas das razões para que ocorra censura em um estudo de 

sobrevivência são’ quando ocorre perda de acompanhamento do indivíduo 

durante o período de estudo, quando o indivíduo sai do estudo devido à morte 

do mesmo (se a morte não for o evento de interesse) ou ainda uma reação 

adversa à uma terapia testada no estudo (SINGH; MUKHOPADHYAY, 2011). 

Dados de sobrevivência são geralmente descritos e modelados em 

termos da função de sobrevivência S(t) e da função de taxa de falha λ(t). A 

função de sobrevivência é a probabilidade de um indivíduo sobreviver desde o 

tempo que entrou no estudo (tempo de origem) até um tempo t especificado no 

futuro. Esta função é fundamental para a análise de sobrevivência devido às 

probabilidades de sobrevivência para cada valor de tempo conter informação 

crucial do tempo até à ocorrência do evento (CLARK et al., 2003). A função de 

sobrevivência encontra-se representada pela Equação 1 (COLOSIMO; GIOLO, 

2006): 

 

𝑆(𝑡) = 𝑃(𝑇 ≥ 𝑡)                   (1) 

 

Na Equação 1 tem-se que T é uma variável aleatória, usualmente 

contínua, que representa o tempo de falha. A função de sobrevivência é a 

probabilidade de a variável aleatória exceder um tempo t especificado. 
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A função de taxa de falha no intervalo [𝑡, 𝑡 + ∆𝑡]  é definida como a 

probabilidade de que a falha ocorra nesta intervalo, dado que não ocorreu antes 

do tempo t, dividida pelo comprimento do intervalo. Isto significa que este 

parâmetro representa a taxa instantânea do evento para um indivíduo que já 

tenha sobrevivido ao tempo t. Nota-se que em contraste à função de 

sobrevivência, que foca na não ocorrência do evento, a função de taxa de falha 

foca na ocorrência do evento. Esta função é de interesse, pois fornece uma 

percepção da taxa de falha condicional e é um veículo para especificar um 

modelo de sobrevivência (COLOSIMO; GIOLO, 2006; CLARK et al., 2003). A 

função de taxa de falha encontra-se representada pela Equação 2 (COLOSIMO; 

GIOLO, 2006): 

 

𝜆(𝑡) = lim
∆𝑡→∞

𝑃(𝑡 ≤ 𝑇 < 𝑡 + ∆𝑡|𝑇 ≥ 𝑡)

∆𝑡
                 (2) 

 

Tanto a função de sobrevivência quanto a função de taxa de falha podem 

ser estimadas utilizando diferentes metodologias. Dentre as mais utilizadas têm-

se o estimador de Kaplan-Meier, com o qual a função de sobrevivência é 

estimada não parametricamente (KAPLAN; MEIER, 1958) e o modelo de riscos 

proporcionais de Cox (COX, 1972). 

 

2.2 ESTIMADOR DE KAPLAN-MEIER 

 

Em 1958, Edward L. Kaplan e Paul Meier, em colaboração, publicaram 

um artigo no qual lidavam com observações incompletas. Após a publicação do 

trabalho as curvas de Kaplan-Meier e a estimativa da função de sobrevivência se 

tornaram um modo familiar de lidar com dados de sobrevivência, especialmente 

quando nem todos os indivíduos continuam no estudo  (RICH et al., 2010). 

Com este estimador utiliza-se a informação dos indivíduos censurados até 

a ocorrência da censura. Assim, maximiza-se a informação disponível do tempo 

até o evento de interesse. A distribuição dos tempos de sobrevivência é dividida 

em um número de intervalos. Para cada intervalo, a quantidade e a proporção de 

indivíduos que estão sob risco de falha e que falharam  são computados. 
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Baseado nestas estimativas calcula-se a função de sobrevivência (USMAN et 

al., 2014). 

A curva de sobrevivência estimada pelo estimador de Kaplan-Meier tem 

propriedades atrativas que ajudam a explicar a popularidade deste estimador na 

pesquisa médica. A curva fornece uma representação visual dos dados brutos: 

os tempos de falha (os degraus) e dos tempos de censura (as barras verticais) – 

e ainda fornece uma estimativa matemática do modelo probabilístico (USMAN et 

al., 2014). O estimador de Kaplan-Meier está representado na Equação 3: 

 

�̂�(𝑡) = ∏ [1 −
𝑑𝑗

𝑛𝑗
]

𝑡𝑗 ≤𝑡

                             (3) 

 

Na Equação 3 tem-se que 𝑑𝑗  e 𝑛𝑗  são, respectivamente, o número de 

eventos de falha e o número de indivíduos sob risco no tempo 𝑡𝑗. Este estimador 

não considera as covariáveis na estimação da curva de sobrevivência. Para 

considerar as covariáveis é necessário o uso de outros modelos como os 

paramétricos ou um semi-paramétrico - modelo de riscos proporcionais de Cox. 

 

2.3 MODELO DE RISCOS PROPORCIONAIS DE COX 

 

O modelo de riscos proporcionais de Cox foi introduzido por Cox em 1972 

(COX, 1972) para análise de dados de sobrevivência com ou sem a presença de 

censura. Neste modelo obtém-se uma estimativa da razão de taxa de falha, 

sendo este modelo considerado semi-paramétrico devido à sua função de taxa 

de falha de base, 𝜆𝑜(𝑡)  não precisar ser especificada (SINGH; 

MUKHOPADHYAY, 2011). 

Há duas suposições utilizadas no modelo de Cox clássico: a razão de 

taxas de falha é independente do tempo (razão de riscos proporcionais), e 

utilizam-se apenas covariáveis tempo-independentes. Isto significa que as 

funções de taxas de falha para dois quaisquer indivíduos em qualquer ponto do 

tempo são proporcionais. Em outras palavras, se um indivíduo tem um risco de 

morte em qualquer ponto no tempo que é duas vezes a de outro indivíduo, então 
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em qualquer outro ponto no tempo a razão dos riscos de morte permanecerá 

sendo duas vezes maior (SINGH; MUKHOPADHYAY, 2011). O modelo de riscos 

proporcionais de Cox está representado na Equação 4: 

 

𝜆(𝑡|𝑥) = 𝜆0(𝑡) exp(𝛽1𝑥1 + 𝛽2𝑥2 + ⋯ + 𝛽𝑝𝑥𝑝)          (4) 

 

Na Equação 4 tem-se que 𝜆0(𝑡) é a função de taxa de falha de base, 

sendo a função de taxa de falha na qual todas as covariáveis no modelo têm 

valor nulo, (𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑝)  são as p covariáveis explicativas e (𝛽1, 𝛽2, … , 𝛽𝑝)  os 

coeficientes do modelo de regressão. O interessante nesta abordagem é que a 

falta de especificação da função de taxa de falha de base não causa problema 

na estimação dos parâmetros (IHWAH, 2015). A função de verossimilhança a 

ser utilizada para fazer inferências dos parâmetros do modelo está representada 

pela Equação 5 (COLOSIMO; GIOLO, 2006): 

 

𝐿(𝛽) = ∏ (
exp (𝛽1𝑥1 + 𝛽2𝑥2 + ⋯ + 𝛽𝑝𝑥𝑝)

∑ exp (𝛽1𝑥1 + 𝛽2𝑥2 + ⋯ + 𝛽𝑝𝑥𝑝)𝑗∈𝑅(𝑡𝑖)
)

𝛿𝑖
𝑛

𝑖=1

             (5) 

 

Na Equação 5 𝛿𝑖 é o indicador de falha. Nesta Equação tem-se a função 

de verossimilhança parcial, conforme a denominação de Cox, e ainda nota-se 

que apenas os tempos de falha contribuem para a verossimilhança parcial. 

Ambas as observações censuradas e não censuradas aparecem no 

denominador, no qual a soma do conjunto sob risco inclui todos os indivíduos 

que ainda estão sob risco imediatamente antes do tempo 𝑡𝑖 (𝑗 ∈ 𝑅(𝑡𝑖)). 

Cox e colaboradores mostraram que a função de verossimilhança parcial 

pode ser tratada como uma função de verossimilhança ordinária para derivar 

estimativas válidas dos coeficientes. Esta função é válida quando não há 

empates no conjunto de dados. Havendo empates pode-se utilizar aproximações 

da função de verossimilhança parcial, como a proposta por Breslow (BRESLOW, 

1974) e Efron (EFRON, 1977). 

Tanto o estimador de Kaplan-Meier quanto o modelo de riscos 

proporcionais de Cox exigem que a censura seja não informativa. Em alguns 
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estudos há a presença de censura informativa, assim é necessário outros 

modelos para a correção deste tipo de censura. 

 

2.4 MODELO DE FRAGILIDADE 

 

A idéia por trás do modelo de fragilidade é considerar a variabilidade nos 

tempos de sobrevivência vindo de duas fontes diferentes. Uma fonte é a 

aleatoriedade, descrita pela função de risco, e a outra fonte é descrita por um 

efeito aleatório (chamado de fragilidade), que é uma variável aleatória 

correspondente ao indivíduo ou uma variável comum a muitos indivíduos, 

fragilidade univariada e multivariada, respectivamente (HOUGAARD, 1995). 

No caso univariado a fragilidade descreve a heterogeneidade, isto é, a 

influência de fatores de risco não observados em um nível do indivíduo. Como 

estes fatores não observados são impossíveis de serem incluídos a nível de 

indivíduo, costuma-se ignorar a existência de tais fatores (HOUGAARD, 1995). 

Se as covariáveis são observadas, elas podem ser incluídas na análise. Porém, 

é quase impossível incluir todos os fatores de risco importantes, isto ocorre pois 

o pesquisador tem pouca ou nenhuma informação a nível do indivíduo. Isto se 

aplica, por exemplo, a estudos de população nos quais frequentemente as 

variáveis conhecidas são apenas o sexo e idade. Além disso, podemos não 

saber a relevância dos fatores de risco ou mesmo se estes fatores existem 

(WIENKE, 2011). 

Uma extensão do modelo de riscos proporcionais de Cox foi criada para 

acomodar o efeito aleatório. O efeito aleatório é incluído no modelo de Cox 

através da variável aleatória Z, sendo que Z tem  𝐸[𝑍] = 1  e 𝑉𝑎𝑟[𝑍] = 𝜉 . A 

fragilidade tem um efeito multiplicativo sobre a função de risco de base (𝜆0) e 

nos preditores. Valores pequenos de ξ indicam pouca heterogeneidade, não 

havendo neste caso a necessidade de inclusão da fragilidade no modelo. O 

modelo de riscos proporcionais de Cox pode ser reescrito conforme a Equação 6 

para a inclusão da fragilidade - modelo de fragilidade compartilhado 

(MINGUILLO, 2016; COLOSIMO; GIOLO, 2006): 

 

𝜆𝑖𝑗(𝑡|𝑥) = 𝑧𝑗𝜆0(𝑡) exp(𝛽1𝑥1 + 𝛽2𝑥2 + ⋯ + 𝛽𝑝𝑥𝑝)                  (6) 
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Em que 𝜆0  corresponde à função de risco basal, ( 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥p ) os 

preditores, ( 𝛽1, 𝛽2, … , 𝛽p ) os coeficientes do modelo de regressão e 𝑧𝑗   o 

componente de fragilidade de um grupo. Um grupo j com fragilidade 𝑍𝑗 > 1 tende 

a experimentar um evento com taxa mais rápida que a predita pelo modelo de 

Cox clássico e quando 𝑍𝑗 < 1 a taxa é menor até a ocorrência do evento. Ainda, 

quando ξ tende a zero, o modelo de fragilidade se reduz ao modelo de Cox 

clássico. 

A escolha da distribuição de probabilidade da variável aleatória Z é um 

aspecto importante para estimar ξ. As distribuições mais frequentemente 

utilizadas são a Gama (CLAYTON, 1978; VAUPEL; MANTON; STALLARD, 

1979), a distribuição de três parâmetros power variance function (HOUGAARD, 

1986), a distribuição de Poisson composta e a distribuição Lognormal 

(MCGILCHRIST; AISBETT, 1991). A suposição da distribuição da fragilidade 

precisa ter plausabilidade biológica, sendo que neste caso tanto a distribuição 

Gama quanto a lognormal permitem essa aproximação (MINGUILLO, 2016). 

Neste trabalho foi utilizado a distribuição Gama para o efeito de fragilidade. 

 

2.5 CENSURA NÃO INFORMATIVA E INFORMATIVA 

 

A censura não informativa ocorre quando não há nenhuma informação 

adicional sobre o evento sendo estudado e a informação que vem da perda de 

acompanhamento dos pacientes é ignorada. A maior parte dos métodos 

estatísticos utilizados em análise de sobrevivência consideram a censura como 

não informativa (CASTELLI; PIERRE; DAURRES, 2006). 

Em muitas aplicações, porém, a censura não informativa é uma 

aproximação e pode ser incorreta. Em um estudo clínico, por exemplo, um 

paciente pode desistir do tratamento devido à sua condição estar piorando ou 

ele estar apresentando efeitos colaterais que precisam de tratamento alternativo. 

Ainda, ele pode desistir do estudo por estar se sentindo melhor e não precisar 

continuar o tratamento (SIANNIS; COPAS; LU, 2005). A este tipo de censura 

chama-se censura informativa e ocorre viés de seleção devido à perda de 

acompanhamento do indivíduo. Lagakos (LAGAKOS, 1979) mencionou as 
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seguintes situações nas quais a suposição de independência entre o tempo de 

censura e de falha é questionável: 

 
1. Um estudo clínico em que alguns pacientes saem do estudo por razões 

possivelmente relacionadas à terapia; 

2. Um estudo clínico em que os pacientes que experimentam um evento 

crítico específico como uma metástase de uma doença são, por planejamento, 

removidos do estudo e não são mais acompanhados, perdendo-se a informação 

do tempo de sobrevivência; 

3. Um estudo clínico em que os tempos de falha de causas de interesse 

secundário são registrados como observações censuradas dos tempos de falha 

das causas de interesse primário. 

 

Em cada um destes casos, a censura indica um prognóstico não favorável 

para a sobrevivência futura. 

 

2.6 VIÉS DE SELEÇÃO 

 
No planejamento de um estudo clínico o pesquisador tem que se 

preocupar tanto com a validade externa como a interna do estudo. A validade 

externa inclui a generalidade estatística e científica do estudo. A generalidade 

estatística é fundamental em qualquer estudo no qual a amostra deve ser 

representativa da população, já a generalidade científica é a característica de 

que um estudo epidemiológico gere uma hipótese biológica coerente e causal 

aplicável não só ao estudo mas a circunstâncias mais gerais (TRIPEPI et al., 

2010). 

A validade interna é a característica que um estudo clínico tem de 

produzir resultados válidos. Estes resultados podem ser afetados tanto por erros 

aleatórios quanto sistemáticos, neste último caso gerando o viés. O viés é 

qualquer erro que resulta dos métodos utilizados pelo pesquisador no 

recrutamento dos indivíduos para o estudo, de fatores afetando os participantes 

do estudo (viés de seleção) ou de distorções na coleta da informação sobre a 

exposição e a doença (viés de informação) (TRIPEPI, 2010). 
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Considere, por exemplo, um estudo de coorte, cujo objetivo é seguir um 

grupo exposto e um não exposto no tempo e comparar o risco dos indivíduos de 

desenvolverem uma determinada doença. Tais efeitos estimados podem estar 

viesados quando a seleção de indivíduos da população depende tanto da 

exposição quando do desfecho (NOHR; LIEW, 2018). Caso se tenha uma 

população de fumantes e não fumantes, não será um problema se os indivíduos 

não fumantes estiverem menos representados do que os fumantes, contanto que 

ambos os grupos tenham o mesmo risco de desenvolver a doença. Porém, se 

houver qualquer dependência entre o desfecho e a exposição a amostra será 

viesada. 

 
2.7 EXEMPLO DE ESTUDO COM VIÉS DE SELEÇÃO 

 

Será apresentado um exemplo de estudos com viés de seleção utilizando 

o DAG (directed acyclic graphic). Um DAG é uma forma gráfica composta por 

variáveis (nós) e setas entre os nós (arestas direcionadas) tal que não é possível 

começar em qualquer nó, seguir pelas setas direcionadas e terminar no nó 

inicial. (VANDERWEELE; ROBINS, 2007).  

Para explicar melhor a DAG, Howe (HOWE et al., 2011) propôs uma 

situação na qual se tem viés de seleção através do uso da DAG, Figura 1. Esta 

situação foi adaptada, pois originalmente considerava-se que as covariáveis 

mudam com o tempo. No caso descrito abaixo somente foi feita a medida da 

variável no início do estudo. 

 
FIGURA 1 – DIAGRAMA CAUSAL REPRESENTANDO UM CASO DE VIÉS DE SELEÇÃO. A 

REPRESENTA O EFEITO DO USO DE DROGA INJETÁVEL, L O CONSUMO DE ÁLCOOL, D A 
PERDA DE ACOMPANHAMENTO E T O TEMPO ATÉ À MORTE. 

 
FONTE: Adaptado de Howe (HOWE et al., 2011) 
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Considere a DAG da Figura 1 que representa um estudo de 

acompanhamento de pacientes infectados por HIV. A variável A representa o  

uso de droga injetável (1: sim, 0: não) e L o consumo de álcool (1: sim, 0: 

não). D é uma indicadora de perda de acompanhamento (1: perda, 0: não há 

perda) e T o tempo até a morte do paciente. A caixa em volta de D significa 

que o estudo foi restrito aos pacientes que permanecem sem perda de 

acompanhamento até um tempo t (após há a censura do paciente). 

Pela Figura 1 tem-se que os pacientes que têm alto consumo de álcool 

estão mais propensos à perda de acompanhamento, assim como à morte, em 

relação àqueles que consomem pouco álcool. Este cenário, que é representado 

por L sendo uma causa comum de D e de T, resultaria na presença maior dos 

pacientes que têm baixo consumo de álcool no conjunto de risco durante o 

acompanhamento, gerando um viés de seleção. Nesta situação espera-se que a 

função de sobrevivência na população de origem seja superestimada na amostra 

analisada, pois a população sob menor risco de sofrer o evento: baixo consumo 

de álcool e não uso de droga injetável, é a que permanece no estudo, já a 

população sob maior risco: alto uso de álcool e uso de droga injetável, acaba 

sendo censurada com maior frequência. 

 

2.8 MÉTODOS UTILIZADOS PARA CORREÇÃO DA CENSURA INFORMATIVA 

 

A curva de sobrevivência obtida pelo estimador de Kaplan-Meier 

(KAPLAN; MEIER, 1958), que considera a censura como não informativa, 

tenderá a ser superestimada/subestimada em relação à verdadeira curva de 

sobrevivência quando há a presença de censura informativa (LINK, 1989). 

Alguns métodos permitem levar em consideração a informação resultante do 

processo de censura e permitem reduzir o viés na estimativa da sobrevivência. 

Dentre os métodos têm-se a utilização de imputação múltipla, como a proposta 

por Chiu-Hsieh Hsu (HSU; TAYLOR; HU, 2015) e também por Jackson 

(JACKSON et al., 2014). Além disso, pode-se também utilizar um método 

baseado em cópulas (CHEN, 2010; EMURA; CHEN, 2016). 

Neste trabalho será utilizado o método IPCW (Inverse probability of 

censoring weight). Este é baseado na idéia de compensar pela presença de 
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indivíduos censurados dando um peso extra para os indivíduos não censurados 

e que tenham mesmas características dos indivíduos censurados (WILLEMS et 

al., 2018). 

 

2.9 MÉTODO IPCW - INVERSE PROBABILITY OF CENSORING WEIGHT 

 

O método IPCW (Inverse probability of censoring weight) tem sido usado 

para corrigir o viés devido à perda de acompanhamento de indivíduos em 

planejamentos com fatores fixos ou dinâmicos, assim como para estimar a 

sobrevivência na presença de riscos competitivos. Este método pode ser usado 

para determinar a sobrevivência que indivíduos artificialmente censurados teriam 

caso não tivessem sido expostos a uma intervenção, não tivesse ocorrido perda 

de acompanhamento, ou não tivessem desenvolvido o desfecho competitivo 

(HOWE et al., 2011). 

Considerando um estudo de coorte, a censura artificial ocorre se uma 

pessoa de um grupo controle inicia um tratamento, nesse caso uma censura 

dependente, pois foi uma decisão do indivíduo. Uma censura independente 

ocorre se a iniciação ao tratamento é uma consequência à progressão da 

doença. Dessa forma, considerando que ocorreu censura dependente, os 

indivíduos que continuam no grupo controle devem ter uma compensação pela 

seleção que ocorreu por esta censura – esta compensação é conhecida como 

técnica de Inverse probability of censoring weight – IPCW (KLEIN, 2014). 

O IPCW cria uma pseudo-população que seria observada caso os 

mecanismos de censura artificial não tivessem ocorrido. Esta pseudo-população 

é criada atribuindo-se pesos à contribuição de cada participante que não foi 

artificialmente censurado para o conjunto sob risco. Em um tempo específico do 

acompanhamento é atribuído para cada participante um peso que é 

inversamente proporcional à probabilidade condicional de o participante 

permanecer não artificialmente censurado através deste tempo (HOWE et al., 

2011). 

O método é baseado em duas suposições: Exchangeability e a 

especificação correta do modelo. 
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2.10 SUPOSIÇÕES DO MÉTODO IPCW 

 

Exchangeability implica em que dado os preditores comuns do desfecho 

de interesse e a censura artificial, os indivíduos artificialmente censurados têm o 

mesmo prognóstico com respeito ao desfecho de interesse em relação aos 

indivíduos que não foram censurados. Esta condição somente é assegurada sob 

as seguintes circunstâncias (adptado de HOWE et al., 2011): 

 

1. Todos os preditores comuns têm que ser apropriadamente medidos 

e considerados na análise, ou seja, assume-se que não existem fatores não 

observados. Com esta condição, para a correção da censura artificial há a 

necessidade de se conhecer todos os fatores relacionados à censura informativa 

para que os pesos utilizados no método IPCW sejam corretamente estimados; 

2. Há um número suficiente de participantes sob acompanhamento 

em todos os tempos. Entre os indivíduos que estão sob risco deve haver uma 

probabilidade não nula de não ser artificialmente censurado para cada 

combinação de valores observados dos preditores comuns – condição também 

denominada de positividade. Ou seja, sempre deve haver indivíduos no conjunto 

sob risco de censurar para que os pesos utilizados no método IPCW sejam 

corretamente  estimados. Se todos os indivíduos censurarem, não há como 

calcular o peso, pois este depende de ter indivíduos sob risco e que tenham as 

mesmas características dos indivíduos artificialmente censurados; 

 

A especificação correta do modelo implica que a forma funcional dos 

preditores comuns é utilizada na estimação dos pesos de correção (HOWE et 

al., 2011). 

 

2.11 ESTIMADOR DO MÉTODO IPCW 

 

Considere a estimativa da função marginal de sobrevivência S(t) de uma 

variável aleatória T com censura à direita. O estimador de Kaplan-Meier da 

função de sobrevivência será viesado na presença de censura informativa. No 

caso deste tipo de censura, podem-se utilizar duas metodologias diferentes: o 
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uso ou não de variáveis auxiliares. Tendo disponíveis fatores prognósticos para 

falha que também predizem a censura, Robins e Rotnizky provaram que a 

função de sobrevivência é identificada não parametricamente e propuseram 

técnicas úteis para a estimação da função marginal de sobrevivência S(t) 

(SCHARFSTEIN; ROBINS, 2002). 

O estimador de Kaplan-Meier assume que os tempos de censura são não-

informativos, isto é, que não há dependência entre o tempo de falha T e o 

mecanismo de censura C. Assim, o risco de falha de indivíduos sob risco é 

obtido pelo risco marginal, dado pela Equação 6 (WILLEMS et al., 2018): 

 

ℎ𝑇(𝑡|𝐶 ≥ 𝑡) = ℎ𝑇(𝑡)             (6) 

 

Ou, equivalentemente, que o risco de censura no tempo t não depende do 

tempo de falha T não observado, Equação 7: 

 

ℎ𝐶(𝑡|𝑇, 𝑇 > 𝑡) = ℎ𝐶(𝑡|𝑇 > 𝑡)             (7) 

 

O termo ℎ𝐶(𝑡|𝑇 > 𝑡) é o risco de censura no tempo t dado que o tempo de 

falha exceda o tempo t. No caso da ocorrência de censura informativa estas 

suposições são questionáveis. Tendo covariáveis 𝑍 associadas com os tempos 

de falha e também com o mecanismo de censura, tem-se a Equação 8: 

 

ℎ𝐶(𝑡|𝑍, 𝑇 > 𝑡) ≠ ℎ𝐶(𝑡|𝑇 > 𝑡)                  (8) 

 

Nesta situação o tempo de falha T e o mecanismo de censura C são 

dependentes através das covariáveis Z, vindo daí a definição de censura 

dependente. Neste caso uma metodologia apropriada que considera a censura 

dependente deve ser empregada para evitar resultados viesados. 

Na ausência de covariáveis, define-se o estimador da função de 

sobrevivência, conhecido como estimador IPCW de Robins, pela Equação 9: 

 

�̂�𝐼𝑃𝐶𝑊(𝑡) = ∏ [1 −
∑ 𝛿𝑗�̂�𝑗(𝑡𝑖)𝑗

∑ 𝑅𝑘(𝑡𝑖)�̂�𝑘(𝑡𝑖)
𝑛
𝑘=1

]           (9)

𝑖; 𝑡𝑖 ≤𝑡
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Na Equação 9 o termo 𝛿𝑖�̂�𝑗(𝑡𝑖)  representa a soma do número de 

indivíduos que experimentam um evento no tempo 𝑡𝑖, com a contribuição destes 

indivíduos ponderada por �̂�𝑗(𝑡𝑖). Isto representa o número estimado de eventos 

que teria ocorrido em 𝑡𝑖 na ausência de censura informativa. Este termo equivale 

ao 𝑑𝑗 no estimador de Kaplan-Meier (Equação 3), no caso de os pesos serem 

iguais à unidade. O denominador ∑ 𝑅𝑘(𝑡𝑖)�̂�𝑘(𝑡𝑖)
𝑛
𝑘=1  representa a soma do 

número de indivíduos que estão sob risco no tempo 𝑡𝑖, ponderada por �̂�𝑖(𝑡𝑖). 

Isto representa o número estimado de indivíduos sob risco no tempo 𝑡𝑖  na 

ausência de censura informativa. Se caso os pesos fossem iguais à unidade 

este termo se equipararia ao 𝑛𝑗 na Equação de Kaplan-Meier. 

Se o interesse for na inferência das covariáveis utilizadas no modelo de 

sobrevivência pode-se utilizar o modelo de Cox ponderado pelos pesos obtidos 

pelo método IPCW. Apenas a verossimilhança parcial neste caso irá mudar, a 

equação do modelo de Cox permanecerá a mesma. Assim, a extensão da 

verossimilhança parcial do modelo de Cox utilizada no método IPCW encontra-

se na Equação 10 (COLLETT, 2015). 

 

𝐿(𝛽) = ∏ ∏ (
�̂�𝑖(𝑡)𝛿𝑖(𝑡)exp (𝛽1𝑥1 + 𝛽2𝑥2 + ⋯ + 𝛽𝑝𝑥𝑝)

∑ �̂�𝑗(𝑡)𝛿𝑖(𝑡)exp (𝛽1𝑥1 + 𝛽2𝑥2 + ⋯ + 𝛽𝑝𝑥𝑝)𝑗∈𝑅(𝑡𝑖)

)

𝛿𝑖(𝑡)

𝑡≥0

𝑛

𝑖=1

        (10) 

 

2.12 PASSOS PARA APLICAÇÃO DO IPCW 

 

Os passos a seguir foram descritos por Willems (WILLEMS et al., 2018), 

sendo feitas adaptações. Para exemplificar o uso do método IPCW, Willems 

propôs um banco simples de dados de sobrevivência para seis indivíduos, 

contendo uma única covariável Z, que assume valores 1, 2 ou 3. Estes dados 

estão na Tabela 1, em que t representa o tempo observado de falha, δ a 

indicadora de falha e Z a covariável. 
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TABELA 1 – DADOS PARA EXEMPLIFICAR A UTILIZAÇÃO DA METODOLOGIA IPCW 

Id t δ Z 

1 18 0 1 

2 23 1 2 

3 27 0 1 

4 32 1 2 

5 57 0 3 

6 64 1 2 

Fonte: Willems (WILLEMS et al., 2018) 

 

Passo 1: Transformação da base de dados para o formato longo 

 
O primeiro passo para a aplicação do método IPCW é a transformação da 

base em dados no formato longo, também conhecido como formato de processo 

de contagem. Neste formato têm-se os intervalos entre cada tempo observado. 

Na Tabela 2 tem-se a base de dados no formato longo. 

 
TABELA 2 – DADOS PARA EXEMPLIFICAR A UTILIZAÇÃO DA METODOLOGIA IPCW NO 
FORMATO LONGO 

Id. tempo início tempo parada δ
a 𝛿𝐶

b 
Z Id. tempo início tempo parada δ 𝛿𝐶 Z 

1 0 18 0 1 1 5 0 18 0 0 3 

2 0 18 0 0 2 5 18 23 0 0 3 

2 18 23 1 0 2 5 23 27 0 0 3 

3 0 18 0 0 1 5 27 32 0 0 3 

3 18 23 0 0 1 5 32 57 0 1 3 

3 23 27 0 1 1 6 0 18 0 0 2 

4 0 18 0 0 2 6 18 23 0 0 2 

4 18 23 0 0 2 6 23 27 0 0 2 

4 23 27 0 0 2 6 27 32 0 0 2 

4 27 32 1 0 2 6 32 57 0 0 2 

- - - -  - 6 57 64 1 0 2 

Fonte: Willems (WILLEMS et al., 2018) 
a -  Indicadora de falha 
b – Indicadora de censura 

 

Observa-se na Tabela 2 que se tem intervalos de tempo para cada 

indivíduo e se o indivíduo falhou ou censurou naquele intervalo. δ representa a 

indicadora de falha, indicando se no intervalo o indivíduo falhou ou não. E 𝛿𝐶 

representa a indicadora de censura, indicando se o indivíduo censurou ou não 
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no intervalo. É importante ter a indicadora de censura, pois, para estimar os 

pesos utiliza-se o modelo de Cox ajustado às observações de censura, com as 

observações no formato longo. Nesse caso o interesse está no evento de 

censura, e não o evento de falha, conforme será visto no Passo 2. 

 

Passo 2: Ajuste do modelo para o mecanismo de censura que 

incorpora covariáveis associadas com o evento de censura 

 

Para avaliar a influência das covariáveis Z na probabilidade de o indivíduo 

ser censurado, estas covariáveis são incluídas no modelo de Cox para o evento 

de censura, conforme Equação 11: 

 

ℎ𝐶(𝑡|𝑍(𝑡)) = ℎ𝐶0 exp(𝛽𝐶1𝑧1 + 𝛽𝐶2𝑧2 + ⋯ + 𝛽𝐶𝑝𝑧𝑝)        (11) 

 

Na Equação 11 ℎ𝐶0  é o risco basal de censura, ( 𝛽𝐶1, 𝛽𝐶2, … , 𝛽𝐶𝑝)  os 

parâmetros do modelo de censura e (𝑧1, 𝑧2, … , 𝑧𝑝) as covariáveis. 

 

Passo3: Estimativa da probabilidade de permanecer não censurado 

em cada ponto observado para todos os indivíduos sob risco 

 

A estimativa da taxa de falha para a censura, ℎ𝐶(𝑡|𝑍(𝑡)) - Equação 11 - 

pode ser usada para estimar as probabilidades de o indivíduo permanecer não 

censurado em cada ponto no tempo. Estas probabilidades podem ser estimadas 

utilizando a Equação 12: 

 

�̂�𝐶𝐾𝑀
(𝑡|𝑍) = ∏ [1 − ℎ̂𝐶0(𝑡𝑖)exp (�̂�𝐶1𝑧1 + �̂�𝐶2𝑧2 + ⋯ + �̂�𝐶𝑝𝑧𝑝]

𝑖; 𝑡𝑖<𝑡,𝛿𝑖=0

      (12) 

 

Estas estimativas também são equivalentemente preditas utilizando o 

modelo de Cox, conforme demonstrado por Willems (WILLEMS, 2014). 
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Passo 4: Computar os pesos estimados 

 

O peso para cada indivíduo j é computado como �̂�𝑗(𝑡) = 1/�̂�𝑗,𝐶𝐾𝑀
(𝑡|𝑍), 

sendo inversamente proporcional à probabilidade estimada de o indivíduo 

permanecer não censurado até o tempo t. Ao final do estudo, quando a maior 

parte dos indivíduos já sofreu o evento ou foram censurados, a probabilidade de 

um indivíduo permanecer não censurado se torna muito pequena. Assim, o 

estimador IPCW dos pesos se torna grande e instável. Estes pesos podem ser 

estabilizados dividindo a probabilidade marginal de o indivíduo permanecer não 

censurado pela estimativa da probabilidade de o indivíduo permanecer não 

censurado. Na Tabela 3 têm-se as probabilidades de os indivíduos não 

censurarem em cada tempo observado e o peso estimado. 

 

TABELA 3 – DADOS PARA EXEMPLIFICAR A UTILIZAÇÃO DA METODOLOGIA IPCW NO 
FORMATO LONGO CONTENDO A PROBABILIDADE DE CENSURA E O PESO PARA CADA 
INDIVÍDUO 

Id. 
tempo 

início 

tempo 

parada 
δ

 �̂�𝑗,𝐶𝐾𝑀
 �̂�𝑗 Id. 

tempo 

início 

tempo 

parada 
δ �̂�𝑗,𝐶𝐾𝑀

 �̂� 

1 0 18 0 1,00 1,00 5 0 18 0 1,00 1,00 

2 0 18 0 1,00 1,00 5 18 23 0 0,97 1,03 

2 18 23 1 0,91 1,10 5 23 27 0 0,97 1,03 

3 0 18 0 1,00 1,00 5 27 32 0 0,93 1,08 

3 18 23 0 0,71 1,41 5 32 57 0 0,93 1,08 

3 23 27 0 0,71 1,41 6 0 18 0 1,00 1,00 

4 0 18 0 1,00 1,00 6 18 23 0 0,91 1,10 

4 18 23 0 0,91 1,10 6 23 27 0 0,91 1,10 

4 23 27 0 0,91 1,10 6 27 32 0 0,77 1,31 

4 27 32 1 0,77 1,31 6 32 57 0 0,77 1,31 

- - - - - - 6 57 64 1 0,35 2,85 

FONTE: Willems (WILLEMS et al., 2018) 

 

Nota-se na Tabela 3 que o peso corresponde ao inverso da probabilidade 

de o indivíduo não censurar. Assim, se muitos indivíduos censurarem em um 

determinando tempo e que tenham a mesma característica de outro indivíduo, 

este  terá um peso grande nos modelos utilizados para a correção da censura 
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informativa. Sendo assim, este indivíduo compensará os indivíduos que 

censuraram devido a uma causa associada com o mecanismo de censura. 

 

Passo 5: Estimar a curva de sobrevivência IPCW 

 

Nos passos 1-3 foi descrito como calcular os pesos IPCW para todos os 

indivíduos sob risco em cada ponto do tempo observado. Ponderando os 

indivíduos, um modelo para o evento na ausência de censura pode ser ajustado. 

Para isto pode-se utilizar tanto o estimador de Kaplan-Meier quanto o modelo de 

Cox também, ambos ponderados pelos pesos, conforme Equações 9 e 10, 

respectivamente. 

 

Para exemplificar o método IPCW tem-se a Figura 2. 

 

FIGURA 2 – EXEMPLIFICANDO O MÉTODO IPCW 

 

FONTE: O Autor (2018) 

 

Na Figura 2 considere o tempo t=0. Neste tempo nenhum dos 6 indivíduos 

ainda sofreu a falha ou a censura. Destes 6 indivíduos: 2 têm covariável Z=1, 3 

têm covariável Z=2 e 1 tem covariável Z=3. No tempo t=18, o indivíduo 1, com 
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covariável Z=1 sofreu perda de acompanhamento. Tanto o indivíduo 1 quanto o 

3 têm covariável Z=2, assim, será atribuído um peso maior ao indivíduo 3 para 

contabilizar a perda de acompanhamento do indivíduo 1. Teoricamente o peso a 

ser atribuído para o indivíduo 3 a partir do tempo t=18 é 2, por contabilizar a 

perda de acompanhamento do indivíduo 1. Porém, conforme se observa na 

Tabela 3, o peso para o indivíduo 3 é 1,41. Como os pesos estão sendo 

calculados pelo modelo de Cox para os dados de censura e ainda estão sendo 

padronizados, o peso calculado não será exatamente igual a 2, pois se tem uma 

estimativa. Comparando os pesos no tempo t=18 para os indivíduos 2, 4 e 6, 

com Z=2, estes tiveram peso estimado de 1,10, já para o indivíduo 5, com Z=3, 

estimou-se o peso em 1,03, ou seja, todos os pesos estimados abaixo de 1,41. 

No tempo t=23, o indivíduo 2, com Z=2, sofreu a falha. Como ocorreu o 

evento de falha e os indivíduos 4 e 6 também possuem Z=2, estes terão o 

mesmo peso estimado anterior a partir deste tempo para contabilizar a perda do 

indivíduo 2. Ocorreu isto pois o evento que ocorreu foi de falha, não havendo a 

necessidade de dar peso extra aos demais indivíduos que estão sob risco pois 

não ocorreu a perda de acompanhamento do indivíduo 2. Aplica-se o mesmo 

raciocínio para os tempos subsequentes. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 ESTUDOS DE SIMULAÇÃO 

 

Foram feitos cinco estudos de simulação, cada um explorando 

características diferentes para verificar como o método IPCW se comporta nas 

situações propostas. Para realizar os estudos utilizou-se a simulação de Monte 

Carlo. 

 

3.1.1 Simulação de Monte Carlo 

 

A simulação de Monte Carlo pode ser usada para investigar a distribuição 

amostral de um parâmetro 𝜃. Os dados são repetidamente amostrados de uma 

população artificial e para cada amostra 𝜃 é calculado. O vetor de estimativas 

𝜃1, … , 𝜃𝑀 é usado para estimar a distribuição amostral do parâmetro. Seguem os 

passos abaixo para realizar as simulações de Monte Carlo (WILLEMS, 2014): 

 

Passo 1: Especificação da população artificial e desenvolvimento de um 

algoritmo para gerar os dados amostrais; 

Passo 2: Amostrar os dados da população artificial de interesse; 

Passo 3: Calcular a estimativa 𝜃 do parâmetro de interesse e alocar em 

um vetor; 

Passo 4: Repetir M vezes os passos 2 e 3, em que M é o número de 

amostragens; 

Passo 5: Tirar conclusões da distribuição do vetor 𝜃1, … , 𝜃𝑀, a qual é a 

estimativa Monte Carlo da distribuição do parâmetro 𝜃. 

 

Em simulação de Monte Carlo usualmente utilizam-se valores grandes 

para M como 10.000 ou  25.000. Neste estudo foi utilizado M igual a 1000, pois 

não foi observada diferença significativa quando se utiliza M deste tamanho ou 

menor (foram testados M igual a 100, 250 e 1000). Optou-se pelo maior M pois 

as simulações levaram em torno de 30 minutos, não sendo tão custoso em 
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termos de tempo de processamento. A definição da população artificial vai 

depender do estudo de simulação que será realizado, pois cada simulação terá 

suas próprias covariáveis. A geração dos dados foi feita seguindo a metodologia 

proposta por Bender (BENDER; AUGUSTIN; BLETTNER, 2005). 

 

3.1.2 Geração das observações 

 

Para cada indivíduo i simulado nos dados amostrais foi gerado um par 

(𝑡𝑖 , 𝛿𝑖), no qual 𝑡𝑖 = min (𝑡𝑓,𝑖, 𝑡𝑐,𝑖) e 𝛿𝑖 é a indicadora de falha (1 se falha e 0 se 

censura). 𝑡𝑓 é o tempo de falha e 𝑡𝑐 o tempo de censura. Para simular os tempos 

de falha e de censura utilizou-se o método da transformação integral da 

probabilidade (BENDER; AUGUSTIN; BLETTNER, 2005). 

Sendo U uma variável aleatória que segue uma distribuição uniforme 

U(0,1) e sendo 𝑆(. |𝑥) a função de sobrevivência condicional derivada do modelo 

de riscos proporcionais de Cox, tem-se a Equação 13: 

 

𝑆(𝑡|𝑥) = exp[−𝐻0(𝑡)exp (𝛽1𝑥1 + 𝛽2𝑥2 + ⋯ + 𝛽𝑝𝑥𝑝)]             (13) 

 

Para encontrar o tempo até a ocorrência de falha, tem-se a Equação 14: 

 

𝑇 = 𝑆−1(𝑢|𝑥) = 𝐻0
−1 (

log (𝑈)

exp (𝛽1𝑥1 + 𝛽2𝑥2 + ⋯ + 𝛽𝑝𝑥𝑝)
)               (14) 

 

T é uma variável aleatória, sendo o tempo até a ocorrência de falha. Este 

tempo tem a função de sobrevivência dada pela Equação 13. Este resultado é 

conhecido como a transformação integral da probabilidade. Assim, para gerar o 

tempo de sobrevivência 𝑇~𝑆(. |𝑥) , é suficiente gerar u de uma distribuição 

Uniforme U ~ U(0,1) e obter a transformação da inversa 𝑡 =  𝑆−1(𝑢|𝑥). 

Para gerar os tempos de falha e de censura, utilizou-se a distribuição 

exponencial. Neste caso 𝐻_0(𝑡) = 𝜆. As Equações 15 e 16 são utilizadas para 

simular os tempos de falha e de censura, respectivamente: 
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𝑡𝑓 = (−
log (𝑢𝑓)

𝜆0𝐹 . exp (𝛽𝑓1𝑥1 + 𝛽𝑓2𝑥2 + ⋯ + 𝛽𝑓𝑝𝑥𝑝)
)       (15) 

 

𝑡𝑐 = (−
log (𝑢𝑐)

𝜆0𝐶 . exp (𝛽𝑐1𝑥1 + 𝛽𝑐2𝑥2 + ⋯ + 𝛽𝑐𝑝𝑥𝑝)
)       (16) 

 

Sendo 𝜆0𝐹 e 𝜆0𝐶 as funções de taxa de falha basal para o evento de falha 

e para o evento de censura, respectivamente. (𝛽𝑓1, 𝛽𝑓2, … , 𝛽𝑓𝑝) corresponde ao 

vetor de parâmetros do modelo de geração de tempos de falha e 𝑢𝑥 números 

gerados da distribuição Uniforme U(0,1). Já (𝛽𝑓1, 𝛽𝑓2, … , 𝛽𝑓𝑝)  corresponde ao 

vetor de parâmetros do modelo de geração dos tempos de censura e 𝑢𝑐 

números gerados a partir da distribuição Uniforme U(0,1). 

 

3.1.3 Estimativa das curvas de sobrevivência e dos parâmetros do modelo 

 

Foram comparadas as curvas de sobrevivência em três situações: 

estimada utilizando os tempos de falha reais de cada indivíduo (curva de 

sobrevivência real – situação 1), estimada considerando a censura como não 

informativa (situação 2) e estimada considerando a censura como informativa 

(utilizando o método IPCW – situação 3). Em todas as situações para estimar as 

curvas de sobrevivência utilizou-se o modelo de Cox. O tempo de 

acompanhamento dos indivíduos foi de 365 dias (1 ano), sendo estimadas as 

curvas de sobrevivência a cada 0,5 dia. 

Foram feitas 1000 simulações de Monte Carlo, obtendo-se M = 1000 

curvas de sobrevivência para cada situação. Com as 1000 simulações de Monte 

Carlo obteve-se uma curva de sobrevivência média para cada situação. 

Considerando �̂�𝑟𝑒𝑎𝑙, �̂�𝐶𝑁𝐼, �̂�𝐶𝐼 as funções de sobrevivência médias estimadas na 

situação 1, 2 e 3, respectivamente, têm-se as Equações 17, 18 e 19: 

 

�̂�̅
𝑟𝑒𝑎𝑙 =

∑ �̂�𝑗,𝑟𝑒𝑎𝑙
𝑀
𝑗=1

𝑀
               (17) 
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�̂�̅
𝐶𝑁𝐼 =

∑ �̂�𝑗,𝐶𝑁𝐼
𝑀
𝑗=1

𝑀
               (18) 

 

�̂�̅
𝐶𝐼 =

∑ �̂�𝑗,𝐶𝐼
𝑀
𝑗=1

𝑀
               (19) 

 

Com relação aos parâmetros dos modelos de Cox para cada situação, 

foram obtidas 1000 estimativas para cada parâmetro e cada situação. Foi feito a 

média das 1000 estimativas para cada parâmetro e cada situação utilizando as 

Equações 20, 21 e 22, para as situações 1, 2 e 3, respectivamente. 

 

�̅̂�𝑟𝑒𝑎𝑙 =
∑ �̂�𝑗,𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑀
𝑗=1

𝑀
               (20) 

 

�̅̂�𝐶𝑁𝐼 =
∑ �̂�𝑗,𝐶𝑁𝐼

𝑀
𝑗=1

𝑀
               (21) 

 

�̅̂�𝐶𝐼 =
∑ �̂�𝑗,𝐶𝐼

𝑀
𝑗=1

𝑀
               (22) 

 

Para o cálculo dos pesos do método IPCW utilizou-se o modelo de Cox 

considerando a censura como o evento. Também foram calculados M 

parâmetros para este modelo, obtendo-se um valor médio para cada parâmetro 

do modelo utilizando a Equação 23. 

 

�̅̂�𝐼𝑃𝐶𝑊 =
∑ �̂�𝑗,𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑀
𝑗=1

𝑀
               (23) 

 

3.1.4 Passos para a geração de dados de sobrevivência e aplicação do método 

IPCW 

 

Nas Figuras abaixo têm-se os passos para a geração dos dados dos 

estudos de simulação. Como exemplo utilizou-se o segundo estudo de 

simulação, que está detalhado na Seção 3.3 podendo ser facilmente estendido 
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aos demais estudos. Foram utilizadas as funções do R (R CORE TEAM, 2015) 

para demonstrar mais facilmente as simulações. No Quadro 1 tem-se a geração 

do banco de observações. 

 

QUADRO 1 – GERAÇÃO DO BANCO DE DADOS 

 
FONTE: O Autor (2018) 

 

No Quadro 1 n corresponde ao tamanho da amostra. Na Quadro 2 

encontra-se a geração dos tempos de falha, de censura, os tempos observados 

pelo pesquisador e a indicadora de falha. 

 

QUADRO 2– GERAÇÃO DOS TEMPOS DE FALHA, DE CENSURA E OBSERVADOS 

 
FONTE: O Autor (2018) 

 

No Quadro 2, lambdaX e lambdaC correspondem à taxa de falha basal do 

modelo de falha e de censura, respectivamente, u1 e u2 à geração de números 

da distribuição Uniforme U(0,1), xi e ci os tempos de falha e de censura, 

respectivamente, ti o tempo observado pelo pesquisador e di a indicadora de 

falha. Na Quadro 3 encontra-se a transformação do banco de observações para 

o formato longo, utilizando a função survSplit do pacote survival, do R. 
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QUADRO 3 – TRANSFORMAÇÃO DO BANCO DE DADOS PARA O FORMATO LONGO 

 
FONTE: O Autor (2018) 

 

No Quadro 3 transformou-se o banco de observações original para o 

formato longo, formato de processo de contagem, com o tempo inicial igual a 

Tstart, o tempo de parada igual a ti e a indicadora de falha igual a di. Ainda 

criou-se a indicadora de censura, ind.dropout. No Quadro 4 tem-se o modelo de 

censura utilizado para gerar os pesos do método IPCW. 

 

QUADRO 4 – MODELO DE CENSURA DO MÉTODO IPCW 

 
FONTE: O Autor (2018) 

 

No Quadro 4 tem-se que o evento de interesse é a perda de 

acompanhamento (exposure = ind.dropout). Foi utilizado um modelo de 

sobrevivência (family = “survival”) que corresponde ao modelo de riscos 

proporcionais de Cox, o tempo inicial é Tstart (tstart = Tstart), o tempo de parada 

ti (timevar = ti) e utilizando o banco de dados no formato longo (data = dat1). No 

Quadro 5 têm-se as estimativas das curvas de sobrevivência e do modelo 

utilizado para gerar as curvas de sobrevivência utilizando os tempos de falha dos 

indivíduos. 
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QUADRO 5– OBTENÇÃO DAS ESTIMATIVAS DA CURVA DE SOBREVIVÊNCIA E DO 
MODELO DE SOBREVIVÊNCIA UTILIZANDO OS TEMPOS DE FALHA DOS INDIVÍDUOS 

 
FONTE: O Autor (2018) 

 

No Quadro 5 o primeiro comando (ssf.real) corresponde à obtenção das 

probabilidades de sobrevivência real dos indivíduos utilizando os tempos de 

falha (xi) e a indicadora de falha (one), um vetor contendo apenas o valor 1. As 

curvas de sobrevivência foram estimadas nos tempos tt (uma sequência de 

valores entre 0 e 365, correspondente a 1 ano, com intervalo de 0,5). O segundo 

(ssf.real.G1) e o terceiro (ssf.real.G2) comandos correspondem à obtenção das 

probabilidades de sobrevivência para grupos de indivíduos com (A=0, L=0) e 

(A=1, L=1), respectivamente. Já o último comando corresponde à obtenção das 

estimativas dos coeficientes do modelo de Cox ajustado aos tempos de falha. No 

Quadro 6 têm-se as mesmas estimativas, porém, considerando a censura como 

não informativa e os tempos observados. 

 

QUADRO 6 – OBTENÇÃO DAS ESTIMATIVAS DA CURVA DE SOBREVIVÊNCIA E DO 
MODELO DE SOBREVIVÊNCIA UTILIZANDO OS TEMPOS OBSERVADOS E 

CONSIDERANDO A CENSURA COMO NÃO INFORMATIVA 

 
FONTE: O Autor (2018) 

 

No Quadro 6 o primeiro comando (ssf.trad) corresponde à obtenção das 

probabilidades de sobrevivência utilizando os tempos observados (ti) e a 

indicadora de falha (di). As curvas de sobrevivência foram estimadas nos tempos 
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tt. O segundo (ssf.real.G1) e o terceiro (ssf.real.G2) comandos correspondem à 

obtenção das probabilidades de sobrevivência para grupos de indivíduos com 

(A=0, L=0) e (A=1, L=1), respectivamente. Já o último comando corresponde à 

obtenção das estimativas dos coeficientes do modelo de Cox considerando a 

censura como não informativa. No Quadro 7 têm-se as mesmas estimativas, 

porém, considerando a censura como informativa e os tempos observados. 

 
QUADRO 7 – OBTENÇÃO DAS ESTIMATIVAS DA CURVA DE SOBREVIVÊNCIA E DO 

MODELO DE SOBREVIVÊNCIA UTILIZANDO OS TEMPOS OBSERVADOS E 
CONSIDERANDO A CENSURA COMO INFORMATIVA 

 
FONTE: O Autor (2018) 

 

No Quadro 7 o primeiro comando (ssf.IPCW) é utilizado para a obtenção 

das probabilidades de sobrevivência utilizando o banco de dados no formato 

longo. Tstart corresponde ao tempo inicial, ti o tempo de parada e di a indicadora 

de falha. Ainda se tem o termo weights = sw.c, este corresponde aos pesos 

estimados na Figura 6.  As curvas de sobrevivência foram estimadas nos tempos 

tt. O segundo (ssf.real.G1) e o terceiro (ssf.real.G2) comandos correspondem à 

obtenção das probabilidades de sobrevivência para grupos de indivíduos com 

(A=0, L=0) e (A=1, L=1), respectivamente. Já o último comando corresponde à 

obtenção das estimativas dos coeficientes do modelo de Cox considerando a 

censura como informativa. 

 

3.2 PRIMEIRO ESTUDO DE SIMULAÇÃO 

 

Todos os estudos de simulação seguiram os casos propostos por Howe 

(HOWE et al., 2011). Estes casos estão nas Figuras I a V do artigo. No primeiro 

estudo tem-se o acompanhamento de pacientes que foram detectados com HIV 
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positivo pelo menos 5 anos antes da entrada no estudo. Na Figura 3 tem-se este 

primeiro caso. 

 

FIGURA 3 – DIAGRAMA CAUSAL REPRESENTADO O PRIMEIRO ESTUDO DE SIMULAÇÃO. 
A O USO DE DROGA INJETÁVEL L O CONSUMO DE ÁLCOOL, D A PERDA DE 

ACOMPANHAMENTO E T O TEMPO ATÉ À MORTE. 

 

FONTE: Adaptado de Howe (HOWE et al., 2011) 

 

A Figura 3 representa um estudo de Coorte, no qual os indivíduos foram 

divididos em grupo exposto e não exposto. No grupo exposto (A = 1) os 

indivíduos fazem uso de droga injetável, já no grupo não exposto (A = 0) não 

fazem uso deste tipo de droga. Ainda, mediu-se também se o consumo de álcool 

do paciente, que foi classificado como alto (L = 1) ou baixo (L = 0). 

Verifica-se na DAG da Figura 3 que há um efeito causal entre a o uso de 

droga injetável (A) e o tempo até a morte (T), assim como entre o consumo de 

álcool (L) e T. Os pacientes que usam droga injetável têm maior risco de morrer 

comparado ao grupo que não consome droga injetável (indicado pela flecha 

entre A e T). Já os indivíduos que tiveram alto consumo de álcool também estão 

sob maior risco de morrer. D é a indicadora de censura, a caixa em D = 0 indica 

que a análise foi restrita aos indivíduos que permaneceram sem perda de 

acompanhamento até o tempo t. Neste caso quando há perda de 

acompanhamento de um indivíduo, este é retirado da análise e somente a 

informação até a perda de acompanhamento é considerada (o indivíduo foi 

censurado). Utilizou-se uma população contendo 25% de pacientes que usam 

droga injetável e 45% de pacientes que têm alto consumo de álcool. Estes 
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valores foram propostos, tendo alguma base nos estudos do Cook e do Mesic 

(COOK et al., 2017; MESIC et al., 2018). 

Para simular os tempos de falha e de censura utilizaram-se as Equações 

15 e 16, respectivamente. O 𝜆0𝐹  utilizado foi igual a 0,003. Comparou-se o 

tamanho de amostra e a porcentagem de censura e a influência de ambos na 

estimação das curvas de sobrevivência e na estimação dos parâmetros dos 

modelos de sobrevivência. Para a influência do tamanho da amostra nas 

estimativas utilizou-se tamanhos de amostra N=100 e N=250, fixando a 

porcentagem de censura em 30%. Para ambos os casos o 𝜆0𝐶 utilizado foi igual 

a 0,008. Já para a influência da porcentagem de censura nas estimativas, fixou-

se o tamanho de amostra em N=250 e variou-se a porcentagem de censura em 

30% e 50%. No primeiro caso utilizou-se 𝜆0𝐶 igual a 0,008 e no segundo caso 

𝜆0𝐶 igual a 0,025. 

 As covariáveis utilizadas no estudo foram o uso de droga injetável (uso: A 

= 1; não uso: A = 0) e o consumo de álcool (alto: L = 1; baixo: L = 0). Neste 

estudo as covariáveis estão relacionadas somente com o tempo de falha, e não 

com o tempo de censura. Os coeficientes utilizados foram iguais a 𝛽 = (1,2; 2,0) 

e ∅ = (0; 0) para A e L e equação de geração dos tempos de falha (Equação 15) 

e censura (Equação 16), respectivamente. Selecionaram-se estes coeficientes 

para a geração dos tempos de falha conforme revisão de estudo do Cook, no 

qual constatou-se que estes representam bem algumas situações já estudadas 

da associação entre consumo de álcool e uso de drogas injetáveis em indivíduos 

com HIV positivo (COOK et al., 2017). 

 

3.3 SEGUNDO ESTUDO DE SIMULAÇÃO 

 

No segundo estudo de simulação novamente foram acompanhados 

pacientes que foram detectados com HIV positivo pelo menos 5 anos antes da 

entrada no estudo. Na Figura 4 tem-se a DAG representando este estudo. 
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FIGURA 4 – DIAGRAMA CAUSAL REPRESENTADO O SEGUNDO ESTUDO DE SIMULAÇÃO. 
A REPRESENTA O USO DE DROGA INJETÁVEL, L O CONSUMO DE ÁLCOOL, D A PERDA 

DE ACOMPANHAMENTO E T O TEMPO ATÉ À MORTE. 

 

FONTE: Adaptado de Howe (HOWE et al., 2011) 

 

Na Figura 4 verifica-se na DAG que há efeito causal entre o A e T, entre L 

e T e também entre L e D. Assim, os pacientes que usam droga injetável têm 

maior risco de morrer comparados aos que não usam droga injetável (indicado 

pela flecha entre A e T). Os indivíduos que têm alto consumo de álcool também 

têm maior risco de morrer. Como há uma relação de efeito causal entre L e D, os 

indivíduos que têm alto consumo de álcool estão mais propensos à perda de 

acompanhamento, resultando na presença de censura informativa. 

Para simular os tempos de falha e de censura utilizaram-se as Equações 

15 e 16, respectivamente. O 𝜆0𝐹  utilizado foi igual a 0,003. Comparou-se o 

tamanho de amostra e a porcentagem de censura e a influência de ambos na 

estimação das curvas de sobrevivência Para a influência do tamanho da amostra 

nas estimativas utilizou-se tamanhos de amostra N=100 e N=250, fixando a 

porcentagem de censura em 30%. Para ambos os caso o 𝜆0𝐶 utilizado foi igual a 

0,005. Já para a influência da porcentagem de censura nas estimativas, fixou-se 

o tamanho de amostra em N=250 e variou-se a porcentagem de censura em 

30% e 50%. No primeiro caso utilizou-se 𝜆0𝐶 igual a 0,005 e no segundo caso 

𝜆0𝐶 igual a 0,012. Utilizou-se uma população contendo 25% de pacientes que 

usam droga injetável e 45% de pacientes que têm alto consumo de álcool. 

As covariáveis do estudo foram o uso de droga injetável (uso: A = 1; não 

uso: A = 0) e o consumo de álcool (alto: L = 1; baixo: L = 0). Os coeficientes 
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utilizados foram iguais a 𝛽 = (1,2; 2,0) e ∅ = (0; 1,2) para A e L e equação de 

geração dos tempos de falha e censura, respectivamente. 

 

3.4 TERCEIRO ESTUDO DE SIMULAÇÃO 

 

No terceiro estudo de simulação tem-se a mesma situação dos demais 

estudos, porém, a perda de acompanhamento (D) está associada apenas com o 

uso de drogas injetáveis (A), conforme Figura 5. 

 

FIGURA 5 – DIAGRAMA CAUSAL REPRESENTADO O TERCEIRO ESTUDO DE SIMULAÇÃO. 
A REPRESENTA O USO DE DROGA INJETÁVEL, L O CONSUMO DE ÁLCOOL, D A PERDA 

DE ACOMPANHAMENTO E T O TEMPO ATÉ À MORTE. 

 

FONTE: Adaptado de Howe (HOWE et al., 2011) 

 

Na Figura 5 visualiza-se que há uma relação de causa e efeito entre A e 

T, assim como entre L e T, e ainda também entre A e D. Como há uma 

associação entre A e D, os indivíduos que usam droga injetável estão mais 

propensos à perda de acompanhamento. Isto gera uma propensão maior à 

censura destes indivíduos, gerando a censura informativa. Utilizou-se uma 

população contendo 25% de pacientes que usam droga injetável e 45% de 

pacientes que têm alto consumo de álcool. 

Para simular os tempos de falha e de censura utilizaram-se as Equações 

15 e 16, respectivamente. O 𝜆0𝐹  utilizado foi igual a 0,003. Comparou-se o 

tamanho de amostra e a porcentagem de censura e a influência de ambos na 

estimação das curvas de sobrevivência. Para a influência do tamanho da 
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amostra nas estimativas utilizou-se tamanhos de amostra N=100 e N=250, 

fixando a porcentagem de censura em 30%. Para ambos os caso o 𝜆0𝐶 utilizado 

foi igual a 0,0018. Já para a influência da porcentagem de censura nas 

estimativas, fixou-se o tamanho de amostra em N=250 e variou-se a 

porcentagem de censura em 30% e 50%. No primeiro caso utilizou-se 𝜆0𝐶 igual a 

0,0018 e no segundo caso 𝜆0𝐶 igual a 0,0055. 

As covariáveis do estudo foram o uso de droga injetável (uso: A = 1; não 

uso: A = 0) e o consumo de álcool (alto: L = 1; baixo: L = 0). Os coeficientes 

utilizados foram iguais a 𝛽 = (1,2; 2,0) e ∅ = (2,0; 0) para A e L e equação de 

geração dos tempos de falha e censura, respectivamente. 

 

3.5 QUARTO ESTUDO DE SIMULAÇÃO 

 

No quarto estudo de simulação tem-se a mesma situação dos estudos 

anteriores, porém, há associação entre a perda de acompanhamento (D) com o 

uso de droga injetável (A) e também com o consumo de álcool (L). 

 

FIGURA 6 – DIAGRAMA CAUSAL REPRESENTADO O QUARTO ESTUDO DE SIMULAÇÃO. A 
REPRESENTA O EFEITO DA INJEÇÃO DE DROGAS, L O CONSUMO DE ÁLCOOL, D A 

PERDA DE ACOMPANHAMENTO E T O TEMPO ATÉ À MORTE. 

 
FONTE: Adaptado de Howe (HOWE et al., 2011) 

 

Verifica-se na Figura 6 que há uma relação de causa e efeito entre A e T, 

L e T, assim como entre A e D e L e D. Como há uma associação entre A e D e 

L e D, os indivíduos que usam droga injetável estão mais propensos a censurar, 

assim como os indivíduos que têm alto consumo de álcool. Isto gera uma 
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propensão maior à perda de acompanhamento destes indivíduos, ocorrendo a 

censura informativa. Utilizou-se uma população contendo 25% de pacientes que 

usam droga injetável e 45% de pacientes que têm alto consumo de álcool. 

Para simular os tempos de falha e de censura utilizaram-se as Equações 

15 e 16, respectivamente. O 𝜆0𝐹 utilizado foi igual a 0,003 e para o 𝜆0𝑐 utilizaram-

se diversos valores dependendo da situação proposta. Comparou-se o tamanho 

de amostra e a porcentagem de censura e a influência de ambos na estimação 

das curvas de sobrevivência. Na comparação do tamanho da amostra utilizou-se 

N=100 e N=250, fixando a porcentagem de censura em 30%. Para a influência 

do tamanho da amostra nas estimativas utilizou-se tamanhos de amostra N=100 

e N=250, fixando a porcentagem de censura em 30%. Para ambos os caso o 𝜆0𝐶 

utilizado foi igual a 0,00121. Já para a influência da porcentagem de censura nas 

estimativas, fixou-se o tamanho de amostra em N=250 e variou-se a 

porcentagem de censura em 30% e 50%. No primeiro caso utilizou-se 𝜆0𝐶 igual a 

0,00121 e no segundo caso 𝜆0𝐶 igual a 0,026. 

As covariáveis do estudo foram o uso de droga injetável (uso: A = 1; não 

uso: A = 0) e consumo de álcool (alto: L = 1; baixo: L = 0). Os coeficientes 

utilizados foram iguais a 𝛽 = (1,2; 2,0) e ∅ = (2,0; 1,2) para A e L e equação de 

geração dos tempos de falha e censura, respectivamente. 

 

3.6 QUINTO ESTUDO DE SIMULAÇÃO 

 

No quinto estudo de simulação tem-se uma situação mais complexa que 

dos estudos anteriores. Este estudo está representado na Figura 7 Tem-se 

novamente um estudo de acompanhamento de pacientes que foram detectados 

com HIV positivo pelo menos 5 anos antes da entrada no estudo. Como há uma 

associação entre A e D e entre A e T, os pacientes que estão expostos estão 

mais propensos à perda de acompanhamento assim como à ocorrência de 

morte. Também há uma associação entre L e D, sendo assim os pacientes que 

têm alto consumo de álcool têm maior propensão a censurar. Além disso, há 

mais duas covariáveis no estudo, Z (contagem de linfócitos CD4; 1: ≥ 200 

células/µL, 0: < 200 células/µL) e Q (grau de instrução; 1: maior grau; 0: menor 

grau). 
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Há uma associação entre L e T, mediada por Z. Neste caso os pacientes 

que têm alto consumo de álcool apresentam uma menor contagem de linfócitos 

CD4, tendo maior propensão à ocorrência de morte. Já Q está associado com A, 

sendo uma relação inversa. Assim, os pacientes com maior grau de instrução 

possuem menor propensão ao consumo de drogas injetáveis. Considerou-se 

que o pesquisador mediu apenas as covariáveis A e Z. Neste estudo a 

população considerada tem 25% de pacientes com maior grau de instrução e 

45% de pacientes com alto consumo de álcool. As variáveis aleatórias A e Z 

estão associadas com as covariáveis Q e L, respectivamente, e são variáveis 

dicotômicas. Assim, para gerar as variáveis aleatórias A e Z para cada paciente  

considerou-se que: 

 

𝐴|𝑄~𝐵𝑒𝑟𝑛𝑜𝑢𝑙𝑙𝑖(−1 + 0,5. 𝑄) 

𝑍|𝐿~𝐵𝑒𝑟𝑛𝑜𝑢𝑙𝑙𝑖(−2 + 0,8. 𝐿) 

 

Ou seja, A condicionado a Q segue uma distribuição Bernoulli com 

parâmetro -1+0,5.Q e Z condicionado a L também segue uma distribuição 

Bernoulli com parâmetro -2+0,8.L. 

 
FIGURA 7 – DIAGRAMA CAUSAL REPRESENTADO O QUINTO ESTUDO DE SIMULAÇÃO. A 
REPRESENTA O USO DE DROGA INJETÁVEL, L O CONSUMO DE ÁLCOOL, Q O GRAU DE 

INSTRUÇÃO, Z A CONTAGEM DE LINFÓCITOS CD4, D A PERDA DE ACOMPANHAMENTO E 
T O TEMPO ATÉ À MORTE. 

 

FONTE: Adaptado de Howe (HOWE et al., 2011) 

 



49 
 

 

 

Para simular os tempos de falha e de censura utilizaram-se as Equações 

15 e 16, respectivamente. O 𝜆0𝐹  utilizado foi igual a 0,003. Comparou-se o 

tamanho de amostra e a porcentagem de censura e a influência de ambos na 

estimação das curvas de sobrevivência. Na comparação do tamanho da amostra 

utilizou-se N=100 e N=250, fixando a porcentagem de censura em 30%. Para a 

influência do tamanho da amostra nas estimativas utilizou-se tamanhos de 

amostra N=100 e N=250, fixando a porcentagem de censura em 30%. Para 

ambos os caso o 𝜆0𝐶 utilizado foi igual a 0,00057. Já para a influência da 

porcentagem de censura nas estimativas, fixou-se o tamanho de amostra em 

N=250 e variou-se a porcentagem de censura em 30% e 50%. No primeiro caso 

utilizou-se 𝜆0𝐶 igual a 0,00057 e no segundo caso 𝜆0𝐶 igual a 0,0021. 

 As covariáveis do estudo foram o uso de droga injetável (uso: A = 1; não 

uso: A = 0), o consumo de álcool (alto: L = 1; baixo: L = 0), grau de instrução 

(maior grau: 1, menor grau: 0) e contagem de linfócitos CD4 (1: ≥ 200 células/µL, 

0: < 200 células/µL). Os coeficientes utilizados para a geração dos tempos de 

falha e de censura foram, respectivamente, iguais a 𝛽 = (0,5; 0; 1,8; 0)  e ∅ =

(2;  2.5; 0; 0) para A, L, Z e Q, respectivamente. 

 

3.7 ESTUDO COM DADOS REAIS – ANÁLISE DE SOBREVIVÊNCIA EM 

PACIENTES COM LEUCEMIA MIELÓIDE AGUDA (AML) 

 

O sexto e o sétimo estudos foram feitos utilizando dados reais. Estes 

dados referem-se a indivíduos adultos com leucemia mielóide aguda (AML) em 

um estudo publicado por Shimakura (HENDERSON; SHIMAKURA; GORST, 

2002). No estudo foram utilizados de 1043 indivíduos entre 1981 e 1998 de 

diversos locais no Reino Unido obtidos do North West Leukemia Register. Este 

banco de dados é de alta qualidade, tendo registros de incidência e estado de 

sobrevivência de todos os casos de leucemia do noroeste da Inglaterra. Na 

Figura 8 tem-se o mapa do noroeste da Inglaterra, contendo os limites dos 

distritos a distribuição dos casos de AML entre 1981 e 1998. Originalmente, o 

objetivo do estudo foi comparar a curva de sobrevivência destes indivíduos e 

verificar se uma parte da heterogeneidade podia ser explicada por efeitos 

espaciais. 
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FIGURA 8 – DISTRIBUIÇÃO DE CASOS DE AML NO NOROESTE DA INGLATERRA ENTRE 
OS ANOS DE 1981-1998. OS NÚMEROS SÃO OS IDENTIFICADORES DOS DISTRITOS. 

 
FONTE: Shimakura (HENDERSON; SHIMAKURA; GORST, 2002) 

 

A leucemia mielóide aguda é o tipo de leucemia aguda mais comum em 

adultos, contabilizando 80% dos casos neste grupo. O AML pode surgir em 

pacientes com desordem hematológica ou como uma consequência de um 

tratamento anterior. Na maior parte dos casos o AML aparece como o primeiro 

indício de câncer no indivíduo. A patogênese envolve a proliferação anormal e 

diferenciação de uma população de clones de células-tronco mielóides 

(KOUCHKOVSKY; ABDUL-HAY, 2016). 

Como fatores prognósticos utilizados no estudo têm-se a idade do 

indivíduo, o sexo (0 = F, 1 = M), a contagem de células brancas (WBC), truncado 

em 500 unidades sendo 1 unidade = 50 x 109 /L, e uma medida de deprivação 

que depende do distrito de residência, o Townsend score, que é medido na 

escala entre – 7 a 10, sendo que valores mais elevados indicam áreas menos 

prósperas. Ainda considerou-se mais uma covariável, o distrito de diagnóstico da 

doença, sendo que no noroeste da Inglaterra há 24 distritos, conforme observa-

se na Figura 8. 

No sexto e no sétimo estudos foi feita a verificação se há a presença de 

censura informativa utilizando todas as covariáveis para o modelo de censura do 

método IPCW, e ainda todas as covariáveis para o ajuste do modelo de 
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sobrevivência. A diferença entre o sexto e sétimo estudos foi que no sétimo 

estudo considerou-se ainda um efeito aleatório correspondente ao distrito de 

residência de cada indivíduo. 

 

3.7.1 Sexto estudo – desconsiderando o efeito aleatório 

 

No sexto estudo foram feitos os seguintes casos: 

 

 Estimação da curva de sobrevivência considerando a censura como 

não informativa, utilizando o modelo de riscos proporcionais de Cox, e 

considerando a censura como informativa, pelo método IPCW; 

 No método IPCW utilizou-se para o modelo de censura as quatro 

covariáveis do estudo; 

 Comparação das curvas de sobrevivência populacional utilizando os 

dois métodos; 

 Comparação das curvas de sobrevivência para um grupo de indivíduos 

do sexo feminino, com WBC de 500 unidades e Towsend score igual a 

0 para ambos os métodos; 

 Comparação das inferências obtidas tanto considerando a censura 

como não informativa quanto considerando a censura como 

informativa; 

 

3.7.2 Sétimo estudo –  Considerando o efeito aleatório 

 

Além das três covariáveis já mencionadas, no estudo de Shimakura 

(HENDERSON; SHIMAKURA; GORST, 2002), ainda há a presença de outra 

covariável, a localização do indivíduo (distrito do diagnóstico da doença). Assim, 

a localização foi utilizada como efeito aleatório no modelo de censura para o 

método IPCW e ainda também o próprio indivíduo como efeito aleatório.  No 

sétimo estudo foram feitos os seguintes casos: 
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 Estimação da curva de sobrevivência considerando a censura como 

não informativa, utilizando o modelo de riscos proporcionais de Cox, e 

considerando a censura como informativa, pelo método IPCW; 

 No método IPCW utilizou-se para o modelo de censura as quatro 

covariáveis do estudo e ainda como efeito aleatório a localização do 

indivíduo e o próprio indivíduo; 

 Comparação das curvas de sobrevivência populacional utilizando os 

dois métodos; 

 Comparação das curvas de sobrevivência para um grupo de indivíduos 

do sexo feminino, com WBC de 500 unidades e Towsend-score igual a 

0 para ambos os métodos; 

 Comparação das inferências obtidas tanto considerando a censura 

como não informativa quanto considerando a censura como 

informativa; 

 

3.8 RECURSOS COMPUTACIONAIS 

 

O software R, versão 3.5.0 (R CORE TEAM, 2015) foi utilizado para 

ajustar os modelos aos dados descritos. Foi utilizado o pacote ipw para estimar 

os pesos utilizado no método IPCW. O pacote ipw têm as seguintes 

características (VAN DER WAL, 2011): 

 

 Ajuste do Inverse probability weighting (IPW) em um tratamento 

pontual para ajustar o efeito de um tratamento na presença de um 

conjunto de fatores de confusão; 

 Encontra tanto o peso não padronizado quanto o padronizado; 

 Ajuste do IPW para estudos longitudinais no qual uma exposição 

discreta ou contínua varia no tempo; 

 Gráfico de distribuição dos pesos do inverso da probabilidade; 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 PRIMEIRO ESTUDO DE SIMULAÇÃO  

 

O primeiro estudo de simulação está representado na Figura 3. Neste 

estudo tem-se o acompanhamento de pacientes que foram detectados com HIV 

positivo pelo menos 5 anos antes da entrada no estudo e as covariáveis A (uso 

de droga injetável) e L (consumo de álcool). A taxa de falha de base para a 

censura (𝜆0𝐶) foi fixada em diferentes valores dependendo da porcentagem de 

censura que se deseja obter e do tamanho da amostra utilizada. Para o estudo 

com tamanho de amostra N=100, fixou-se 𝜆0𝐶 em 0,008 obtendo-se 30,8% de 

censura. Já para N=100 (𝜆0𝐶=0,008) e N=250 (𝜆0𝐶=0,025) obteve-se 30,6% e 

51,8% de censura, respectivamente. Os coeficientes utilizados nos modelos para 

simulação dos tempos de falha e de censura se encontram na Tabela 1. 

 

TABELA 4 – PARÂMETROS PARA GERAÇÃO DOS TEMPOS DE FALHA E DE CENSURA DO 
PRIMEIRO ESTUDO DE SIMULAÇÃO 

Parâmetro Valor 

A – Injeção de droga - 

Coeficiente de regressão do modelo do tempo de falha (𝛽1) 1,2 

Coeficiente de regressão do modelo do tempo de censura 

(∅1) 
0,0 

L – Alto consumo de álcool - 

Coeficiente de regressão do modelo do tempo de falha (𝛽2) 2,0 

Coeficiente de regressão do modelo do tempo de censura 

(∅2) 
0,0 

Taxa de falha baseline (𝜆0𝐹) 0,003 

Taxa de censura baseline (𝜆0𝐶) – N=100 (30% de censura) 0,008 

                                                      N=250 (30% de censura) 0,008 

                                                      N=250 (30% de censura) 0,025 

FONTE: O Autor (2018) 

 

Na Figura 9 têm-se as curvas estimadas dos tempos de falha para os 

seguintes grupos de pacientes: usuários de droga injetável (A=1), não usuários 

de droga injetável (A=0), pacientes com baixo consumo de álcool (L=0) e 

pacientes com alto consumo de álcool (L=1). Foram estimadas as curvas de 
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tempos de falha para tamanho de amostra 100 e 250, com 30% de censura em 

ambos os casos. Estas curvas foram obtidas marginalmente para cada grupo. 

 

FIGURA 9 – CURVAS ESTIMADAS DOS TEMPOS DE FALHA DO PRIMEIRO ESTUDO DE 
SIMULAÇÃO PARA DIFERENTES GRUPOS UTILIZANDO TAMANHOS DE AMOSTRA N=100 

E N=250 COM 30% DE CENSURA 

 

FONTE: O Autor (2018) 

 

Verifica-se na Figura 9 que os grupos que não utilizam droga injetável 

(A=0) e os que têm baixo consumo de álcool (L=0), têm menor propensão a 

falhar em relação aos grupos com alto consumo de álcool (L=1) e que utilizam 

droga injetável (A=1). Este resultado é esperado, pois há uma relação de causa 

e efeito entre o consumo de álcool e o uso de droga injetável em relação à 

propensão à morte dos pacientes. Observa-se ainda que as curvas estimadas de 

tempos de falha não diferiram em relação ao tamanho da amostra. 

Na Figura 10 têm-se as curvas estimadas de tempos de censura para os 

grupos já citados utilizando amostras de tamanho N=100 e N=250, mantendo-se 

fixa a porcentagem de censura em 30%. Verifica-se que não há diferença entre 

as curvas estimadas dos tempos de censura. Na geração destes tempos não há 

associação com as covariáveis. Com este resultado, confirma-se que há uma 

especificação correta no modelo utilizado na geração dos dados simulados. As 

curvas estimadas de tempos de censura tiveram o mesmo comportamento para 

amostras de tamanho 100 e 250, assim como as curvas de tempos de falha e 

ainda a censura é considerada como não informativa. 
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FIGURA 10 – CURVAS ESTIMADAS DOS TEMPOS DE CENSURA DO PRIMEIRO ESTUDO 
DE SIMULAÇÃO PARA DIFERENTES GRUPOS UTILIZANDO TAMANHOS DE AMOSTRA 

N=100 E N=250 COM 30% DE CENSURA 

 

FONTE: O Autor (2018) 

 

Na Figura 11 têm-se as curvas estimadas de tempos de censura para 

amostras de tamanho N=250 com 30% e 50% de censura.  

 
FIGURA 11 – CURVAS ESTIMADAS DOS TEMPOS DE CENSURA DO PRIMEIRO ESTUDO 
DE SIMULAÇÃO PARA DIFERENTES GRUPOS UTILIZANDO 30% E 50% DE CENSURA E 

TAMANHO DE AMOSTRA N=250 

 

FONTE: O Autor (2018) 

 

Na Figura 11 observa-se que independente da porcentagem de censura 

utilizada as curvas não diferem comparando os diferentes grupos. Porém, 
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quando se comparam as curvas com relação à porcentagem de censura, estas 

diferem, sendo este comportamento esperado, pois se está utilizando 

porcentagens de censura diferentes e, consequentemente, mais indivíduos estão 

censurando. 

 

FIGURA 12 – CURVA DE SOBREVIVÊNCIA ESTIMADA REAL, ESTIMADA PELO MÉTODO 
TRADICIONAL E PELO MÉTODO IPCW DO PRIMEIRO ESTUDO DE SIMULAÇÃO 

UTILIZANDO N=100 E N=250 COM 30% DE CENSURA 

FONTE: O Autor (2018) 

 

Na Figura 12 tem-se a curva de sobrevivência real dos pacientes – em 

verde (estimada utilizando os tempos de falha dos pacientes), a curva de 

sobrevivência estimada utilizando o modelo de Cox – em azul (considera-se a 

censura como não informativa) e a curva de sobrevivência estimada utilizando o 

método IPCW – em roxo (considera-se a censura como informativa). Utilizaram-

se tamanhos de amostra N=100 e N=250, mantendo-se fixa a porcentagem de 

censura em 30%. Verifica-se que não há diferença significativa entre as curvas 

estimadas. Este é um resultado favorável ao método IPCW, pois mesmo no caso 

em que a censura é não informativa este método pode ser utilizado. Ainda, 

independente do tamanho da amostra as curvas apresentaram o mesmo 

comportamento. 

Na Figura 13 comparam-se as curvas de sobrevivência utilizando 30% e 

50% de censura com tamanho de amostra N=250. Verifica-se que para uma 

porcentagem menor de censura, as curvas estimadas pelo método tradicional e 
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pelo método IPCW se aproximam bem da curva de sobrevivência real. Porém, 

para 50% de censura há uma maior divergência entre as curvas de 

sobrevivência real e estimada pelos métodos. Isto ocorreu devido à maior 

porcentagem de censura e à falta de informação que o pesquisador possui sobre 

todos os tempos de falha, pois ele apenas enxerga os tempos observados. 

Assim, este comportamento é bem razoável em um caso real. Nota-se ainda que 

ambas as curvas de sobrevivência: estimada pelo método tradicional e pelo 

método IPCW, são idênticas, confirmando que independente do método utilizado 

para censura não informativa, a estimativa da curva de sobrevivência é 

consistente. 

 

FIGURA 13 – CURVA DE SOBREVIVÊNCIA REAL ESTIMADA, ESTIMADA PELO MÉTODO 
TRADICIONAL E PELO MÉTODO IPCW DO PRIMEIRO ESTUDO DE SIMULAÇÃO 

UTILIZANDO N=100 E N=250 COM 30% DE CENSURA 

 

FONTE: O Autor (2018) 

 

Na Figura 14 têm-se os boxplots dos pesos obtidos pelo método IPCW 

em função do tempo de acompanhamento para N=100 (30% de censura), N=250 

(30% de censura) e N=250 (50% de censura) em função do tempo de 

acompanhamento. Observa-se no eixo do tempo de acompanhamento que não 

foram especificados os tempos. Isto ocorreu pois para cada simulação geram-se 

diferentes tempos, sendo que o tempo de acompanhamento corresponde 

tempos médios das simulações de Monte Carlo. 
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FIGURA 14 – BOXPLOT DOS PESOS OBTIDOS PELO MÉTODO IPCW EM FUNÇÃO DO 
TEMPO DE ACOMPANHAMENTO DO PRIMEIRO ESTUDO DE SIMULAÇÃO 

 

FONTE: O Autor (2018) 

 
Na Figura 14 verifica-se que os pesos têm valor mediano bem próximo de 

1,0 para todos os casos, havendo um maior afastamento deste valor quanto 

mais se aproxima dos tempos finais. Este resultado corrobora a aplicação do 

método IPCW, mesmo quando a censura é não informativa, pois neste caso 

espera-se que os pesos sejam iguais a 1,0, ou seja, não há a necessidade de 

dar pesos aos indivíduos, pois todos têm a mesma propensão a censurar. 

 
FIGURA 15 – CURVAS DE SOBREVIVÊNCIA DO PRIMEIRO ESTUDO DE SIMULAÇÃO PARA 
PACIENTES QUE TÊM BAIXO CONSUMO DE BEBIDA ALCOÓLICA E NÃO FAZEM USO DE 

DROGAS INJETÁVEIS PARA N=100 E N=250 COM 30% DE CENSURA 

 
FONTE: O Autor (2018) 

Na Figura 15 têm-se as curvas de sobrevivência: real estimada, utilizando 

o método tradicional (modelo de Cox) e utilizando o método IPCW para um 
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grupo de indivíduos que não utilizam droga injetável e com baixo consumo de 

álcool para N=100 e N=250 e 30% de censura. As curvas utilizando ambos os 

métodos diferem da curva de sobrevivência real para este grupo. Isto deve ter 

ocorrido pois, devido à censura, não se tem informação completa da 

sobrevivência dos pacientes. 

 

FIGURA 16 – CURVAS DE SOBREVIVÊNCIA DO PRIMEIRO ESTUDO DE SIMULAÇÃO PARA 
PACIENTES QUE TÊM BAIXO CONSUMO DE BEBIDA ALCOÓLICA E NÃO FAZEM USO DE 

DROGAS INJETÁVEIS PARA N=250 COM 30% E 50% DE CENSURA 

 
FONTE: O Autor (2018) 

 

Na Figura 16 têm-se as curvas de sobrevivência: real estimada, utilizando 

o método tradicional e utilizando o método IPCW para o mesmo grupo de 

indivíduos, porém, neste caso variando a porcentagem de censura de 30% e 

50% e mantendo fixo o tamanho da amostra em N=250. Novamente há 

divergência entre a curva estimada pelos métodos e a curva de sobrevivência 

real. Este divergência aumenta quando se aumenta a porcentagem de censura. 

Na Figura 17 têm-se as curvas de sobrevivência: real estimada, utilizando 

o método tradicional e utilizando o método IPCW para um grupo de indivíduos 

que utilizam droga injetável e com alto consumo de álcool, uma situação mais 

extrema em relação à situação anterior.  
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FIGURA 17 – CURVAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA PACIENTES QUE TÊM ALTO CONSUMO 
DE BEBIDA ALCOÓLICA E FAZEM USO DE DROGAS INJETÁVEIS DO PRIMEIRO ESTUDO 

DE SIMULAÇÃO UTILIZANDO N=100 E N=250 COM 30% DE CENSURA 

 
FONTE: O Autor (2018) 

 
Na Figura 17 diferente da situação anterior, agora as curvas são idênticas. 

Isto deve ter ocorrido pois este grupo está mais propenso a falhar. Assim, deve 

haver uma menor quantidade de pacientes que censuraram, pois os pacientes 

sobrevivem por um tempo menor em relação ao grupo anterior. Tem-se, então, 

mais informação dos tempos de sobrevivência em relação à situação anterior. 

 
FIGURA 18 – CURVAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA PACIENTES QUE TÊM ALTO CONSUMO 
DE BEBIDA ALCOÓLICA E FAZEM USO DE DROGAS INJETÁVEIS DO PRIMEIRO ESTUDO 

DE SIMULAÇÃO UTILIZANDO N=250 COM 30% E 50% DE CENSURA  

 
FONTE: O Autor (2018) 
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Na Figura 18 têm-se as curvas de sobrevivência: real estimada, utilizando 

o método tradicional e utilizando o método IPCW para um grupo de indivíduos 

que utilizam droga injetável e com alto consumo de álcool, porém, neste caso 

variando a porcentagem de censura para 30% e 50%, mantendo fixo o tamanho 

da amostra em N=250. Novamente não se observa diferença entre as curvas de 

sobrevivência estimadas. Há diferença apenas em relação à porcentagem de 

censura. 

Nas Tabelas 5, 6 e 7 têm-se as estimativas dos efeitos dos parâmetros 

utilizados na geração dos tempos de falha, considerando: os tempos de falha 

reais (Método 1), a censura não informativa – estimada pelo modelo de Cox 

(Método 2) e a censura informativa – estimada pelo método IPCW (Método 3), 

além das estimativas dos efeitos parâmetros utilizados para a geração dos 

tempos de censura - utilizando o método IPCW. Na Tabela 5 as estimativas são 

para N=100 (30% de censura), na Tabela 6N=250 (30% de censura) e na Tabela 

7 N=250 (50% de censura). 

 

TABELA 5 – EFEITOS DOS PARÂMETROS PARA O MODELO DE GERAÇÃO DOS TEMPOS 
DE FALHA E CENSURA UTILIZANDO OS TEMPOS DE FALHA REAIS (MÉTODO 1), MODELO 
DE COX (MÉTODO 2) E MÉTODO IPCW (MÉTODO 3) PARA N=100 E 30% DE CENSURA 

 Fator A Fator L 

Método Parâmetro Valor V
a 

Estimativa EP
b 

Valor V
a 

Estimativa EP
b 

Método 1 beta 1,2 1,212 0,071 2,0 2,045 0,091 

Método 2 beta 1,2 1,225 0,115 2,0 2,049 0,121 

Método 3 
beta 1,2 1,225 0,116 2,0 2,050 0,122 

phi 0 0,021 0,179 0 -0,012 0,280 

FONTE: O Autor (2018) 
NOTA: a – Valor verdadeiro; b – Erro padrão 

 

TABELA 6 – EFEITOS DOS PARÂMETROS PARA O MODELO DE GERAÇÃO DOS TEMPOS 
DE FALHA E CENSURA UTILIZANDO OS TEMPOS DE FALHA REAIS (MÉTODO 1), MODELO 
DE COX (MÉTODO 2) E MÉTODO IPCW (MÉTODO 3) PARA N=250 E 30% DE CENSURA 

 Fator A Fator L 

Método Parâmetro Valor V
a 

Estimativa EP
b 

Valor V
a 

Estimativa EP
b 

Método 1 beta 1,2 1,197 0,029 2,0 2,012 0,033 

Método 2 beta 1,2 1,201 0,046 2,0 2,012 0,041 

Método 3 
beta 1,2 1,201 0,046 2,0 2,012 0,041 

phi 0 0,004 0,068 0 -0,010 0,094 

FONTE: O Autor (2018) 
NOTA: a – Valor verdadeiro; b – Erro padrão 
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TABELA 7 – EFEITOS DOS PARÂMETROS PARA O MODELO DE GERAÇÃO DOS TEMPOS 
DE FALHA E CENSURA UTILIZANDO OS TEMPOS DE FALHA REAIS (MÉTODO 1), MODELO 
DE COX (MÉTODO 2) E MÉTODO IPCW (MÉTODO 3) PARA N=250 E 50% DE CENSURA 

 Fator A Fator L 

Método Parâmetro Valor V
a 

Estimativa EP
b 

Valor V
a 

Estimativa EP
b 

Método 1 beta 1,2 1,210 0,027 2,0 2,022 0,032 

Método 2 beta 1,2 1,220 0,072 2,0 2,025 0,062 

Método 3 
beta 1,2 1,219 0,072 2,0 2,026 0,062 

phi 0 -0,005 0,041 0 -0,008 0,045 

FONTE: O Autor (2018) 
NOTA: a – Valor verdadeiro; b – Erro padrão 

 

Tem-se nas Tabelas 5, 6 e 7 que os efeitos dos parâmetros utilizando os 

métodos 1, 2 e 3 são muito próximos dos valores reais (1,2 para A e 2,0 para L). 

A estimativas dos erros padrões tiveram maior discrepância, porém não foram 

tão diferentes dos valores reais. Nota-se ainda que todas as estimativas de erros 

padrões estão maiores do que as estimativas reais, isto é razoável pois quando 

se utilizam os métodos tradicionais e o IPCW não se tem informação completa 

dos tempos de sobrevivência, fazendo com que haja maior variabilidade nas 

observações. Também foram estimados os efeitos dos parâmetros para o 

modelo de geração de tempos de censura (phi). Estes ficaram bem próximos 

dos valores estipulados para a simulação (0 para A e 0 para L). 

 

4.2 SEGUNDO ESTUDO DE SIMULAÇÃO  

 

O segundo estudo de simulação está representado na Figura 4. Neste 

estudo tem-se o mesmo grupo de pacientes do primeiro estudo e as mesmas 

covariáveis. A taxa de falha de base para a censura (𝜆0𝐶) foi fixada em diferentes 

valores dependendo da porcentagem de censura que se deseja obter e do 

tamanho da amostra utilizada. Para o estudo com tamanho de amostra N=100, 

fixou-se 𝜆0𝐶 em 0,005 obtendo-se 31,6% de censura. Já para N=100 (𝜆0𝐶=0,005) 

e N=250 (𝜆0𝐶=0,012) obteve-se 30,9% e 50,7% de censura, respectivamente. Os 

coeficientes utilizados nos modelos para simulação dos tempos de falha e de 

censura se encontram na Tabela 8. 
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TABELA 8 – PARÂMETROS PARA GERAÇÃO DOS TEMPOS DE FALHA E DE CENSURA DO 
SEGUNDO ESTUDO DE SIMULAÇÃO 

Parâmetro Valor 

A – Injeção de droga - 

Coeficiente de regressão do modelo do tempo de falha (𝛽1) 1,2 

Coeficiente de regressão do modelo do tempo de censura 

(∅1) 
0,0 

L – Alto consumo de álcool - 

Coeficiente de regressão do modelo do tempo de falha (𝛽2) 2,0 

Coeficiente de regressão do modelo do tempo de censura 

(∅2) 
1,2 

Taxa de falha baseline (𝜆0𝐹) 0,003 

Taxa de censura baseline (𝜆0𝐶) – N=100 (30% de censura) 0,005 

                                                      N=250 (30% de censura) 0,005 

                                                      N=250 (30% de censura) 0,012 

FONTE: O Autor (2018) 

 
Na Figura 19 têm-se as curvas estimadas dos tempos de falha para os 

seguintes grupos de pacientes: usuários de droga injetável (A=1), não usuários 

de droga injetável (A=0), pacientes com baixo consumo de álcool (L=0) e 

pacientes com alto consumo de álcool (L=1). Foram estimadas curvas de 

tempos de falha para tamanhos de amostra N=100 e N=250, com 30% de 

censura em ambos os casos. 

 
FIGURA 19 – CURVAS ESTIMADAS DOS TEMPOS DE FALHA DO SEGUNDO ESTUDO DE 

SIMULAÇÃO PARA DIFERENTES GRUPOS UTILIZANDO TAMANHOS DE AMOSTRA N=100 
E N=250 COM 30% DE CENSURA 

 
FONTE: O Autor (2018) 
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Na Figura 19 as curvas estimadas de tempos de falha foram idênticas às 

curvas obtidas no primeiro estudo de simulação. Isto ocorreu devido à geração 

dos tempos de falha seguir o mesmo modelo do primeiro estudo. 

Na Figura 20 têm-se as curvas estimadas de tempos de censura para os 

quatro diferentes grupos já citados utilizando tamanhos de amostra N=100 e 

N=250, mantendo-se a porcentagem de censura em 30%. Observam-se 

diferenças em relação ao primeiro estudo de simulação. O grupo que tem alto 

consumo de álcool possui maior probabilidade de censurar em relação ao grupo 

com baixo consumo de álcool. Não há diferenças entre as curvas para os grupos 

que utilizam e não utilizam droga injetável. Este comportamento ocorreu devido 

aos tempos de censura estarem associados apenas com a covariável L e não 

com a covariável A. Ainda, as curvas estimadas praticamente não diferiram em 

relação ao tamanho da amostra utilizada. 

 
FIGURA 20 – CURVAS ESTIMADAS DOS TEMPOS DE CENSURA DO SEGUNDO ESTUDO 
DE SIMULAÇÃO PARA DIFERENTES GRUPOS UTILIZANDO TAMANHOS DE AMOSTRA 

N=100 E N=250 COM 30% DE CENSURA 

 
FONTE: O Autor (2018) 

 

Na Figura 21 tem-se a comparação das curvas estimadas de tempos de 

censura utilizando amostras de tamanho N=250 com 30% e 50% de censura. 

Visualiza-se nesta figura que a covariável L está associada com os tempos de 

censura, como na Figura 20. Ainda, as curvas diferem quando comparadas, 

sendo este comportamento razoável, pois se estão utilizando diferentes 

porcentagens de censura. 



65 
 

 

 

FIGURA 21 – CURVAS ESTIMADAS DOS TEMPOS DE CENSURA DO SEGUNDO ESTUDO 
DE SIMULAÇÃO PARA DIFERENTES GRUPOS UTILIZANDO TAMANHOS DE AMOSTRA 

N=100 E N=250 COM 30% DE CENSURA 

 
FONTE: O Autor (2018) 

 

Na Figura 21 tem-se a comparação das curvas estimadas de tempos de 

censura utilizando amostras de tamanho N=250 com 30% e 50% de censura. 

Visualiza-se nesta figura que a covariável L está associada com os tempos de 

censura. Porém, as curvas diferem quando comparadas, sendo este 

comportamento razoável pois se está utilizando diferentes porcentagens de 

censura. 

Na Figura 22 tem-se a curva de sobrevivência real dos pacientes – em 

verde (estimada utilizando os tempos de falha reais dos pacientes), a curva de 

sobrevivência estimada utilizando o modelo de Cox – em azul (considera-se a 

censura como não informativa) e a curva de sobrevivência estimada utilizando o 

método IPCW – em roxo (considera-se a censura como informativa). Utilizaram-

se tamanhos de amostra N=100 e N=250, mantendo-se fixa a porcentagem de 

censura em 30%. Observa-se que há diferenças entre a curva de sobrevivência 

utilizando o método tradicional em relação à curva de sobrevivência real. O 

método tradicional está superestimando a curva de sobrevivência real. A curva 

de sobrevivência estimada pelo método IPCW é praticamente idêntica à curva 

de sobrevivência real dos pacientes, mostrando que a estimativa obtida por este 

método corrige a presença da censura informativa nas situações propostas. 
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Ainda, quando se tem 30% de censura, tanto uma amostra de tamanho N=100 

quanto N=250 foram suficientes para corrigir a presença da censura informativa. 

 
FIGURA 22 – CURVA DE SOBREVIVÊNCIA ESTIMADA REAL, ESTIMADA PELO MÉTODO 

TRADICIONAL E PELO MÉTODO IPCW DO SEGUNDO ESTUDO DE SIMULAÇÃO 
UTILIZANDO N=100 E N=250 COM 30% DE CENSURA 

 
FONTE: O Autor (2018) 

 

Na Figura 23 comparam-se as curvas de sobrevivência utilizando 30% e 

50% de censura com amostras de tamanho N=250.  

 
FIGURA 23 – CURVA DE SOBREVIVÊNCIA ESTIMADA REAL, ESTIMADA PELO MÉTODO 

TRADICIONAL E PELO MÉTODO IPCW DO SEGUNDO ESTUDO DE SIMULAÇÃO 
UTILIZANDO N=250 COM 30% E 50% DE CENSURA 

 

FONTE: O Autor (2018) 
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Verifica-se na Figura 23 que para uma porcentagem menor de censura, 

as curvas estimadas pelo método tradicional e pelo método IPCW se aproximam 

bem da curva de sobrevivência real, afastando-se mais quando se tem 50% de 

censura. Conforme se tinha observado no primeiro estudo de simulação, com 

50% de censura há um afastamento no final da curva de sobrevivência estimada 

considerando a censura como não informativa. Assim, espera-se que exista este 

afastamento devido à falta de informação que se tem dos tempos reais de falha 

de todos os pacientes. 

 

FIGURA 24 – BOXPLOT DOS PESOS OBTIDOS PELO MÉTODO IPCW EM FUNÇÃO DO 
TEMPO DE ACOMPANHAMENTO DO SEGUNDO ESTUDO DE SIMULAÇÃO 

 

FONTE: O Autor (2018) 

 

Na Figura 24 têm-se os boxplots dos pesos obtidos pelo método IPCW 

em função do tempo de acompanhamento para N=100 (30% de censura), N=250 

(30% de censura) e N=250 (50% de censura). Verifica-se que a maior parte dos 

pesos estão abaixo do valor 1,0. Este comportamento é esperado, pois há a 

presença de censura informativa. Conforme foi observado na curva de 

sobrevivência populacional estimada pelo método tradicional, este superestimou 

a curva de sobrevivência real, assim necessitando de pesos menores para os 

pacientes para poder corrigir a censura informativa. Nota-se ainda que ocorre 

maior variabilidade nos pesos estimados quanto mais se aproxima da metade do 

tempo de sobrevivência. Nota-se ainda que para o caso de N=250 e 50% de 

censura até a metade do tempo de acompanhamento os pesos ficam abaixo do 

valor 1,0, aumentando à medida que se chega ao final do estudo. Como se tem 

uma curva superestimada de sobrevivência quando se utiliza o método 
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tradicional, os pesos devem ficar sempre abaixo de 1,0 para corrigir esta curva 

de sobrevivência superestimada. Porém, quanto mais se aproxima do final do 

estudo há problemas na estimação dos pesos, levando a problemas de correção 

da censura informativa. 

Na Figura 25 têm-se as curvas de sobrevivência: real estimada, utilizando 

o método tradicional e o método IPCW para um grupo de indivíduos que não 

utilizam droga injetável (A=0) e com baixo consumo de álcool (L=0) para 

amostras de tamanho N=100 e N=250, ambas com 30% de censura. Observa-se 

uma situação bem parecida ao estudo de simulação 1. Há diferenças apenas 

entre a curva de sobrevivência real e às curvas estimadas por ambos os 

métodos, sendo que entre os métodos não há divergência. Não se esperava 

este resultado, pois para a curva de sobrevivência populacional houve 

diferenças considerando a censura informativa e não informativa. 

 

FIGURA 25 – CURVAS DE SOBREVIVÊNCIA DO SEGUNDO ESTUDO DE SIMULAÇÃO PARA 
PACIENTES QUE TÊM BAIXO CONSUMO DE BEBIDA ALCOÓLICA E NÃO FAZEM USO DE 

DROGAS INJETÁVEIS PARA N=100 E N=250 COM 30% DE CENSURA 

FONTE: O Autor (2018) 
 

Na Figura 26 têm-se as curvas de sobrevivência: real estimada, utilizando 

o método tradicional e o método IPCW para um grupo de indivíduos que não 

utilizam droga injetável (A=0) e com baixo consumo de álcool (L=0), porém, 

neste caso variando a porcentagem de censura em 30% e 50%, mantendo fixo o 

tamanho da amostra em N=250. 
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FIGURA 26 – CURVAS DE SOBREVIVÊNCIA DO SEGUNDO ESTUDO DE SIMULAÇÃO PARA 
PACIENTES QUE TÊM BAIXO CONSUMO DE BEBIDA ALCOÓLICA E NÃO FAZEM USO DE 

DROGAS INJETÁVEIS PARA N=250 COM 30% e 50% DE CENSURA 

 
FONTE: O Autor (2018) 

 

Na Figura 26 novamente não se observa diferença entre as curvas 

estimadas pelo método tradicional e o método IPCW. 

 

FIGURA 27 – CURVAS DE SOBREVIVÊNCIA DO SEGUNDO ESTUDO DE SIMULAÇÃO PARA 
PACIENTES QUE TÊM ALTO CONSUMO DE BEBIDA ALCOÓLICA E FAZEM USO DE 

DROGAS INJETÁVEIS PARA N=100 E N=250 COM 30% DE CENSURA 

FONTE: O Autor (2018) 
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Na Figura 27 têm-se as curvas de sobrevivência: real estimada, utilizando 

o método tradicional e o método IPCW para um grupo de indivíduos que utilizam 

droga injetável (A=1) e que têm alto consumo de álcool (L=1) para amostras de 

tamanho N=100 e N=250 ambas com 30% de censura. Não há diferença entre 

as curvas de sobrevivência, assim como ocorreu no estudo de simulação 1. 

Ainda, nota-se que para este grupo há uma maior propensão da ocorrência de 

morte comparada ao grupo anterior. 

 

FIGURA 28 – CURVAS DE SOBREVIVÊNCIA DO SEGUNDO ESTUDO DE SIMULAÇÃO PARA 
PACIENTES QUE TÊM ALTO CONSUMO DE BEBIDA ALCOÓLICA E FAZEM USO DE 

DROGAS INJETÁVEIS PARA N=250 COM 30% E 50% DE CENSURA 

 
FONTE: O Autor (2018) 

 

Na Figura 28 têm-se as curva de sobrevivência: real estimada, utilizando 

o método tradicional e o método IPCW para um grupo de indivíduos que utilizam 

droga injetável (A=1) e que têm alto consumo de álcool (L=1), porém, neste caso 

variando a porcentagem de censura em 30% e 50%, mantendo fixo o tamanho 

da amostra em N=250. Novamente não se observa diferença entre as curvas de 

sobrevivência. 

Nas Tabelas 9, 10 e 11 têm-se as estimativas dos efeitos dos parâmetros 

utilizados na geração dos tempos de falha, considerando: os tempos de falha 

reais (Método 1), a censura não informativa – estimada pelo modelo de Cox 

(Método 2) e a censura informativa – estimada pelo método IPCW (Método 3), 

além das estimativas dos parâmetros utilizados para a geração dos tempos de 
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censura - utilizando o método IPCW. Na Tabela 9 as estimativas são para 

N=100 (30% de censura), na Tabela 10 N=250 (30% de censura) e na Tabela 11 

N=250 (50% de censura). 

 
TABELA 9 – EFEITOS DOS PARÂMETROS PARA O MODELO DE GERAÇÃO DOS TEMPOS 
DE FALHA E CENSURA UTILIZANDO OS TEMPOS DE FALHA REAIS (MÉTODO 1), MODELO 
DE COX (MÉTODO 2) E MÉTODO IPCW (MÉTODO 3) PARA N=100 E 30% DE CENSURA 

 Fator A Fator L 

Método Parâmetro Valor V
a 

Estimativa EP
b 

Valor V
a 

Estimativa EP
b 

Método 1 beta 1,2 1,215 0,065 2,0 2,023 0,101 

Método 2 beta 1,2 1,230 0,118 2,0 2,050 0,138 

Método 3 
beta 1,2 1,230 0,119 2,0 2,050 0,146 

phi 0 0,013 0,196 1,2 1,274 0,273 

FONTE: O Autor (2018) 
NOTA: a – Valor verdadeiro; b – Erro padrão 

 
TABELA 10 – EFEITOS DOS PARÂMETROS PARA O MODELO DE GERAÇÃO DOS TEMPOS 
DE FALHA E CENSURA UTILIZANDO OS TEMPOS DE FALHA REAIS (MÉTODO 1), MODELO 
DE COX (MÉTODO 2) E MÉTODO IPCW (MÉTODO 3) PARA N=250 E 30% DE CENSURA 

 Fator A Fator L 

Método Parâmetro Valor V
a 

Estimativa EP
b 

Valor V
a 

Estimativa EP
b 

Método 1 beta 1,2 1,177 0,019 2,0 1,997 0,033 

Método 2 beta 1,2 1,181 0,036 2,0 2,002 0,048 

Método 3 
beta 1,2 1,171 0,037 2,0 2,006 0,049 

phi 0 -0,018 0,061 1,2 1,201 0,078 

FONTE: O Autor (2018) 
NOTA: a – Valor verdadeiro; b – Erro padrão 

 
TABELA 11 – EFEITOS DOS PARÂMETROS PARA O MODELO DE GERAÇÃO DOS TEMPOS 
DE FALHA E CENSURA UTILIZANDO OS TEMPOS DE FALHA REAIS (MÉTODO 1), MODELO 
DE COX (MÉTODO 2) E MÉTODO IPCW (MÉTODO 3) PARA N=250 E 50% DE CENSURA 

 Fator A Fator L 

Método Parâmetro Valor V
a 

Estimativa EP
b 

Valor V
a 

Estimativa EP
b 

Método 1 beta 1,2 1,187 0,032 2,0 2,008 0,024 

Método 2 beta 1,2 1,195 0,093 2,0 2,016 0,059 

Método 3 
beta 1,2 1,190 0,093 2,0 2,022 0,065 

phi 0 -0,014 0,041 1,2 1,181 0,041 

FONTE: O Autor (2018) 
NOTA: a – Valor verdadeiro; b – Erro padrão 

 

Tem-se na Tabela 9 que os efeitos de todos os métodos utilizados estão 

muito próximos dos valores reais usados na simulação (1,2 para A e 2,0 para L 

para o modelo de tempo de falha e 0,0 para A e 1,2 para L para o modelo de 
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tempo de censura). Mesmo no método 2 considerando a censura como não 

informativa, não houve problema na estimação dos parâmetros. A mesma 

situação aconteceu nas Tabelas 10 e 11 Assim, nesta situação não há problema 

na utilização do método tradicional na estimação dos parâmetros, mesmo 

utilizando diferentes tamanhos de amostras (N=100 e N250, considerando 30% 

de censura) e diferentes porcentagens de censura (30% e 50% de censuras 

para N=250). Ainda, novamente os erros padrões tiveram estimativas bem 

próximas utilizando o métodos tradicional e o método IPCW, sendo maiores do 

que as estimativas obtidas utilizando os tempos de falha reais, pelos mesmos 

motivos do primeiro estudo de simulação. Os efeitos para o modelo de geração 

dos tempos de censura foram bem próximos dos valores estipulados para a 

simulação (0 para A e 1,2 para L) 

 
4.3 TERCEIRO ESTUDO DE SIMULAÇÃO  

 

O terceiro estudo de simulação está representado na Figura 5. Neste 

estudo tem-se a mesma situação dos estudos anteriores, porém, apenas a 

covariável uso de droga injetável (A) está associada com a perda de 

acompanhamento. Os coeficientes utilizados nos modelos para simulação dos 

tempos de falha e de censura se encontram na Tabela 12. 

 
TABELA 12 – PARÂMETROS PARA GERAÇÃO DOS TEMPOS DE FALHA E DE CENSURA 

DO TERCEIRO ESTUDO DE SIMULAÇÃO 

Parâmetro Valor 

A – Injeção de droga - 

Coeficiente de regressão do modelo do tempo de falha (𝛽1) 1,2 

Coeficiente de regressão do modelo do tempo de censura 

(∅1) 
2,0 

L – Alto consumo de álcool - 

Coeficiente de regressão do modelo do tempo de falha (𝛽2) 2,0 

Coeficiente de regressão do modelo do tempo de censura 

(∅2) 
0,0 

Taxa de falha baseline (𝜆0𝐹) 0,003 

Taxa de censura baseline (𝜆0𝐶) – N=100 (30% de censura) 0,0018 

                                                      N=250 (30% de censura) 0,0018 

                                                      N=250 (30% de censura) 0,0055 

FONTE: O Autor (2018) 
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Neste estudo a taxa de falha de base para a censura (𝜆0𝐶) foi fixada em 

diferentes valores dependendo da porcentagem de censura que se deseja obter 

e do tamanho da amostra utilizada. Para o estudo com tamanho de amostra 

N=100, fixou-se 𝜆0𝐶 em 0,0018 obtendo-se 30,7% de censura. Já para N=100 

(𝜆0𝐶 =0,0018) e N=250 (𝜆0𝐶 =0,0055) obteve-se 30,9% e 51,5% de censura, 

respectivamente. 

 

FIGURA 29 – CURVAS ESTIMADAS DOS TEMPOS DE FALHA DO TERCEIRO ESTUDO DE 
SIMULAÇÃO PARA DIFERENTES GRUPOS UTILIZANDO TAMANHOS DE AMOSTRA N=100 

E N=250 COM 30% DE CENSURA 

 
FONTE: O Autor (2018) 

 

Na Figura 29 têm-se as curvas estimadas dos tempos de falha para os 

seguintes grupos de pacientes: usuários de droga injetável (A=1), não usuários 

de droga injetável (A=0), pacientes com baixo consumo de álcool (L=0) e 

pacientes com alto consumo de álcool (L=1). As estimativas foram feitas para 

tamanhos de amostra N=100 e N=250, com 30% de censura em ambos os 

casos. Observa-se que as curvas estimadas de tempos de falha correspondem 

às curvas obtidas nos estudos anteriores. Isto ocorreu devido à geração dos 

tempos de falha seguir o mesmo modelo dos estudos anteriores. 

Na Figura 30 têm-se as curvas estimadas de tempos de censura para os 

quatro diferentes grupos já citados utilizando tamanhos de amostra N=100 e 

N=250 com porcentagem de censura igual a 30%. 
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FIGURA 30 – CURVAS ESTIMADAS DOS TEMPOS DE CENSURA DO TERCEIRO ESTUDO 
DE SIMULAÇÃO PARA DIFERENTES GRUPOS UTILIZANDO TAMANHOS DE AMOSTRA 

N=100 E N=250 COM 30% DE CENSURA 

 
FONTE: O Autor (2018) 

 

Na Figura 30 observa-se que não há diferenças nas curvas estimadas de 

tempos de censura entre os pacientes que têm alto consumo de bebida alcoólica 

(L=1) em relação aos que têm baixo consumo de bebida alcoólica (L=0). Isto 

ocorreu pois os coeficientes utilizados na simulação dos tempos de censura 

foram igual a zero para a covariável L. Verifica-se ainda que houve diferença 

entre as curvas estimadas dos tempos de censura entre os pacientes que fazem 

uso de droga injetável (A=1) e os pacientes que não fazem uso de droga 

injetável (A=0). Os pacientes que não fazem uso de droga injetável possuem 

uma probabilidade menor de sofrer censura comparado aos pacientes que 

fazem uso de droga injetável. Não houve diferença nas curvas estimadas em 

relação ao tamanho de amostra. 

Na Figura 31 comparam-se as curvas de tempos de censura utilizando 

amostras de tamanho N=250 com 30% e 50% de censura. Verifica-se que 

apenas a covariável uso de drogas injetáveis está associada com os tempos de 

censura. Porém, as curvas diferem quando comparadas, isto é razoável, pois se 

está utilizando diferentes porcentagens de censura. 
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FIGURA 31 – CURVAS ESTIMADAS DOS TEMPOS DE CENSURA DO TERCEIRO ESTUDO 
DE SIMULAÇÃO PARA DIFERENTES GRUPOS UTILIZANDO TAMANHOS DE AMOSTRA 

N=250 COM 30% E 50% DE CENSURA 

 
FONTE: O Autor (2018) 

 

Na Figura 32 tem-se a curva de sobrevivência real dos pacientes – em 

verde (estimada utilizando os tempos de falha reais dos pacientes), a curva de 

sobrevivência estimada utilizando o modelo de Cox – em azul (considera-se a 

censura como não informativa) e a curva de sobrevivência estimada utilizando o 

método IPCW – em roxo (considera-se a censura como informativa). Utilizaram-

se tamanhos de amostra N=100 e N=250, mantendo-se fixa a porcentagem de 

censura em 30%. Considerando um tamanho de amostra igual a 100, a curva de 

sobrevivência estimada pelo método IPCW corrige um pouco a presença de 

censura informativa. Com o aumento do tamanho amostral para 250 a correção 

é maior, mostrando que o tamanho de amostra influencia na correção da 

censura informativa. Houve um maior afastamento da curva de sobrevivência 

estimada pelo método IPCW em relação ao estudo de simulação 2 pois o 

coeficiente para a simulação dos tempos de censura no terceiro estudo de 

simulação é igual a 2,0 para a covariável A sendo que no estudo de simulação 2 

é igual a 1,2  para a covariável L.  

Segundo Willems (WILLEMS et al., 2018), há uma aproximação cada vez 

maior das curvas de sobrevivência estimadas pelo método IPCW em relação à 

curva real para maiores tamanhos de amostra. Este autor testou o método IPCW 

para amostras de tamanho 100, 250 e 500 com uma porcentagem de censura de 
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35% e com coeficientes para a geração dos tempos de censura de 1,5 e 5,0 

relacionados à idade e ao sexo de diferentes indivíduos, respectivamente. 

 

FIGURA 32 – CURVA DE SOBREVIVÊNCIA REAL ESTIMADA, ESTIMADA PELO MÉTODO 
TRADICIONAL E PELO MÉTODO IPCW DO TERCEIRO ESTUDO DE SIMULAÇÃO 

UTILIZANDO N=100 E N=250 COM 30% DE CENSURA 

 
FONTE: O Autor (2018) 

 

Na Figura 33 comparam-se as curvas de sobrevivência utilizando 30% e 

50% de censura com amostras de tamanho 250.  

 
FIGURA 33 – CURVA DE SOBREVIVÊNCIA REAL ESTIMADA, ESTIMADA PELO MÉTODO 

TRADICIONAL E PELO MÉTODO IPCW DO TERCEIRO ESTUDO DE SIMULAÇÃO 
UTILIZANDO N=250 COM 30% E 50% DE CENSURA 

 
FONTE: O Autor (2018) 
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Na Figura 33 para uma porcentagem menor de censura (30%) a curva de 

sobrevivência estimada pelo método IPCW aproxima-se mais em relação à 

curva de sobrevivência real do que utilizando 50% de censura. Com 50% de 

censura há uma aproximação maior entre as curvas apenas nos tempos iniciais, 

após ocorre uma divergência crescente. 

 
FIGURA 34 – BOXPLOT DOS PESOS OBTIDOS PELO MÉTODO IPCW EM FUNÇÃO DO 

TEMPO DE ACOMPANHAMENTO DO TERCEIRO ESTUDO DE SIMULAÇÃO 

 
FONTE: O Autor (2018) 

 
Na Figura 34 têm-se os boxplots dos pesos obtidos pelo método IPCW 

em função do tempo de acompanhamento para N=100 (30% de censura), N=250 

(30% de censura) e N=250 (50% de censura). Nesta figura observa-se que a 

maior parte dos pesos estão deslocados em relação ao valor 1,0, com um 

deslocamento para abaixo, assim como no segundo estudo de simulação. Mas 

em contraste em relação a ao segundo estudo de simulação, há uma maior 

variabilidade dos pesos em praticamente todo o tempo de acompanhamento dos 

pacientes. É interessante notar que os pesos permanecem menores do que 1,0 

até a metade do tempo de acompanhamento para todas as situações. Após este 

tempo os pesos começam a aumentar, parecido com oque ocorreu no segundo 

estudo de simulação para N=250 (50% de censura). 

Na Figura 35 têm-se as curvas de sobrevivência: real estimada, utilizando 

o método tradicional e utilizando o método IPCW para pacientes que não 

utilizam droga injetável (A=0) e que têm baixo consumo de álcool (L=0). 

Utilizaram-se dois tamanhos de amostra, N=100 e N=250, mantendo-se a 

porcentagem de censura em 30%. Não se observa diferença entre as curvas de 

sobrevivência, assim como foi observado no segundo estudo de simulação. 



78 
 

 

 

FIGURA 35 – CURVAS DE SOBREVIVÊNCIA DO TERCEIRO ESTUDO DE SIMULAÇÃO PARA 
PACIENTES QUE TÊM BAIXO CONSUMO DE BEBIDA ALCOÓLICA E NÃO FAZEM USO DE 

DROGAS INJETÁVEIS PARA N=100 E N=250 COM 30% DE CENSURA 

 
FONTE: O Autor (2018) 

 
Na Figura 36 têm-se as estimativas das mesmas curvas de sobrevivência 

para o mesmo grupo de pacientes, porém, neste caso variando a porcentagem 

de censura em 30% e 50% e mantendo fixo o tamanho da amostra em N=250. 

Novamente não se observa diferença comparando as curvas de sobrevivência 

estimadas pelo método tradicional e o método IPCW. 

 
FIGURA 36 – CURVAS DE SOBREVIVÊNCIA DO TERCEIRO ESTUDO DE SIMULAÇÃO PARA 
PACIENTES QUE TÊM BAIXO CONSUMO DE BEBIDA ALCOÓLICA E NÃO FAZEM USO DE 

DROGAS INJETÁVEIS PARA N=250 COM 30% E 50% DE CENSURA 

 
FONTE: O Autor (2018) 
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Na Figura 37 têm-se as curvas de sobrevivência: real estimada, utilizando 

o método tradicional e utilizando o método IPCW, para pacientes que utilizam 

droga injetável (A=1) e que têm alto consumo de álcool (L=1). Utilizaram-se dois 

tamanhos de amostra, N=100 e N=250, mantendo-se a porcentagem de censura 

em 30%. Não se observa diferença entre as curvas estimadas por ambos os 

métodos. Somente há diferença entre as curvas de sobrevivência em relação à 

porcentagem de censura. 

 

FIGURA 37 – CURVAS DE SOBREVIVÊNCIA DO TERCEIRO ESTUDO DE SIMULAÇÃO PARA 
PACIENTES QUE TÊM ALTO CONSUMO DE BEBIDA ALCOÓLICA E FAZEM USO DE 

DROGAS INJETÁVEIS PARA N=100 E N=250 COM 30% DE CENSURA 

 
FONTE: O Autor (2018) 

 

Na Figura 38 têm-se as estimativas das mesmas curvas de sobrevivência 

para o mesmo grupo de pacientes, porém, neste caso variando a porcentagem 

de censura de 30% e 50% e mantendo fixo o tamanho da amostra N=250. 

Novamente não se observa diferença comparando as curvas de sobrevivência, 

mesmo resultado obtido nos estudos anteriores. 
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FIGURA 38 – CURVAS DE SOBREVIVÊNCIA DO QUARTO ESTUDO DE SIMULAÇÃO DE 
PACIENTES QUE TÊM ALTO CONSUMO DE BEBIDA ALCOÓLICA E FAZEM USO DE 

DROGAS INJETÁVEIS PARA N=250 COM 30% E 50% DE CENSURA 

 
FONTE: O Autor (2018) 

 

Nas Tabelas 13, 14 e 15 têm-se as estimativas dos efeitos dos 

parâmetros utilizados na geração dos tempos de falha, considerando: os tempos 

de falha reais (Método 1), a censura não informativa – estimada pelo modelo de 

Cox (Método 2) e a censura informativa – estimada pelo método IPCW (Método 

3), além das estimativas dos parâmetros utilizados para a geração dos tempos 

de censura - utilizando o método IPCW. Na Tabela 13 as estimativas são para 

N=100 (30% de censura), na Tabela 14 N=250 (30% de censura) e Tabela 15 

N=250 (50% de censura). 

 

TABELA 13 – EFEITOS DOS PARÂMETROS PARA O MODELO DE GERAÇÃO DOS TEMPOS 
DE FALHA E CENSURA UTILIZANDO OS TEMPOS DE FALHA REAIS (MÉTODO 1), MODELO 
DE COX (MÉTODO 2) E MÉTODO IPCW (MÉTODO 3) PARA N=100 E 30% DE CENSURA 

 Fator A Fator L 

Método Parâmetro Valor V
a 

Estimativa EP
b 

Valor V
a 

Estimativa EP
b 

Método 1 beta 1,2 1,212 0,071 2,0 2,045 0,091 

Método 2 beta 1,2 1,229 0,111 2,0 2,054 0,119 

Método 3 
beta 1,2 1,222 0,114 2,0 2,056 0,125 

phi 2,0 2,686 10,927 0 -0,047 0,640 

FONTE: O Autor (2018) 
NOTA: a – Valor verdadeiro; b – Erro padrão 
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TABELA 14 – EFEITOS DOS PARÂMETROS PARA O MODELO DE GERAÇÃO DOS TEMPOS 
DE FALHA E CENSURA UTILIZANDO OS TEMPOS DE FALHA REAIS (MÉTODO 1), MODELO 
DE COX (MÉTODO 2) E MÉTODO IPCW (MÉTODO 3) PARA N=250 E 30% DE CENSURA 

 Fator A Fator L 

Método Parâmetro Valor V
a 

Estimativa EP
b 

Valor V
a 

Estimativa EP
b 

Método 1 beta 1,2 1,203 0,029 2,0 2,017 0,034 

Método 2 beta 1,2 1,209 0,044 2,0 2,019 0,043 

Método 3 
beta 1,2 1,205 0,045 2,0 2,023 0,045 

phi 2,0 2,046 0,168 0 0,004 0,091 

FONTE: O Autor (2018) 
NOTA: a – Valor verdadeiro; b – Erro padrão 

 

TABELA 15 – EFEITOS DOS PARÂMETROS PARA O MODELO DE GERAÇÃO DOS TEMPOS 
DE FALHA E CENSURA UTILIZANDO OS TEMPOS DE FALHA REAIS (MÉTODO 1), MODELO 
DE COX (MÉTODO 2) E MÉTODO IPCW (MÉTODO 3) PARA N=250 E 50% DE CENSURA 

 Fator A Fator L 

Método Parâmetro Valor V
a 

Estimativa EP
b 

Valor V
a 

Estimativa EP
b 

Método 1 beta 1,2 1,197 0,029 2,0 2,012 0,033 

Método 2 beta 1,2 1,214 0,067 2,0 2,018 0,060 

Método 3 
beta 1,2 1,209 0,072 2,0 2,027 0,071 

phi 2,0 2,033 0,096 0 0,001 0,042 

FONTE: O Autor (2018) 
NOTA: a – Valor verdadeiro; b – Erro padrão 

 

Tem-se nas Tabelas 13, 14 e 15 que os efeitos dos parâmetros dos 

diferentes métodos são muito próximos dos valores reais (1,2 para A e 2,0 para 

L). Além disso, os erros padrões são bem pequenos, demonstrando a boa 

precisão do método. Também foram estimados os efeitos para o modelo de 

censura (phi), estes ficaram bem próximos dos valores estipulados para a 

simulação (2,0 para A e 0 para L). Houve um problema na estimação do erro 

padrão para o fator A para N=100 e 30% de censura. Isto ocorreu pois houve 

erros na estimação deste parâmetro em algumas simulações. Pode ter ocorrido 

este erro pois não haviam observações suficientes para estimar o erro padrão, já 

que com o aumento de N para 250 não ocorreu o mesmo erro. 

 

4.4 QUARTO ESTUDO DE SIMULAÇÃO  

 

O quarto estudo de simulação está representado na Figura 6. Tem-se a 

mesma situação dos estudos anteriores, porém, a diferença é que a perda de 
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acompanhamento está associada tanto ao uso de droga injetável (A) quanto ao 

consumo de álcool (L). Neste estudo de simulação a taxa de falha de base para 

a censura (𝜆0𝐶) foi fixada em diferentes valores dependendo da porcentagem de 

censura que se deseja obter e do tamanho da amostra utilizada. Para o estudo 

com tamanho de amostra N=100, fixou-se 𝜆0𝐶 em 0,00121 obtendo-se 32,9% de 

censura. Já para N=100 (𝜆0𝐶=0,00121) e N=250 (𝜆0𝐶=0,0026) obteve-se 33,2% e 

50,4% de censura, respectivamente. Os coeficientes utilizados nos modelos para 

simulação dos tempos de falha e de censura se encontram na Tabela 3. 

 

TABELA 3 – PARÂMETROS DOS MODELOS DE FALHA E CENSURA DO SEGUNDO 
ESTUDO DE SIMULAÇÃO 

Parâmetro Valor 

A – Injeção de droga - 

Coeficiente de regressão do modelo do tempo de falha (𝛽1) 1,2 

Coeficiente de regressão do modelo do tempo de censura 

(∅1) 
2,0 

L – Alto consumo de álcool - 

Coeficiente de regressão do modelo do tempo de falha (𝛽2) 2,0 

Coeficiente de regressão do modelo do tempo de censura 

(∅2) 
1,2 

Taxa de falha baseline (𝜆0𝑋) 0,003 

Taxa de censura baseline (𝜆0𝐶) – N=100 (30% de censura) 0,00121 

                                                      N=250 (30% de censura) 0,00121 

                                                      N=250 (30% de censura) 0,0026 

FONTE: O Autor (2018) 

 

Na Figura 39 têm-se as curvas estimadas dos tempos de falha para os 

seguintes grupos de pacientes: usuários de droga injetável (A=1), não usuários 

de droga injetável (A=0), pacientes com baixo consumo de álcool (L=1) e 

pacientes com alto consumo de álcool (L=0). Foram estimadas curvas de 

tempos de falha para tamanho de amostra 100 e 250, com 30% de censura em 

ambos os casos. Observa-se que as curvas estimadas de tempos de falha 

correspondem às curvas obtidas nos estudos anteriores. Isto ocorreu devido à 

geração dos tempos de falha seguir o mesmo modelo dos estudos anteriores. 
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FIGURA 39 – CURVAS ESTIMADAS DOS TEMPOS DE FALHA DO QUARTO ESTUDO DE 
SIMULAÇÃO PARA DIFERENTES GRUPOS UTILIZANDO TAMANHOS DE AMOSTRA N=100 

E N=250 COM 30% DE CENSURA 

 
FONTE: O Autor (2018) 

 

Na Figura 40 têm-se as curvas estimadas dos tempos de censura para os 

quatro diferentes grupos já citados utilizando tamanhos de amostra N=100 e 

N=250 e 30% de censura. 

 

FIGURA 40 – CURVAS ESTIMADAS DOS TEMPOS DE CENSURA DO QUARTO ESTUDO DE 
SIMULAÇÃO PARA DIFERENTES GRUPOS UTILIZANDO TAMANHOS DE AMOSTRA N=100 

E N=250 COM 30% DE CENSURA 

 
FONTE: O Autor (2018) 
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Na Figura 40 observa-se que há diferença entre as curvas estimadas dos 

tempos de censura para todos os grupos, diferente dos estudos anteriores. Este 

comportamento é esperado, pois utiliza-se um modelo para a geração dos 

tempos de censura que está associado com as covariáveis A e L. Observa-se 

ainda que os pacientes que não usam droga injetável e com baixo consumo de 

álcool têm menor propensão a censurar. 

Na Figura 41 comparam-se as curvas estimadas dos tempos de censura 

utilizando amostras de tamanho N=250 com 30% e 50% de censura. As curvas 

diferem quando comparadas utilizando diferentes porcentagens de censura. Isto 

é razoável, pois se está utilizando diferentes porcentagens de censura. 

 

FIGURA 41 – CURVAS ESTIMADAS DOS TEMPOS DE CENSURA DO QUARTO ESTUDO DE 
SIMULAÇÃO PARA DIFERENTES GRUPOS UTILIZANDO TAMANHOS DE AMOSTRA N=250 

COM 30% E 50% DE CENSURA  

 
FONTE: O Autor (2018) 

 

Na Figura 42 tem-se a curva de sobrevivência real dos pacientes – em 

verde (estimada utilizando os tempos de falha reais dos pacientes), a curva de 

sobrevivência estimada utilizando o modelo de Cox – em azul (considera-se a 

censura como não informativa) e a curva de sobrevivência estimada utilizando o 

método IPCW – em roxo (considera-se a censura como informativa). Utilizaram-

se tamanhos de amostra N=100 e N=250, mantendo-se fixa a porcentagem de 

censura em 30%. Visualiza-se que as curvas de sobrevivência real e estimada 

pelo método IPCW são bem próximas. Porém, a curva de sobrevivência real 
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afasta-se mais da curva de sobrevivência estimada pelo modelo de Cox em 

relação aos estudos anteriores. Este resultado deve ter ocorrido pois agora há 

duas covariáveis associadas com o tempo de censura. Em estudos reais é 

esperado que se tenham muitas covariáveis relacionadas ao evento de censura. 

Assim, tem-se um maior afastamento em relação à curva de sobrevivência real. 

Ainda, observa-se que para o tamanho de amostra N=250 a curva de 

sobrevivência estimada pelo método IPCW se aproxima mais da curva de 

sobrevivência real. 

 

FIGURA 42 – CURVA DE SOBREVIVÊNCIA REAL ESTIMADA, ESTIMADA PELO MÉTODO 
TRADICIONAL E PELO MÉTODO IPCW DO QUARTO ESTUDO DE SIMULAÇÃO UTILIZANDO 

N=100 E N=250 COM 30% DE CENSURA 

 
FONTE: O Autor (2018) 

 

Na Figura 43 comparam-se as curvas de sobrevivência utilizando 30% e 

50% de censura para amostras de tamanho N=250. Verifica-se que para uma 

porcentagem menor de censura (30%) a curva de sobrevivência estimada pelo 

método IPCW aproxima-se mais da curva de sobrevivência real do que 

utilizando 50% de censura. Com 50% de censura a aproximação é maior até a 

metade do tempo de acompanhamento dos pacientes. Conforme foi explicado 

anteriormente, devido à presença de censura as curvas de sobrevivência real e 

estimada pelo método IPCW (ou mesmo o modelo de Cox) podem divergir, já 

que a presença de censura impede que se tenha a informação completa do 

tempos de falha dos pacientes. 
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FIGURA 43 – CURVA DE SOBREVIVÊNCIA REAL ESTIMADA, ESTIMADA PELO MÉTODO 
TRADICIONAL E PELO MÉTODO IPCW DO QUARTO ESTUDO DE SIMULAÇÃO UTILIZANDO 

N=250 COM 30% E 50% DE CENSURA 

 
FONTE: O Autor (2018) 

 

Na Figura 44 têm-se os boxplots dos pesos obtidos pelo método IPCW 

em função do tempo de acompanhamento para N=100 (30% de censura), N=250 

(30% de censura) e N=250 (50% de censura). Observa-se uma situação bem 

parecida com os dois estudos anteriores. Conforme tinha sido observado, no 

estudo de simulação 2 havia uma menor variabilidades nos pesos estimados, 

ocorrendo uma maior variabilidade no estudo de simulação 3. Como no estudo 

atual os pesos estão associados tanto com A quanto com L, espera-se uma 

variabilidade ainda maior do que nos estudos anteriores, sendo confirmado na 

Figura 44. 

 
FIGURA 44 – BOXPLOT DOS PESOS OBTIDOS PELO MÉTODO IPCW EM FUNÇÃO DO 

TEMPO DE ACOMPANHAMENTO DO QUARTO ESTUDO DE SIMULAÇÃO 

 
FONTE: O Autor (2018) 



87 
 

 

 

Na Figura 45 têm-se as curvas de sobrevivência: real estimada, utilizando 

o método tradicional e utilizando o método IPCW, para pacientes que não usam 

droga injetável (A=0) e com baixo consumo de álcool (L=0).  

 
FIGURA 45 – CURVAS DE SOBREVIVÊNCIA DO QUARTO ESTUDO DE SIMULAÇÃO PARA 
PACIENTES QUE TÊM BAIXO CONSUMO DE BEBIDA ALCOÓLICA E NÃO FAZEM USO DE 

DROGAS INJETÁVEIS PARA N=100 E N=250 COM 30% DE CENSURA 

 
FONTE: O Autor (2018) 

 

Na Figura 45 observa-se que não houve diferença entre as curvas de 

sobrevivência estimadas por ambos os métodos. 

 
FIGURA 46 – CURVAS DE SOBREVIVÊNCIA DO QUARTO ESTUDO DE SIMULAÇÃO PARA 
PACIENTES QUE TÊM BAIXO CONSUMO DE BEBIDA ALCOÓLICA E NÃO FAZEM USO DE 

DROGAS INJETÁVEIS PARA N=250 COM 30% E 50% DE CENSURA 

 
FONTE: O Autor (2018) 
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Na Figura 46 variou-se a porcentagem de censura em 30% e 50%, 

mantendo-se fixo o tamanho da amostra em N=250. Novamente não se observa 

diferença nas curvas de sobrevivência estimadas por ambos os métodos. 

Na Figura 47 têm-se as curvas de sobrevivência: real estimada, utilizando 

o método tradicional e o método IPCW, para pacientes que usam droga injetável 

(A=1) e com alto consumo de álcool (L=1). Observa-se que não houve diferença 

entre as curvas de sobrevivência, assim como nos demais estudos. 

 

FIGURA 47 – CURVAS DE SOBREVIVÊNCIA DO QUARTO ESTUDO DE SIMULAÇÃO PARA 
PACIENTES QUE TÊM ALTO CONSUMO DE BEBIDA ALCOÓLICA E FAZEM USO DE 

DROGAS INJETÁVEIS PARA N=100 E N=250 COM 30% DE CENSURA 

 
FONTE: O Autor (2018) 

 

Na Figura 48 têm-se as curvas de sobrevivência estimadas com o mesmo 

grupo do caso anterior. Variou-se a porcentagem de censura em 30% e 50%, 

mantendo-se fixo o tamanho da amostra em N=250. Novamente não se observa 

diferença nas curvas de sobrevivência. 
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FIGURA 48 – CURVAS DE SOBREVIVÊNCIA DO QUARTO ESTUDO DE SIMULAÇÃO PARA 
PACIENTES QUE TÊM ALTO CONSUMO DE BEBIDA ALCOÓLICA E FAZEM USO DE 

DROGAS INJETÁVEIS PARA N=250 COM 30% E 50% DE CENSURA 

 
FONTE: O Autor (2018) 

 

Nas Tabelas 16, 17 e 18 têm-se as estimativas dos efeitos dos 

parâmetros utilizados na geração dos tempos de falha, considerando: os tempos 

de falha reais (Método 1), a censura não informativa – estimada pelo modelo de 

Cox (Método 2) e a censura informativa – estimada pelo método IPCW (Método 

3), além das estimativas dos parâmetros utilizados para a geração dos tempos 

de censura - utilizando o método IPCW. Na Tabela 16 as estimativas são para 

N=100 (30% de censura), na Tabela 17 N=250 (30% de censura) e na Tabela 18 

N=250 (50% de censura). Têm-se que as estimativas dos parâmetros para os 

diferentes métodos são muito próximas dos valores reais. A estimativa do erro 

padrão de A para phi foi alta (N=100 e 30% de censura). Quando se aumenta N 

para 250 e 30% de censura não ocorre problema na estimação do erro padrão. 

 
TABELA 16 – EFEITOS DOS PARÂMETROS PARA O MODELO DE GERAÇÃO DOS TEMPOS 
DE FALHA E CENSURA UTILIZANDO OS TEMPOS DE FALHA REAIS (MÉTODO 1), MODELO 
DE COX (MÉTODO 2) E MÉTODO IPCW (MÉTODO 3) PARA N=100 E 30% DE CENSURA 

 Fator A Fator L 

Método Parâmetro Valor V
a 

Estimativa EP
b 

Valor V
a 

Estimativa EP
b 

Método 1 beta 1,2 1,212 0,071 2,0 2,045 0,091 

Método 2 beta 1,2 1,229 0,107 2,0 2,053 0,120 

Método 3 
beta 1,2 1,225 0,115 2,0 2,056 0,129 

phi 2,0 2,580 9,038 1,2 1,218 0,225 

FONTE: O Autor (2018) 
NOTA: a – Valor verdadeiro; b – Erro padrão 
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TABELA 17 – EFEITOS DOS PARÂMETROS PARA O MODELO DE GERAÇÃO DOS TEMPOS 
DE FALHA E CENSURA UTILIZANDO OS TEMPOS DE FALHA REAIS (MÉTODO 1), MODELO 

DE COX (MÉTODO 2) E MÉTODO IPCW (MÉTODO 3) PARA N=250 E 30% DE CENSURA 

 Fator A Fator L 

Método Parâmetro Valor V
a 

Estimativa EP
b 

Valor V
a 

Estimativa EP
b 

Método 1 beta 1,2 1,203 0,029 2,0 2,017 0,034 

Método 2 beta 1,2 1,208 0,045 2,0 2,022 0,046 

Método 3 
beta 1,2 1,207 0,047 2,0 2,024 0,049 

phi 2,0 2,031 0,144 1,2 1,215 0,077 

FONTE: O Autor (2018) 
NOTA: a – Valor verdadeiro; b – Erro padrão 

 

TABELA 18 – EFEITOS DOS PARÂMETROS PARA O MODELO DE GERAÇÃO DOS TEMPOS 
DE FALHA E CENSURA UTILIZANDO OS TEMPOS DE FALHA REAIS (MÉTODO 1), MODELO 

DE COX (MÉTODO 2) E MÉTODO IPCW (MÉTODO 3) PARA N=250 E 30% DE CENSURA 

 Fator A Fator L 

Método Parâmetro Valor V
a 

Estimativa EP
b 

Valor V
a 

Estimativa EP
b 

Método 1 beta 1,2 1,203 0,029 2,0 2,017 0,034 

Método 2 beta 1,2 1,210 0,058 2,0 2,017 0,061 

Método 3 
beta 1,2 1,206 0,063 2,0 2,020 0,071 

phi 2,0 2,012 0,083 1,2 1,212 0,048 

FONTE: O Autor (2018) 
NOTA: a – Valor verdadeiro; b – Erro padrão 

 

 

4.5 QUINTO ESTUDO DE SIMULAÇÃO  

 

O quinto estudo se simulação está representado na Figura 7. Neste 

estudo têm-se várias diferenças em relação aos estudos anteriores. O escopo é 

idêntico, ou seja, tem-se o acompanhamento de pacientes que foram detectados 

com HIV positivo pelo menos 5 anos antes da entrada no estudo. Porém, há 

outras duas covariáveis além do uso de droga injetável (A) e o consumo de 

bebida alcoólica (L): o grau de instrução - Q (1: maior grau; 0: menor grau) e 

contagem de linfócitos CD4 - Z (1: ≥ 200 células/µL, 0: < 200 células/µL). 

Na Figura 7 tem-se que a covariável A está associada tanto com o tempo 

até morte dos pacientes quanto com a perda de acompanhamento. A covariável 

L está associada com a perda de acompanhamento e com Z. A covariável Q 

está associada com A e a covariável Z está associada o tempo até a morte do 

paciente. 
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Neste estudo considera-se que apenas as covariáveis A e Z foram 

medidas pelo pesquisador. Assim, apenas estas covariáveis serão consideradas 

nos modelos de sobrevivência. A taxa de falha de base para a censura (𝜆0𝐶) foi 

fixada em diferentes valores dependendo da porcentagem de censura que se 

deseja obter e do tamanho da amostra utilizada. Para o estudo com tamanho de 

amostra N=100, fixou-se 𝜆0𝐶 em 0,00057 obtendo-se 30,3% de censura. Já para 

N=100 ( 𝜆0𝐶 =0,00057) e N=250 ( 𝜆0𝐶 =0,0021) obteve-se 30,3% e 51,1% de 

censura, respectivamente. Os coeficientes utilizados nos modelos para 

simulação dos tempos de falha e de censura se encontram na Tabela 19. 

Nota-se na Tabela 19 que a covariável A está associada tanto com o 

tempo de falha quanto de censura, L está associada apenas com o tempo de 

censura, Z apenas com o tempo de falha e Q não está associado com a geração 

de nenhum dos dois tempos.  

 

TABELA 19 – PARÂMETROS DOS MODELOS DE FALHA E CENSURA DO QUINTO ESTUDO 
DE SIMULAÇÃO 

Parâmetro Valor 

A – Uso de droga injetável - 

Coeficiente de regressão do modelo do tempo de falha (𝛽1) 1,2 

Coeficiente de regressão do modelo do tempo de censura (∅1) 2,0 

L – Consumo de bebida alcoólica - 

Coeficiente de regressão do modelo do tempo de falha (𝛽2) 0,0 

Coeficiente de regressão do modelo do tempo de censura (∅2) 2,5 

Z – Contagem de linfócitos CD4 - 

Coeficiente de regressão do modelo do tempo de falha (𝛽2) 1,8 

Coeficiente de regressão do modelo do tempo de censura (∅2) 0,0 

Q – Grau de instrução - 

Coeficiente de regressão do modelo do tempo de falha (𝛽2) 0,0 

Coeficiente de regressão do modelo do tempo de censura (∅2) 0,0 

Taxa de falha baseline (𝜆0𝑋) 0,003 

Taxa de censura baseline (𝜆0𝐶) – N=100 (30% de censura) 0,00057 

                                                      N=250 (30% de censura) 0,00057 

                                                      N=250 (30% de censura) 0,0021 

FONTE: O Autor (2018) 

 

Na Figura 49 tem-se a comparação das curvas estimadas de tempos de 

falha para os seguintes grupos de pacientes: usuários de droga injetável (A=1), 
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não usuários de droga injetável (A=0), pacientes com baixo consumo de álcool 

(L=1) e pacientes com alto consumo de álcool (L=0). Foram estimadas as curvas 

de tempos de falha para tamanho de amostra N=100 e N=250, com 30% de 

censura em ambos os casos. Observa-se que há diferença nas curvas de 

sobrevivência estimadas em relação aos demais estudos. Isto ocorreu devido a 

este estudo ser diferente dos demais, sendo que há associações diferentes e 

ainda há a presença das covariáveis Z e Q. Nota-se que há uma maior 

propensão dos pacientes que fazem uso de droga injetável de sofrerem o evento 

de interesse (morte do indivíduo) em relação aos indivíduos que não fazem uso 

de droga injetável, e ainda que os pacientes que têm baixo consumo de álcool 

estão menos propensos a falhar em relação aos pacientes com alto consumo de 

álcool. Não se nota diferença entre as curvas variando o tamanho de amostra. 

 

FIGURA 49 – CURVAS ESTIMADAS DOS TEMPOS DE FALHA DO QUINTO ESTUDO DE 
SIMULAÇÃO PARA DIFERENTES GRUPOS UTILIZANDO TAMANHOS DE AMOSTRA N=100 

E N=250 COM 30% DE CENSURA 

 
FONTE: O Autor (2018) 

 

Também foram estimadas as curvas de tempos de falha para os 

seguintes grupos de pacientes: com baixa contagem de linfócitos CD4 (Z=0), 

com alta contagem de linfócitos CD4 (Z=1), com baixo grau de instrução (Q=0) e 

com alto grau de instrução (Q=1), conforme Figura 50. Observa-se que os 

pacientes com menor grau de instrução estão mais propensos a falhar. Já os 

pacientes que apresentam baixa contagem de linfócitos CD4 têm maior 
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propensão a sofrer a falha em relação aos pacientes com alta contagem de 

linfócitos CD4. As curvas foram estimadas para tamanhos de amostra N=100 e 

N=250 mantendo a porcentagem de censura em 30%. Não se nota diferença 

nas curvas estimadas com a variação do tamanho de amostra. 

Ressalta-se que o modelo utilizado para a geração dos tempos de falha 

está associado apenas com as covariáveis A e Z. Porém, as curvas estimadas 

dos tempos de falha diferem quando os diferentes grupos são comparados em 

relação a todas as covariáveis. Isto ocorre devido a todas as covariáveis estarem 

associadas direta ou indiretamente com a geração dos tempos de falha. 

 

FIGURA 50 – CURVAS ESTIMADAS DOS TEMPOS DE FALHA DO QUINTO ESTUDO DE 
SIMULAÇÃO PARA DIFERENTES GRUPOS UTILIZANDO TAMANHOS DE AMOSTRA N=250 

COM 30% E 50% DE CENSURA 

 
FONTE: O Autor (2018) 

 

Na Figura 51 têm-se as curvas estimadas de tempos de censura para 

usuários de droga injetável (A=1), não usuários de droga injetável (A=0), 

pacientes com baixo consumo de álcool (L=0) e pacientes com alto consumo de 

álcool (L=1) utilizando tamanhos de amostra N=100 e N=250, mantendo a 

porcentagem de censura em 30%. Observa-se que os pacientes que consomem 

droga injetável e com maior consumo de álcool estão mais propensos a 

censurar.  
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FIGURA 51 – CURVAS ESTIMADAS DOS TEMPOS DE CENSURA DO QUINTO ESTUDO DE 
SIMULAÇÃO PARA DIFERENTES GRUPOS UTILIZANDO TAMANHOS DE AMOSTRA N=100 

E N=250 COM 30% DE CENSURA 

 
FONTE: O Autor (2018) 

 

Na Figura 52 tem-se a comparação das curvas de tempos de censura 

para o mesmo grupo de pacientes utilizando amostras de tamanho N=250 para 

30% e 50% de censura. As curvas estimadas diferem quando comparadas. Isto 

é razoável, pois se está utilizando diferentes porcentagens de censura. 

 

FIGURA 52 – CURVAS ESTIMADAS DOS TEMPOS DE CENSURA DO QUINTO ESTUDO DE 
SIMULAÇÃO PARA DIFERENTES GRUPOS UTILIZANDO TAMANHOS DE AMOSTRA N=250 

COM 30% E 50% DE CENSURA 

 
FONTE: O Autor (2018) 
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Na Figura 53 têm-se as curvas estimadas de tempos de censura os 

seguintes os pacientes com baixa contagem de linfócitos CD4 (Z=0), com alta 

contagem de linfócitos CD4 (Z=1), com baixo grau de instrução (Q=0) e com alto 

grau de instrução (Q=1) utilizando tamanhos de amostra N=100 e N=250 com 

30% de censura. 

 
FIGURA 53 – CURVAS ESTIMADAS DOS TEMPOS DE CENSURA DO QUINTO ESTUDO DE 
SIMULAÇÃO PARA DIFERENTES GRUPOS UTILIZANDO TAMANHOS DE AMOSTRA N=100 

E N=250 COM 30% DE CENSURA 

 
FONTE: O Autor (2018) 

 
 Verifica-se na Figura 53 que os pacientes com baixo grau de instrução 

(Q=0) e com baixa contagem de CD4 (Z=0) estão mais propensos a censurar. 

Mesmo as covariáveis Z e Q não estando associadas diretamente com o tempo 

de censura, as curvas para todos os grupos diferem. Isto ocorre devido à 

associação indireta entre Z e Q com os tempos de censura. 

Na Figura 54 tem-se a comparação das curvas de tempos de censura 

para o mesmo grupo anterior utilizando amostras de tamanho N=250 com 30% e 

50% de censura. As curvas estimadas diferem quando comparadas. 
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FIGURA 54 – CURVAS ESTIMADAS DOS TEMPOS DE CENSURA DO QUINTO ESTUDO DE 
SIMULAÇÃO PARA DIFERENTES GRUPOS UTILIZANDO TAMANHOS DE AMOSTRA N=250 

COM 30% E 50% DE CENSURA 

 
FONTE: O Autor (2018) 

 

Na Figura 55 tem-se a curva de sobrevivência real dos pacientes – em 

verde (estimada utilizando os tempos de falha reais dos pacientes), a curva de 

sobrevivência estimada utilizando o modelo de Cox – em azul (considera-se a 

censura como não informativa) e a curva de sobrevivência estimada utilizando o 

método IPCW – em roxo (considera-se a censura como informativa). Ainda 

estimaram-se as curvas de sobrevivência utilizando apenas a covariável A para 

estimar os pesos no método IPCW (IPCW – A), a covariável Z (IPCW – Z) e a 

covariável L (IPCW – L). Utilizaram-se tamanhos de amostra N=100 e N=250, 

mantendo-se fixa a porcentagem de censura em 30%. 

Visualiza-se que as curvas de sobrevivência real e estimada pelo método 

IPCW são bem próximas, confirmando que o método IPCW corrige a censura 

informativa, mesmo em uma situação mais complexa. Os tempos de censura 

estão associados apenas com as covariáveis A e L. Mas, para estimar os pesos, 

utilizaram-se as covariáveis A e Z, as quais foram observadas pelo pesquisador. 

Nota-se que L está indiretamente associada com o tempo de falha, através da 

covariável Z. Então, mesmo que não se tenha utilizado diretamente a covariável 

L para estimar os pesos utilizados no método IPCW, estes ainda foram 

corretamente estimados, levando à uma correta correção da presença de 

censura informativa. 
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As curvas em tracejado se referem às curvas de sobrevivência utilizando 

apenas a covariável A (marrom), covariável Z (preto) e a covariável  L (vermelho) 

para estimar os pesos utilizados no método IPCW. Para estimar as curvas de 

sobrevivência utilizaram-se as covariáveis A e Z. É interessante notar que a 

curva de sobrevivência em marrom foi subestimada em relação à curva de 

sobrevivência real, já as curvas de sobrevivência em preto e vermelho estão 

superestimadas em relação à curva de sobrevivência real. Verifica-se que há 

uma contribuição de ambas das covariáveis A e Z na estimação dos pesos, 

contrabalançando o efeito de sub e superestimação de cada covariável. 

 

FIGURA 55 – CURVA DE SOBREVIVÊNCIA REAL ESTIMADA, ESTIMADA PELO MÉTODO 
TRADICIONAL E PELO MÉTODO IPCW DO QUINTO ESTUDO DE SIMULAÇÃO UTILIZANDO 

N=100 E N=250 COM 30% DE CENSURA 

 
FONTE: O Autor (2018) 

 

Na Figura 56 comparam-se as curvas de sobrevivência utilizando 30% e 

50% de censura com amostras de tamanho N=250. Observa-se que utilizando 

50% de censura há um maior afastamento entre a curva de sobrevivência 

estimada pelo método tradicional e a curva de sobrevivência real. Porém, 

mesmo nesse caso o método IPCW conseguiu corrigir bem a curva de 

sobrevivência, pois nota-se que a curva corrigida está bem próxima da curva de 

sobrevivência real. 
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FIGURA 56 – CURVA DE SOBREVIVÊNCIA REAL ESTIMADA, ESTIMADA PELO MÉTODO 
TRADICIONAL E PELO MÉTODO IPCW DO QUARTO ESTUDO DE SIMULAÇÃO UTILIZANDO 

N=250 COM 30% E 50% DE CENSURA 

 
FONTE: O Autor (2018) 

 
Na Figura 57 têm-se os boxplots dos pesos obtidos pelo método IPCW 

em função do tempo de acompanhamento para N=100 (30% de censura), N=250 

(30% de censura) e N=250 (50% de censura). Tem-se uma situação parecida 

com os estudos de simulação 2 a 4. Os pesos estão abaixo da mediana 1,0 até 

metade do tempo de acompanhamento, e após este tempo os pesos aumentam. 

 
FIGURA 57 – BOXPLOT DOS PESOS OBTIDOS PELO MÉTODO IPCW NO QUINTO ESTUDO 

DE SIMULAÇÃO  

 
FONTE: O Autor (2018) 

 
Na Figura 58 têm-se as curvas de sobrevivência: real estimada, utilizando 

o método tradicional e utilizando o método IPCW, para pacientes que não usam 

droga injetável (A=) e com alta contagem de linfócitos CD4 (Z=1), sendo esta a 

melhor situação para os pacientes. Nota-se que não houve diferença entre as 
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curvas de sobrevivência estimando por ambos os métodos, assim como já 

verificado nos demais estudos. 

 
FIGURA 58 – CURVAS DE SOBREVIVÊNCIA DO QUINTO ESTUDO DE SIMULAÇÃO PARA 

PACIENTES QUE NÃO USAM DROGA INJETÁVEL E COM ALTA CONTAGEM DE 
LINFÓCITOS CD4 PARA N=100 E N=250 COM 30% DE CENSURA 

 
FONTE: O Autor (2018) 

 
Na Figura 59 têm-se as curvas de sobrevivência: real estimada, utilizando 

o método tradicional e utilizando o método IPCW para o mesmo grupo de 

pacientes utilizando tamanho de amostra N=250 com 30% e 50% de censura.  

 
FIGURA 59 – CURVAS DE SOBREVIVÊNCIA DO QUINTO ESTUDO DE SIMULAÇÃO PARA 

PACIENTES QUE NÃO USAM DROGA INJETÁVEL E COM ALTA CONTAGEM DE 
LINFÓCITOS CD4 PARA N=250 COM 30% E 50% DE CENSURA 

 
FONTE: O Autor (2018) 
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Na Figura 59 nota-se uma pequena diferença nas curvas de 

sobrevivência estimadas por ambos os métodos com o aumento da 

porcentagem de censura. 

Na Figura 60 têm-se as curvas de sobrevivência: real estimada, utilizando 

o método tradicional e utilizando o método IPCW, para pacientes que usam 

droga injetável (A=1) e com baixa contagem de linfócitos CD4 (Z=0). Verifica-se 

que a curva de sobrevivência real diverge das curvas de sobrevivência 

estimadas por ambos os métodos. Observa-se que o método IPCW conseguiu 

corrigir um pouco a curva de sobrevivência em relação ao método tradicional, 

porém, a correção não foi tão boa quanto dos demais estudos de simulação. Isto 

pode ter ocorrido pois a taxa de censura dos pacientes que fazem uso de droga 

injetável é muito elevada, conforme observado na Figura 52. Com pouca 

informação dos tempos de falha destes pacientes ocorre problemas na 

estimação da curva de sobrevivência. 

 

FIGURA 60 – CURVAS DE SOBREVIVÊNCIA DO QUINTO ESTUDO DE SIMULAÇÃO PARA 
PACIENTES QUE USAM DROGA INJETÁVEL E COM BAIXA CONTAGEM DE LINFÓCITOS 

CD4 PARA N=100 E N=250 COM 30% DE CENSURA 

 
FONTE: O Autor (2018) 

 

Na Figura 61 tem-se a curva de sobrevivência estimada utilizando a 

abordagem tradicional e o método IPCW para um grupo de indivíduos que usam 

droga injetável e com alta contagem de linfócitos CD4, utilizando tamanho de 

amostra N=250 com 30% e 50% de censura. Com o aumento da censura há 
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uma divergência maior nas curvas de sobrevivência estimadas por ambos os 

métodos. No caso anterior já se tinha notado uma divergência. O caso é mais 

crítico quando se aumenta a porcentagem de censura para 50%. Porém, nos 

dois casos a curva de sobrevivência estimada pelo método IPCW se aproxima 

mais da curva de sobrevivência real. 

 

FIGURA 61 – CURVAS DE SOBREVIVÊNCIA DO QUINTO ESTUDO DE SIMULAÇÃO PARA 
PACIENTES QUE USAM DROGA INJETÁVEL E COM ALTA CONTAGEM DE LINFÓCITOS 

CD4 PARA N=250 COM 30% E 50% DE CENSURA 

 
FONTE: O Autor (2018) 

 

Nas Tabelas 20, 21 e 22 têm-se as estimativas dos efeitos dos 

parâmetros utilizados na geração dos tempos de falha, considerando: os tempos 

de falha reais (Método 1), a censura não informativa – estimada pelo modelo de 

Cox (Método 2) e a censura informativa – estimada pelo método IPCW (Método 

3), além das estimativas dos parâmetros utilizados para a geração dos tempos 

de censura - utilizando o método IPCW. Na Tabela 20 as estimativas são para 

N=100 (30% de censura), na Tabela 21 N=250 (30% de censura) e na Tabela 22 

N=250 (50% de censura). 
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TABELA 20 – EFEITOS DOS PARÂMETROS PARA O MODELO DE GERAÇÃO DOS TEMPOS 
DE FALHA E CENSURA UTILIZANDO OS TEMPOS DE FALHA REAIS (MÉTODO 1), MODELO 
DE COX (MÉTODO 2) E MÉTODO IPCW (MÉTODO 3) PARA N=100 E 30% DE CENSURA 

 Fator A Fator Z 

Método Parâmetro Valor V
a 

Estimativa EP
b 

Valor V
a 

Estimativa EP
b 

Método 1 beta 1,2 1,217 0,061 1,8 1,823 0,124 

Método 2 beta 1,2 1,224 0,092 1,8 1,918 1,478 

Método 3 
beta 1,2 1,228 0,098 1,8 1,935 1,593 

phi 2,0 1,622 0,629 0 -0,294 0,228 

FONTE: O Autor (2018) 
NOTA: a – Valor verdadeiro; b – Erro padrão 

 

TABELA 21 – EFEITOS DOS PARÂMETROS PARA O MODELO DE GERAÇÃO DOS TEMPOS 
DE FALHA E CENSURA UTILIZANDO OS TEMPOS DE FALHA REAIS (MÉTODO 1), MODELO 
DE COX (MÉTODO 2) E MÉTODO IPCW (MÉTODO 3) PARA N=250 E 30% DE CENSURA 

 Fator A Fator Z 

Método Parâmetro Valor V
a 

Estimativa EP
b 

Valor V
a 

Estimativa EP
b 

Método 1 beta 1,2 1,206 0,026 1,8 1,815 0,047 

Método 2 beta 1,2 1,204 0,035 1,8 1,829 0,103 

Método 3 
beta 1,2 1,206 0,038 1,8 1,840 0,122 

phi 2,0 1,532 0,101 0 -0,273 0,074 

FONTE: O Autor (2018) 
NOTA: a – Valor verdadeiro; b – Erro padrão 

 

TABELA 22 – EFEITOS DOS PARÂMETROS PARA O MODELO DE GERAÇÃO DOS TEMPOS 
DE FALHA E CENSURA UTILIZANDO OS TEMPOS DE FALHA REAIS (MÉTODO 1), MODELO 
DE COX (MÉTODO 2) E MÉTODO IPCW (MÉTODO 3) PARA N=250 E 50% DE CENSURA 

 Fator A Fator Z 

Método Parâmetro Valor V
a 

Estimativa EP
b 

Valor V
a 

Estimativa EP
b 

Método 1 beta 1,2 1,221 0,024 1,8 1,822 0,045 

Método 2 beta 1,2 1,231 0,049 1,8 1,858 0,173 

Método 3 
beta 1,2 1,232 0,054 1,8 1,896 0,282 

phi 2,0 1,265 0,046 0 -0,304 0,049 

FONTE: O Autor (2018) 
NOTA: a – Valor verdadeiro; b – Erro padrão 

 

Têm-se nas Tabelas 20, 21 e 22 que as estimativas dos parâmetros dos 

modelos utilizados nos diferentes métodos são muito próximas dos valores reais 

(1,2 para A e 1,8 para Z). Além disso, os erros padrões são bem pequenos, 

menos para a situação de N=100 e 30% de censura, indicando que todos os 

métodos são bons para estimar os parâmetros dos modelos. 
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Também estimaram-se os parâmetros para o modelo de risco de censura 

(phi), estes divergiram dos valores estipulados para o modelo de geração dos 

tempos de censura (2,0 para A e 0 para Z). Para N=100 e 30% de censura a 

estimativa para A foi igual a 1,62 e para Z -0,29. Já para N=250 e 30% de 

censura as estimativas foram parecidas, 1,53 para A e -0,27 para Z, porém, 

aumentando a censura para 50% as estimativas foram iguais a 1,26 para A e  

-0,30 para Z, divergindo ainda mais dos valores reais. Mesmo assim, a curva de 

sobrevivência populacional foi estimada corretamente, porém, estas 

divergências de valores parece ter afetado mais as curvas de sobrevivência para 

um grupo específico, principalmente para o caso com 50% de censura, conforme 

se tinha observado nas Figuras 59 e 61. Isto deve explicar o por que de ter 

ocorrido maior divergência entre as curvas de sobrevivência estimadas por 

ambos os métodos. 

 

4.6 ESTUDO COM DADOS REAIS – ANÁLISE DE SOBREVIVÊNCIA EM 

PACIENTES COM LEUCEMIA MIELÓIDE AGUDA (AML) 

 

 4.6.1 Sexto estudo - desconsiderando o efeito aleatório 

 

No sexto estudo utilizaram-se dados reais de pacientes com leucemia 

mielóide aguda (AML). As covariáveis presentes neste estudo são: sexo (0 = F, 

1 = M), contagem de células brancas (WBC) - truncado em 500 unidades com 1 

unidade = 50 x 109 células/L, e uma medida de deprivação que depende do 

distrito de residência, o Townsend score, o qual é medido na escala entre – 7 a 

10, sendo que valores mais elevados indicam áreas menos prósperas. A 

resposta foi o tempo até a morte dos pacientes. 

Para verificar se há diferença nas curvas de sobrevivência comparando 

grupos com diferentes idades, diferentes contagem de células brancas (WBC) e 

cidades com diferentes Townsend score, discretizaram-se estas covariáveis. 

Para todos os fatores considerou-se como ponto de corte a mediana. Assim, 

foram considerados dois grupos: para a idade menor ou igual a 50 anos e maior 

do que 50 anos, para o WBC menor ou igual à contagem de 7,90 e maior que 

7,90 e para o Townsend-score menor ou igual a -0,37 e maior do que -0,37. 
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FIGURA 62 – COMPARAÇÃO DAS CURVAS DE SOBREVIVÊNCIA POPULACIONAIS 
UTILIZANDO OS DADOS REAIS, A METODOLOGIA TRADICIONAL E O IPCW 

 
FONTE: O Autor (2018) 

 
Na Figura 62 comparam-se as curvas de sobrevivência em relação ao 

sexo e à idade. As curvas de sobrevivência foram estimadas utilizando o 

estimador de Kaplan-Meier. Observa-se que os pacientes com idade menor ou 

igual a 50 anos sobrevivem mais do que os pacientes com idade maior que 50 

anos. Esperava-se esta situação, pois aqueles possuem melhor condição de 

saúde para suportar a leucemia mielóide aguda. Em relação relação ao sexo não 

parece haver diferenças significativas na sobrevivência dos pacientes. 

 
FIGURA 63 – COMPARAÇÃO DAS CURVAS DE SOBREVIVÊNCIA POPULACIONAIS 

UTILIZANDO OS DADOS REAIS, A METODOLOGIA TRADICIONAL E O IPCW 

 
FONTE: O Autor (2018) 
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Na Figura 63 comparam-se as curvas de sobrevivência estimadas de 

grupos de pacientes com diferentes WBCs e de cidades com diferentes 

Townsend-scores. As curvas de sobrevivência foram estimadas utilizando o 

estimador de Kaplan-Meier. Observa-se que os pacientes com WBC menor 

(menor ou igual a 7,90) possuem maior expectativa de sobrevivência em relação 

aos pacientes com WBC maior (maior do que 7,90). Não se esperaria este 

resultado pois quanto maior a contagem de células brancas, melhor deve ser a 

saúde do paciente. Em relação ao Townsend-score, os pacientes que habitam 

cidades com menor towsend-score têm maior expectativa de sobrevivência em 

relação aos pacientes que habitam cidades com maior townsend-score. Isto é 

esperado, pois quanto maior o townsend-score, pior a qualidade de vida na 

cidade. 

Comparou-se ainda o tempo médio de censura para os diferentes grupos. 

Estes resultados estão na Tabela 23. 

 

TABELA 23 – TEMPO MÉDIO DE CENSURA PARA OS GRUPOS COM DIFERENTES IDADES, 
SEXO, WBC E TOWNSEND-SCORE 

Fator Idade Sexo WBC Townsend-score 

 ≤ 50 > 50 Feminino Masculino ≤ 7,90 > 7,90 ≤ -0,37 > -0,37 

Tempo médio 2430 2438 2533 2310 2081 2796 2266 2607 

Erro padrão 138 162 134 157 121 154 128 162 

FONTE: O Autor (2018) 

 

Na Tabela 23 verifica-se que o tempo médio até a censura quase não 

difere entre os pacientes em relação à idade, é maior para pacientes do sexo 

feminino, quase não difere entre os pacientes em relação à contagem de células 

brancas e é maior para pacientes que habitam em cidades com menor qualidade 

de vida (>-0,37). Esta verificação foi apenas considerando duas faixas de cada 

fator prognóstico, mas no caso do cálculo dos pesos pelo método IPCW todas as 

covariáveis serão consideradas no modelo. 

Na Figura 64 tem-se a curva de sobrevivência populacional considerando 

a censura como não informativa. Observa-se que o tempo de sobrevivência dos 

pacientes foi até 5000 dias, aproximadamente 13 anos e meio. O tempo médio 

de sobrevivência foi igual a 832 dias, com um erro padrão de 50,7 dias. 
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FIGURA 64 – CURVA DE SOBREVIVÊNCIA POPULACIONAL 

 
FONTE: O Autor (2018) 

 
Na Figura 65 utilizou-se o método IPCW considerando todas as 

covariáveis do estudo para estimar os pesos e fez-se uma comparação entre a 

curva de sobrevivência populacional obtida utilizando o método tradicional 

(censura não informativa) e obtida utilizando o método IPCW (censura 

informativa). 

 
FIGURA 65 – CURVAS DE SOBREVIVÊNCIA POPULACIONAL ESTIMADAS USANDO O 

MÉTODO TRADICIONAL E O IPCW 

 
FONTE: O Autor (2018) 

 

Na Figura 65 observa-se que a curva de sobrevivência estimada pelo 

método tradicional está subestimada em relação à curva de sobrevivência 
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estimada pelo método IPCW. O tempo médio de sobrevivência dos pacientes 

estimado pelo método IPCW é de 994 dias, com um erro padrão de 61,2 dias. 

Ainda foram estimados os pesos obtidos pelo método IPCW. 

 
FIGURA 66 – BOXPLOT DOS PESOS EM FUNÇÃO DO TEMPO DE ACOMPANHAMENTO 

 
FONTE: O Autor (2018) 

 

Na Figura 66 têm-se os boxplots dos pesos em função do tempo de 

acompanhamento. Observa-se que os pesos estimados pelo método IPCW 

estão bem próximos do valor 1,0, desviando-se bem pouco com o tempo de 

acompanhamento dos pacientes. 

 
FIGURA 67 – CURVA DE SOBREVIVÊNCIA PARA UM GRUPO ESPECÍFICO 

 
FONTE: O Autor (2018) 
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Na Figura 67 têm-se as curvas de sobrevivência utilizando o método 

tradicional e o método IPCW para o seguinte grupo de pacientes: Idade = 49 

anos, sexo = feminino, WBC = 1,80 e Towsend score = 2,70. Os valores de 

todas as covariáveis correspondem ao primeiro quartil. Observa-se que não há 

diferença entre as curvas de sobrevivência estimadas pelo método tradicional e 

o método IPCW. Este resultado já tinha sido observado nos estudos de 

simulação. 

 

FIGURA 68 – CURVA DE SOBREVIVÊNCIA PARA UM GRUPO ESPECÍFICO 

 
FONTE: O Autor (2018) 

 

 

Na Figura 68 têm-se as curvas de sobrevivência utilizando o método 

tradicional e o método IPCW para o seguinte grupo de pacientes: Idade = 74 

anos, sexo = masculino, WBC = 38,65 e Towsend score = 2,93. Os valores de 

todas as covariáveis correspondem ao terceiro quartil. Novamente não há 

diferença entre as curvas de sobrevivência estimadas por ambos os métodos. 

Tanto na Figura 67 quanto na Figura 68 observa-se que independente do 

grupo que se está analisando a curva de sobrevivência, este não difere 

utilizando o método tradicional ou o método IPCW. Esta conclusão é a mesma 

obtida quando foram feitos os estudos de simulação, de que a estimativa da 

curva de sobrevivência obtida pelo método tradicional não difere da estimativa 

obtida pelo método IPCW para um grupo de pacientes. 
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Na Tabela 24 têm-se os efeitos das covariáveis idade e sexo no risco de 

falha utilizando o modelo de Cox (Método tradicional) e o método IPCW e 

também o efeito destas covariáveis no risco de censura. Para o risco de falha 

observa-se que os efeitos são bem próximos utilizando ambos os métodos. Já 

para o risco de censura tanto o efeito de idade quanto do sexo tiveram p-valor 

estimado bem alto: 0,697 e 0,173, respectivamente. Assim, o risco de os 

pacientes censurarem independe do sexo e da idade dos indivíduos. 

 

TABELA 24 – ESTIMATIVAS DOS PARÂMETROS PARA OS FATORES IDADE E SEXO 

 Idade Sexo 

Método Estimativa 
Erro 

padrão 

p-

valor 
Estimativa 

Erro 

padrão 

p-

valor 

Método tradicional  0,0296 0,0023 2.10−16 0,0521 0,0726 0,472 

Método IPCW 0,0297 0,0023 2.10−16 0,0535 0,0724 0,459 

Pesos (phi) 0,0016 0,0041 0,697 0,2178 0,1602 0,173 

FONTE: O Autor (2018) 

 

Na Tabela 25 têm-se os efeitos das covariáveis WBC e townsend-score 

no risco de falha utilizando o modelo de Cox (Método tradicional) e o método 

IPCW e também o efeito destas covariáveis no risco de censura. Para o risco de 

falha observa-se que os efeitos são bem próximos utilizando ambos os métodos. 

Já para o risco de censura o efeito do WBC foi significativo (p-valor = 0,001) 

considerando um nível de significância de 0,05 e o efeito do townsend-score não 

foi significativo (p-valor = 0,965). Assim, o risco de os pacientes censurarem 

diminui com o aumento da contagem de células brancas (efeito negativo) e 

independe da situação do local onde o paciente reside. A log-verossimilhança do 

modelo utilizado para geração dos pesos foi igual a -745,61. 

Castelli (CASTELLI; PIERRE; DAURRES, 2006) estudou o efeito de cinco 

covariáveis: IMC, severidade da asma, dose de corticoides inalados, dose de 

corticoides orais e dose acumulada de corticoides durante o ano antes da 

inclusão no estudo, no risco de pacientes avançarem a um estado severo de 

asma. O Autor verificou que os efeitos das covariáveis significativas (inalação de 

corticoide, uso de corticoide oral e a dose acumulada de corticoides) eram 

negativos. Assim, os pacientes que não fazem uso de corticoide, tendo melhor 

condição de saúde, têm maior risco de censurar. Neste estudo verifica-se o 
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contrário. Pacientes com menor contagem de células brancas têm maior risco de 

censurar. 

 
TABELA 25 – ESTIMATIVAS DOS PARÂMETROS PARA OS FATORES WBC E TOWNSEND-
SCORE 

 WBC Townsend-score 

Método Estimativa 
Erro 

padrão 
p-valor Estimativa 

Erro 

padrão 
p-valor 

Método tradicional  0,0030 0,0005 2.10−9 0,0292 0,0104 0,005 

Método IPCW 0,0030 0,0005 2.10−9 0,0300 0,0103 0,036 

Pesos (phi) -0,0083 0,0025 0,001 -0,0009 0,0215 0,965 

FONTE: O Autor (2018) 

 

4.6.2 Sétimo estudo – considerando o efeito aleatório 

 
No sétimo estudo tem-se a mesma situação do sexto estudo, porém, 

utilizou-se a covariável localização do indivíduo como efeito aleatório no modelo 

utilizado para estimar os pesos do método IPCW. Na Figura 69 têm-se as curvas 

de sobrevivência populacionais: utilizando o método tradicional, obtida utilizando 

o método IPCW sem considerar o efeito aleatório (sexto estudo), e considerando 

o efeito aleatório (sétimo estudo). 

 
FIGURA 69 – CURVA DE SOBREVIVÊNCIA POPULACIONAL ESTIMADA USANDO O 

MODELO DE COX 

 
FONTE: O Autor (2018) 

Na Figura 69 verifica-se que a inclusão do efeito aleatório não alterou a 

curva de sobrevivência populacional em relação à curva de sobrevivência sem o 
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efeito aleatório. Na Figura 70 tem-se o perfil dos pesos estimados. Nota-se que 

não há diferença entre este perfil e o perfil do sexto estudo. 

 

FIGURA 70 – BOXPLOT DOS PESOS EM FUNÇÃO DO TEMPO DE ACOMPANHAMENTO 

 
FONTE: O Autor (2018) 

 

Na Tabela 26 têm-se os efeitos das covariáveis idade e sexo no risco de 

falha utilizando o modelo de Cox (Método tradicional) e o método IPCW e 

também o efeito destas covariáveis no risco de censura. Para o risco de falha 

observa-se que os efeitos são bem próximos utilizando ambos os métodos. Já 

para o risco de censura tanto o efeito de idade quanto do sexo tiveram p-valor 

estimado bem alto: 0,697 e 0,173, respectivamente. Assim, o risco de os 

pacientes censurarem independe do sexo e da idade dos indivíduos, o mesmo 

resultado obtido no estudo anterior. 

 

TABELA 26 – ESTIMATIVAS DOS PARÂMETROS PARA OS FATORES IDADE E SEXO 

 Idade Sexo 

Método Estimativa 
Erro 

padrão 
p-valor Estimativa 

Erro 

padrão 
p-valor 

Método tradicional 0,0296 0,0023 2.10−16 0,0521 0,0726 0,472 

Método IPCW 0,0297 0,0023 2.10−16 0,0535 0,0724 0,459 

Método IPCW - pesos 0,0016 0,0041 0,697 0,2178 0,1602 0,173 

FONTE: O Autor (2018) 
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Na Tabela 27 têm-se os efeitos das covariáveis WBC e townsend-score 

no risco de falha utilizando o modelo de Cox (Método tradicional) e o método 

IPCW e também o efeito destas covariáveis no risco de censura. Para o risco de 

falha observa-se que os efeitos são bem próximos utilizando ambos os métodos. 

Já para o risco de censura o efeito do WBC foi significativo (p-valor = 0,001) 

considerando um nível de significância de 0,05 e o efeito do townsend-score não 

foi significativo (p-valor = 0,965). Assim, o risco de os pacientes censurarem 

diminui com o aumento da contagem de células brancas (efeito negativo) e 

independe da situação do local onde o paciente reside. O mesmo resultado do 

estudo anterior. 

 

TABELA 27 – ESTIMATIVAS DOS PARÂMETROS PARA OS FATORES WBC E TOWNSEND-
SCORE 

 WBC Townsend-score 

Método Estimativa 
Erro 

padrão 
p-valor Estimativa 

Erro 

padrão 
p-valor 

Método tradicional 0,0030 0,0005 2.10−9 0,0292 0,0104 0,005 

Método IPCW 0,0292 0,0005 2.10−9 0,0535 0,0103 0,036 

Método IPCW - pesos -0,0083 0,0025 0,001 -0,0009 0,0215 0,965 

FONTE: O Autor (2018) 

 

Como foi utilizado um componente de fragilidade no modelo de Cox para 

geração dos pesos, estimou-se a variância deste componente igual a 0,0651 

com erro padrão igual a 0,2551. A log-verossimilhança deste modelo foi igual a  

-736,9, maior do que a log-verossimilhança do modelo não considerando o efeito 

aleatório (-745,61). Porém, pelo teste qui-quadrado para verificar se o parâmetro 

de fragilidade é significativo, verifica-se que este não é significativo 

(𝜒6,4
2 = 10,28) com p-valor igual a 0,14. Assim, não há associação entre a taxa 

de censura dos indivíduos dentro de uma mesma localização. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Conclui-se que o método IPCW consegue corrigir o viés gerado pela 

censura informativa na estimação da curva de sobrevivência populacional. 

Ainda, utilizando um método tradicional não houve problemas na estimação dos 

efeitos dos parâmetros no modelo de sobrevivência e também na estimação da 

curva de sobrevivência para um grupo de indivíduos. 

No sexto estudo de simulação verificaram-se os fatores que estão 

associados com o risco de os pacientes censurarem. Geralmente os estudos de 

sobrevivência somente estão interessados nos fatores associados com o risco 

de falha e não da censura. Assim, verificou-se que a contagem de células 

brancas está associada com o risco de censura, gerando a censura informativa e 

viesando as estimativas da curva de sobrevivência populacional. Neste estudo 

ainda chegou-se à mesma conclusão dos estudos anteriores. Mesmo utilizando 

poucas covariáveis, pôde-se corrigir a curva de sobrevivência populacional 

devido à presença de censura informativa.  

Para trabalhos futuros sugere-se testar o método IPCW em estudos de 

simulação de estudos de sobrevivência com riscos competitivos e a presença de 

covariáveis tempo-dependentes.  
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ANEXO A –  CÓDIGO DO PRIMEIRO AO QUARTO ESTUDO DE SIMULAÇÃO 

 

Nota: Os códigos do primeiro ao quarto estudo de simulação são praticamente idênticos, 
somente mudando os coeficientes do modelo de geração dos tempos de falha e dos 
tempos de censura. 
 
require(survival) 
require(ipw) 
require(tcltk) 
require(lattice) 
library(fBasics) 
 
M <- 10 
beta <- c(1.2, 2.0) 
lambda0X <- 0.003 
phi <- c(0, 0) #Mudar para os diferentes estudos 
lambda0C <- 0.008 #Mudar para os diferentes estudos 
lambda0C2 <- 0.025 #Mudar para os diferentes estudos 
 
######################################################################## 
# Tamanho de amostra - n = 100 - Censura de 30%                        # 
######################################################################## 
n <- 100 
 
#Tempos 
tt <- c(seq(0,365,by=0.5)) 
 
surv.real.MC.1 <- surv.trad.MC.1 <- surv.IPCW.MC.1 <- replicate(M, rep(c(0),n), simplify=FALSE) 
surv.real.MC.G1 <- surv.trad.MC.G1 <- surv.IPCW.MC.G1 <- replicate(M, rep(c(0),n), simplify=FALSE) 
surv.real.MC.G2 <- surv.trad.MC.G2 <- surv.IPCW.MC.G2 <- replicate(M, rep(c(0),n), simplify=FALSE) 
grupo.falha.A.MC.1 <- grupo.cens.A.MC.1 <- grupo.falha.L.MC.1 <- grupo.cens.L.MC.1 <- replicate(M,
 rep(c(0), 2), simplify=FALSE) 
surv.real.falha.A.MC.1 <- surv.real.falha.L.MC.1 <- surv.real.cens.A.MC.1 <- surv.real.cens.L.MC.1
 <- replicate(M, rep(c(0),2*length(tt)), simplify=FALSE) 
 
#Cálculo da sobrevivência e dos betas 
ssf.real <- ssf.trad <- ssurv.IPCW  <- replicate(M, matrix(nrow = 1, ncol = length(tt))) 
ssf.trad.G <- ssurv.IPCW.G  <- replicate(M, matrix(nrow = 1, ncol = length(tt))) 
beta.real <- beta.trad <- beta.IPCW <- phi.IPCW <- matrix(nrow = 1, ncol = 2) 
beta.real.MC.1 <- beta.trad.MC.1 <- beta.IPCW.MC.1 <- phi.IPCW.MC.1 <- replicate(M, rep(c(0),2), s
implify=FALSE) 
cens.perc.MC.1 <- vector(mode = "numeric", length = M) 
pesos.IPCW.MC.1 <- pesos.tempos.MC.1 <- replicate(M, rep(c(0), n*(n+1)/2), simplify = FALSE) 
 
pb <- tkProgressBar(title = "Working hard:", min = 0, 
                    max = M, width = 300) 
 
set.seed(1234) 
for (i in 1:M) { 
  data.sim <- data.frame(ID = 1:n, 
                         A = sample(0:1, size = n, replace = TRUE, 
                                    prob = c(0.25,0.75)), 
                         L = sample(0:1, size = n, replace = TRUE, 
                                    prob = c(0.45,0.55))) #Geração do banco de dados 
   
  data.sim$lambdaX <- with(data.sim, lambda0X * exp(cbind(A, L) %*% beta)) #Taxa de falha 
  data.sim$lambdaC <- with(data.sim, lambda0C * exp(cbind(A, L) %*% phi)) #Taxa de censura 
   
  data.sim$u1 <- runif(n) #Geração de números uniformes 
  data.sim$u2 <- runif(n) #Geração de números uniformes 
   
  data.sim$xi <- with(data.sim, qexp(p = u1, rate = lambdaX)) #Tempos de falha 
  data.sim$ci <- with(data.sim, qexp(p = u2, rate = lambdaC)) #Tempos de censura 
  data.sim$ti <- with(data.sim, pmin(xi, ci)) #Tempos observados 
  data.sim$di <- with(data.sim, as.numeric(xi <= ci)) #Indicadora de falha 
  data.sim$one <- 1 #Vetor contendo uns. Todos os indivíduos falharam 
   
  #Porcentagem de censura e medidas resumo 
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  cens.perc <- with(data.sim, 1 - sum(di)/n) #Porcentagem de censura 
   
  #Sobrevivência para cada grupo - falha e censura 
  ssf.real.falha.A <- summary(survfit(Surv(xi,one) ~ A, data = data.sim), times = tt, extend = TRU
E)$surv 
  ssf.real.falha.L <- summary(survfit(Surv(xi,one) ~ L, data = data.sim), times = tt, extend = TRU
E)$surv 
  ssf.real.cens.A <- summary(survfit(Surv(ci,one) ~ A, data = data.sim), times = tt, extend = TRUE
)$surv 
  ssf.real.cens.L <- summary(survfit(Surv(ci,one) ~ L, data = data.sim), times = tt, extend = TRUE
)$surv   
   
  #Formato longo - tempos observados 
  data.sim$status <- with(data.sim, as.numeric(xi <= ci)) 
   
  dat1 <- with(data.sim, survSplit(data = data.sim, 
                                   cut = unique(ti), 
                                   end = "ti", 
                                   start = "Tstart", 
                                   event = "di")) #Transformando o banco de dados  
                                                  #em formato longo 
   
  dat1$ind.dropout <- ifelse(with(dat1, status == 0 & ti == ci), 1, 0) #Indicadora de 
                                                                       #Perda de acompanhamento 
   
  #Cálculo do IPCW 
  modelo.IPCW <- ipwtm(exposure = ind.dropout, family = "survival", 
                       numerator = ~ 1, denominator = ~ A + L, 
                       id = ID, tstart = Tstart, timevar = ti, type = "first", 
                       data = dat1) #Modelo para geração dos pesos 
   
  dat1$sw.c <- modelo.IPCW$ipw.weights #Pesos estimados 
  phi.IPCW <- modelo.IPCW$den.mod$coef #Coeficientes do modelo IPCW 
  pesos.IPCW <- dat1$sw.c 
   
  #Modelo real - Estimativas de sobrevivência real e coeficientes do modelo de Cox 
  ssf.real <- summary(survfit(coxph(Surv(xi,one) ~ 1, data = data.sim)), times = tt, extend = TRUE
)$surv 
  ssf.real.G1 <- summary(survfit(coxph(Surv(xi,one) ~ A + L, data = data.sim), newdata = data.fram
e(A = 0, L = 0)), times = tt, extend = TRUE)$surv 
  ssf.real.G2 <- summary(survfit(coxph(Surv(xi,one) ~ A + L, data = data.sim), newdata = data.fram
e(A = 1, L = 1)), times = tt, extend = TRUE)$surv 
  beta.real <- coxph(Surv(xi,one) ~ A + L,data = data.sim)$coef 
   
  #Modelo tracional - Estimativas de sobrevivência utilizando o método tradicional 
  #e coeficientes do modelo de Cox 
  ssf.trad <- summary(survfit(coxph(Surv(ti,di) ~ 1, data = data.sim)), times = tt, extend = TRUE)
$surv 
  ssf.trad.G1 <- summary(survfit(coxph(Surv(ti,di) ~ A + L, data = data.sim), newdata = data.frame
(A = 0, L = 0)), times = tt, extend = TRUE)$surv 
  ssf.trad.G2 <- summary(survfit(coxph(Surv(ti,di) ~ A + L, data = data.sim), newdata = data.frame
(A = 1, L = 1)), times = tt, extend = TRUE)$surv 
  beta.trad <- coxph(Surv(ti,di) ~ A + L, data = data.sim)$coef 
   
  #Modelo IPCW - Estimativas de sobrevivência utilizando o método IPCW 
  #e coeficientes do modelo de Cox corrigido pelo IPCW 
  ssf.IPCW <- summary(survfit(coxph(Surv(Tstart,ti,di) ~ 1, weights = sw.c, data = dat1)), times =
 tt, extend = TRUE)$surv 
  ssf.IPCW.G1 <- summary(survfit(coxph(Surv(Tstart,ti,di) ~ A + L, weights = sw.c, data = dat1), n
ewdata = data.frame(A = 0, L = 0)), times = tt, extend = TRUE)$surv 
  ssf.IPCW.G2 <- summary(survfit(coxph(Surv(Tstart,ti,di) ~ A + L, weights = sw.c, data = dat1), n
ewdata = data.frame(A = 1, L = 1)), times = tt, extend = TRUE)$surv 
  beta.IPCW <- coxph(Surv(Tstart,ti,di) ~ A + L, weights = sw.c, data = dat1)$coef 
   
  #Medidas resumo 
  surv.real.MC.1[[i]] <- ssf.real #Estimativas de sobrevivência real 
  surv.trad.MC.1[[i]] <- ssf.trad #Estimativas de sobrevivência usando o modelo de Cox 
  surv.IPCW.MC.1[[i]] <- ssf.IPCW #Estimativas de sobrevivência usando o método IPCW 
   
  surv.real.MC.G1[[i]] <- ssf.real.G1 #Estimativas de sobrevivência real do grupo 1 
  surv.trad.MC.G1[[i]] <- ssf.trad.G1 #Estimativas de sobrevivência usando o método tradicional do
 grupo 1 
  surv.IPCW.MC.G1[[i]] <- ssf.IPCW.G1 #Estimativas de sobrevivência usando o método IPCW do grupo 
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1 
  surv.real.MC.G2[[i]] <- ssf.real.G2 #Estimativas de sobrevivência real do grupo 2 
  surv.trad.MC.G2[[i]] <- ssf.trad.G2 #Estimativas de sobrevivência usando o método tradicional do
 grupo 2 
  surv.IPCW.MC.G2[[i]] <- ssf.IPCW.G2 #Estimativas de sobrevivência usando o método IPCW do grupo 
2 
   
  surv.real.falha.A.MC.1[[i]] <- ssf.real.falha.A #Estimativas da curva de falha para o grupo A 
  surv.real.falha.L.MC.1[[i]] <- ssf.real.falha.L #Estimativas da curva de falha para o grupo L 
  surv.real.cens.A.MC.1[[i]] <- ssf.real.cens.A #Estimativas da curva de censura para o grupo A 
  surv.real.cens.L.MC.1[[i]] <- ssf.real.cens.L #Estimativas da curva de censura para o grupo L 
   
  beta.real.MC.1[[i]] <- beta.real #Coeficientes de modelo de sobrevivência para os dados reais 
  beta.trad.MC.1[[i]] <- beta.trad #Coeficientes de modelo de sobrevivência utilizando o método tr
adicional 
  beta.IPCW.MC.1[[i]] <- beta.IPCW #Coeficientes de modelo de sobrevivência utilizando o método IP
CW 
  phi.IPCW.MC.1[[i]] <- phi.IPCW #Coeficientes do modelo utilizado no método IPCW para estimação d
os pesos 
  cens.perc.MC.1[[i]] <- cens.perc #Porcentagem de censura 
  pesos.IPCW.MC.1[[i]] <- pesos.IPCW #Pesos estimados 
  pesos.tempos.MC.1[[i]] <- dat1$Tstart #Estimativas dos tempos de acompanhamento 
   
  setTkProgressBar(pb, i, title = "N repeats: % ready!")   
} 
 
close(pb) 
 
######################################################################## 
# Medidas resumo - n = 100 - Censura de 30%                            # 
######################################################################## 
 
#Comparação curvas de sobrevivência de falha - grupo A e L 
surv.real.falha.A.MC.100 <- rowMeans(mapply(rowMeans, lapply(surv.real.falha.A.MC.1, function(x) {
cbind(x)}))) 
surv.real.falha.L.MC.100 <- rowMeans(mapply(rowMeans, lapply(surv.real.falha.L.MC.1, function(x) {
cbind(x)}))) 
surv.real.cens.A.MC.100 <- rowMeans(mapply(rowMeans, lapply(surv.real.cens.A.MC.1, function(x) {cb
ind(x)}))) 
surv.real.cens.L.MC.100 <- rowMeans(mapply(rowMeans, lapply(surv.real.cens.L.MC.1, function(x) {cb
ind(x)}))) 
 
#Curvas de sobrevivência - populacional 
surv.real.MC.100 <- rowMeans(mapply(rowMeans, lapply(surv.real.MC.1, function(x) {cbind(x)}))) 
surv.trad.MC.100 <- rowMeans(mapply(rowMeans, lapply(surv.trad.MC.1, function(x) {cbind(x)}))) 
surv.IPCW.MC.100 <- rowMeans(mapply(rowMeans, lapply(surv.IPCW.MC.1, function(x) {cbind(x)}))) 
 
#Curvas de sobrevivência - grupo 
surv.real.MC.G1.100 <- rowMeans(mapply(rowMeans, lapply(surv.real.MC.G1, function(x) {cbind(x)}))) 
surv.trad.MC.G1.100 <- rowMeans(mapply(rowMeans, lapply(surv.trad.MC.G1, function(x) {cbind(x)}))) 
surv.IPCW.MC.G1.100 <- rowMeans(mapply(rowMeans, lapply(surv.IPCW.MC.G1, function(x) {cbind(x)}))) 
surv.real.MC.G2.100 <- rowMeans(mapply(rowMeans, lapply(surv.real.MC.G2, function(x) {cbind(x)}))) 
surv.trad.MC.G2.100 <- rowMeans(mapply(rowMeans, lapply(surv.trad.MC.G2, function(x) {cbind(x)}))) 
surv.IPCW.MC.G2.100 <- rowMeans(mapply(rowMeans, lapply(surv.IPCW.MC.G2, function(x) {cbind(x)}))) 
 
#Parâmetros dos modelos 
beta.real.MC.100 <- rowMeans(mapply(rowMeans, lapply(beta.real.MC.1, function(x) {cbind(x)}))) 
beta.trad.MC.100 <- rowMeans(mapply(rowMeans, lapply(beta.trad.MC.1, function(x) {cbind(x)}))) 
beta.IPCW.MC.100 <- rowMeans(mapply(rowMeans, lapply(beta.IPCW.MC.1, function(x) {cbind(x)}))) 
phi.IPCW.MC.100 <- rowMeans(mapply(rowMeans, lapply(phi.IPCW.MC.1, function(x) {cbind(x)}))) 
cens.perc.MC.100 <- mean(mapply(rowMeans, lapply(cens.perc.MC.1, function(x) {cbind(x)}))) 
pesos.IPCW.MC.100 <- rowMeans(mapply(rowMeans, lapply(pesos.IPCW.MC.1, function(x) {cbind(x)}))) 
pesos.tempos.MC.100 <- rowMeans(mapply(rowMeans, lapply(pesos.tempos.MC.1, function(x) {cbind(x)})
)) 
 
#Erros padrões dos parâmetros 
beta.real.var.MC.100 <- rowVars(mapply(rowMeans, lapply(beta.real.MC.1, function(x) {cbind(x)}))) 
beta.trad.var.MC.100 <- rowVars(mapply(rowMeans, lapply(beta.trad.MC.1, function(x) {cbind(x)}))) 
beta.IPCW.var.MC.100 <- rowVars(mapply(rowMeans, lapply(beta.IPCW.MC.1, function(x) {cbind(x)}))) 
phi.IPCW.var.MC.100 <- rowVars(mapply(rowMeans, lapply(phi.IPCW.MC.1, function(x) {cbind(x)}))) 
 
######################################################################## 
# Tamanho de amostra - n = 250 - Censura de 30%                        # 
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######################################################################## 
n <- 250 
 
#Tempos 
tt <- c(seq(0,365,by=0.5)) 
 
surv.real.MC.1 <- surv.trad.MC.1 <- surv.IPCW.MC.1 <- replicate(M, rep(c(0),n), simplify=FALSE) 
surv.real.MC.G1 <- surv.trad.MC.G1 <- surv.IPCW.MC.G1 <- replicate(M, rep(c(0),n), simplify=FALSE) 
surv.real.MC.G2 <- surv.trad.MC.G2 <- surv.IPCW.MC.G2 <- replicate(M, rep(c(0),n), simplify=FALSE) 
grupo.falha.A.MC.1 <- grupo.cens.A.MC.1 <- grupo.falha.L.MC.1 <- grupo.cens.L.MC.1 <- replicate(M,
 rep(c(0), 2), simplify=FALSE) 
surv.real.falha.A.MC.1 <- surv.real.falha.L.MC.1 <- surv.real.cens.A.MC.1 <- surv.real.cens.L.MC.1
 <- replicate(M, rep(c(0),2*length(tt)), simplify=FALSE) 
 
#Cálculo da sobrevivência e dos betas 
ssf.real <- ssf.trad <- ssurv.IPCW  <- replicate(M, matrix(nrow = 1, ncol = length(tt))) 
ssf.trad.G <- ssurv.IPCW.G  <- replicate(M, matrix(nrow = 1, ncol = length(tt))) 
beta.real <- beta.trad <- beta.IPCW <- phi.IPCW <- matrix(nrow = 1, ncol = 2) 
beta.real.MC.1 <- beta.trad.MC.1 <- beta.IPCW.MC.1 <- phi.IPCW.MC.1 <- replicate(M, rep(c(0),2), s
implify=FALSE) 
cens.perc.MC.1 <- vector(mode = "numeric", length = M) 
pesos.IPCW.MC.1 <- pesos.tempos.MC.1 <- replicate(M, rep(c(0), n*(n+1)/2), simplify = FALSE) 
 
pb <- tkProgressBar(title = "Working hard:", min = 0, 
                    max = M, width = 300) 
 
set.seed(123) 
for (i in 1:M) { 
  data.sim <- data.frame(ID = 1:n, 
                         A = sample(0:1, size = n, replace = TRUE, 
                                    prob = c(0.25,0.75)), 
                         L = sample(0:1, size = n, replace = TRUE, 
                                    prob = c(0.45,0.55))) #Geração do banco de dados 
   
  data.sim$lambdaX <- with(data.sim, lambda0X * exp(cbind(A, L) %*% beta)) #Taxa de falha 
  data.sim$lambdaC <- with(data.sim, lambda0C * exp(cbind(A, L) %*% phi)) #Taxa de censura 
   
  data.sim$u1 <- runif(n) #Geração de números uniformes 
  data.sim$u2 <- runif(n) #Geração de números uniformes 
   
  data.sim$xi <- with(data.sim, qexp(p = u1, rate = lambdaX)) #Tempos de falha 
  data.sim$ci <- with(data.sim, qexp(p = u2, rate = lambdaC)) #Tempos de censura 
  data.sim$ti <- with(data.sim, pmin(xi, ci)) #Tempos observados 
  data.sim$di <- with(data.sim, as.numeric(xi <= ci)) #Indicadora de falha 
  data.sim$one <- 1 #Vetor contendo uns. Todos os indivíduos falharam 
   
  #Porcentagem de censura e medidas resumo 
  cens.perc <- with(data.sim, 1 - sum(di)/n) #Porcentagem de censura 
   
  #Sobrevivência para cada grupo - falha e censura 
  ssf.real.falha.A <- summary(survfit(Surv(xi,one) ~ A, data = data.sim), times = tt, extend = TRU
E)$surv 
  ssf.real.falha.L <- summary(survfit(Surv(xi,one) ~ L, data = data.sim), times = tt, extend = TRU
E)$surv 
  ssf.real.cens.A <- summary(survfit(Surv(ci,one) ~ A, data = data.sim), times = tt, extend = TRUE
)$surv 
  ssf.real.cens.L <- summary(survfit(Surv(ci,one) ~ L, data = data.sim), times = tt, extend = TRUE
)$surv   
   
  #Formato longo - tempos observados 
  data.sim$status <- with(data.sim, as.numeric(xi <= ci)) 
   
  dat1 <- with(data.sim, survSplit(data = data.sim, 
                                   cut = unique(ti), 
                                   end = "ti", 
                                   start = "Tstart", 
                                   event = "di")) #Transformando o banco de dados  
  #em formato longo 
   
  dat1$ind.dropout <- ifelse(with(dat1, status == 0 & ti == ci), 1, 0) #Indicadora de 
  #Perda de acompanhamento 
   
  #Cálculo do IPCW 
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  modelo.IPCW <- ipwtm(exposure = ind.dropout, family = "survival", 
                       numerator = ~ 1, denominator = ~ A + L, 
                       id = ID, tstart = Tstart, timevar = ti, type = "first", 
                       data = dat1) #Modelo para geração dos pesos 
   
  dat1$sw.c <- modelo.IPCW$ipw.weights #Pesos estimados 
  phi.IPCW <- modelo.IPCW$den.mod$coef #Coeficientes do modelo IPCW 
  pesos.IPCW <- dat1$sw.c 
   
  #Modelo real - Estimativas de sobrevivência real e coeficientes do modelo de Cox 
  ssf.real <- summary(survfit(coxph(Surv(xi,one) ~ 1, data = data.sim)), times = tt, extend = TRUE
)$surv 
  ssf.real.G1 <- summary(survfit(coxph(Surv(xi,one) ~ A + L, data = data.sim), newdata = data.fram
e(A = 0, L = 0)), times = tt, extend = TRUE)$surv 
  ssf.real.G2 <- summary(survfit(coxph(Surv(xi,one) ~ A + L, data = data.sim), newdata = data.fram
e(A = 1, L = 1)), times = tt, extend = TRUE)$surv 
  beta.real <- coxph(Surv(xi,one) ~ A + L,data = data.sim)$coef 
   
  #Modelo tracional - Estimativas de sobrevivência utilizando o método tradicional 
  #e coeficientes do modelo de Cox 
  ssf.trad <- summary(survfit(coxph(Surv(ti,di) ~ 1, data = data.sim)), times = tt, extend = TRUE)
$surv 
  ssf.trad.G1 <- summary(survfit(coxph(Surv(ti,di) ~ A + L, data = data.sim), newdata = data.frame
(A = 0, L = 0)), times = tt, extend = TRUE)$surv 
  ssf.trad.G2 <- summary(survfit(coxph(Surv(ti,di) ~ A + L, data = data.sim), newdata = data.frame
(A = 1, L = 1)), times = tt, extend = TRUE)$surv 
  beta.trad <- coxph(Surv(ti,di) ~ A + L, data = data.sim)$coef 
   
  #Modelo IPCW - Estimativas de sobrevivência utilizando o método IPCW 
  #e coeficientes do modelo de Cox corrigido pelo IPCW 
  ssf.IPCW <- summary(survfit(coxph(Surv(Tstart,ti,di) ~ 1, weights = sw.c, data = dat1)), times =
 tt, extend = TRUE)$surv 
  ssf.IPCW.G1 <- summary(survfit(coxph(Surv(Tstart,ti,di) ~ A + L, weights = sw.c, data = dat1), n
ewdata = data.frame(A = 0, L = 0)), times = tt, extend = TRUE)$surv 
  ssf.IPCW.G2 <- summary(survfit(coxph(Surv(Tstart,ti,di) ~ A + L, weights = sw.c, data = dat1), n
ewdata = data.frame(A = 1, L = 1)), times = tt, extend = TRUE)$surv 
  beta.IPCW <- coxph(Surv(Tstart,ti,di) ~ A + L, weights = sw.c, data = dat1)$coef 
   
  #Medidas resumo 
  surv.real.MC.1[[i]] <- ssf.real #Estimativas de sobrevivência real 
  surv.trad.MC.1[[i]] <- ssf.trad #Estimativas de sobrevivência usando o modelo de Cox 
  surv.IPCW.MC.1[[i]] <- ssf.IPCW #Estimativas de sobrevivência usando o método IPCW 
   
  surv.real.MC.G1[[i]] <- ssf.real.G1 #Estimativas de sobrevivência real do grupo 1 
  surv.trad.MC.G1[[i]] <- ssf.trad.G1 #Estimativas de sobrevivência usando o método tradicional do
 grupo 1 
  surv.IPCW.MC.G1[[i]] <- ssf.IPCW.G1 #Estimativas de sobrevivência usando o método IPCW do grupo 
1 
  surv.real.MC.G2[[i]] <- ssf.real.G2 #Estimativas de sobrevivência real do grupo 2 
  surv.trad.MC.G2[[i]] <- ssf.trad.G2 #Estimativas de sobrevivência usando o método tradicional do
 grupo 2 
  surv.IPCW.MC.G2[[i]] <- ssf.IPCW.G2 #Estimativas de sobrevivência usando o método IPCW do grupo 
2 
   
  surv.real.falha.A.MC.1[[i]] <- ssf.real.falha.A #Estimativas da curva de falha para o grupo A 
  surv.real.falha.L.MC.1[[i]] <- ssf.real.falha.L #Estimativas da curva de falha para o grupo L 
  surv.real.cens.A.MC.1[[i]] <- ssf.real.cens.A #Estimativas da curva de censura para o grupo A 
  surv.real.cens.L.MC.1[[i]] <- ssf.real.cens.L #Estimativas da curva de censura para o grupo L 
   
  beta.real.MC.1[[i]] <- beta.real #Coeficientes de modelo de sobrevivência para os dados reais 
  beta.trad.MC.1[[i]] <- beta.trad #Coeficientes de modelo de sobrevivência utilizando o métoedo t
radicional 
  beta.IPCW.MC.1[[i]] <- beta.IPCW #Coeficientes de modelo de sobrevivência utilizando o método IP
CW 
  phi.IPCW.MC.1[[i]] <- phi.IPCW #Coeficientes do modelo utilizado no método IPCW para estimação d
os pesos 
  cens.perc.MC.1[[i]] <- cens.perc #Porcentagem de censura 
  pesos.IPCW.MC.1[[i]] <- pesos.IPCW #Pesos estimados 
  pesos.tempos.MC.1[[i]] <- dat1$Tstart #Estimativas dos tempos de acompanhamento 
   
  setTkProgressBar(pb, i, title = "N repeats: % ready!")   
} 
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close(pb) 
 
######################################################################## 
# Medidas resumo - n = 250 - Censura de 30%                            # 
######################################################################## 
 
#Comparação curvas de sobrevivência de falha - grupo A e L 
surv.real.falha.A.MC.250.30 <- rowMeans(mapply(rowMeans, lapply(surv.real.falha.A.MC.1, function(x
) {cbind(x)}))) 
surv.real.falha.L.MC.250.30 <- rowMeans(mapply(rowMeans, lapply(surv.real.falha.L.MC.1, function(x
) {cbind(x)}))) 
surv.real.cens.A.MC.250.30 <- rowMeans(mapply(rowMeans, lapply(surv.real.cens.A.MC.1, function(x) 
{cbind(x)}))) 
surv.real.cens.L.MC.250.30 <- rowMeans(mapply(rowMeans, lapply(surv.real.cens.L.MC.1, function(x) 
{cbind(x)}))) 
 
#Curvas de sobrevivência - populacional 
surv.real.MC.250.30 <- rowMeans(mapply(rowMeans, lapply(surv.real.MC.1, function(x) {cbind(x)}))) 
surv.trad.MC.250.30 <- rowMeans(mapply(rowMeans, lapply(surv.trad.MC.1, function(x) {cbind(x)}))) 
surv.IPCW.MC.250.30 <- rowMeans(mapply(rowMeans, lapply(surv.IPCW.MC.1, function(x) {cbind(x)}))) 
 
#Curvas de sobrevivência - grupo 
surv.real.MC.G1.250.30 <- rowMeans(mapply(rowMeans, lapply(surv.real.MC.G1, function(x) {cbind(x)}
))) 
surv.trad.MC.G1.250.30 <- rowMeans(mapply(rowMeans, lapply(surv.trad.MC.G1, function(x) {cbind(x)}
))) 
surv.IPCW.MC.G1.250.30 <- rowMeans(mapply(rowMeans, lapply(surv.IPCW.MC.G1, function(x) {cbind(x)}
))) 
surv.real.MC.G2.250.30 <- rowMeans(mapply(rowMeans, lapply(surv.real.MC.G2, function(x) {cbind(x)}
))) 
surv.trad.MC.G2.250.30 <- rowMeans(mapply(rowMeans, lapply(surv.trad.MC.G2, function(x) {cbind(x)}
))) 
surv.IPCW.MC.G2.250.30 <- rowMeans(mapply(rowMeans, lapply(surv.IPCW.MC.G2, function(x) {cbind(x)}
))) 
 
#Parâmetros dos modelos 
beta.real.MC.250.30 <- rowMeans(mapply(rowMeans, lapply(beta.real.MC.1, function(x) {cbind(x)}))) 
beta.trad.MC.250.30 <- rowMeans(mapply(rowMeans, lapply(beta.trad.MC.1, function(x) {cbind(x)}))) 
beta.IPCW.MC.250.30 <- rowMeans(mapply(rowMeans, lapply(beta.IPCW.MC.1, function(x) {cbind(x)}))) 
phi.IPCW.MC.250.30 <- rowMeans(mapply(rowMeans, lapply(phi.IPCW.MC.1, function(x) {cbind(x)}))) 
cens.perc.MC.250.30 <- mean(mapply(rowMeans, lapply(cens.perc.MC.1, function(x) {cbind(x)}))) 
pesos.IPCW.MC.250.30 <- rowMeans(mapply(rowMeans, lapply(pesos.IPCW.MC.1, function(x) {cbind(x)}))
) 
pesos.tempos.MC.250.30 <- rowMeans(mapply(rowMeans, lapply(pesos.tempos.MC.1, function(x) {cbind(x
)}))) 
 
#Erros padrões dos parâmetros 
beta.real.var.MC.250.30 <- rowVars(mapply(rowMeans, lapply(beta.real.MC.1, function(x) {cbind(x)})
)) 
beta.trad.var.MC.250.30 <- rowVars(mapply(rowMeans, lapply(beta.trad.MC.1, function(x) {cbind(x)})
)) 
beta.IPCW.var.MC.250.30 <- rowVars(mapply(rowMeans, lapply(beta.IPCW.MC.1, function(x) {cbind(x)})
)) 
phi.IPCW.var.MC.250.30 <- rowVars(mapply(rowMeans, lapply(phi.IPCW.MC.1, function(x) {cbind(x)}))) 
 
######################################################################## 
# Tamanho de amostra - n = 250 - Censura de 50%                        # 
######################################################################## 
n <- 250 
lambda0C <- lambda0C2 
 
#Tempos 
tt <- c(seq(0,365,by=0.5)) 
 
surv.real.MC.1 <- surv.trad.MC.1 <- surv.IPCW.MC.1 <- replicate(M, rep(c(0),n), simplify=FALSE) 
surv.real.MC.G1 <- surv.trad.MC.G1 <- surv.IPCW.MC.G1 <- replicate(M, rep(c(0),n), simplify=FALSE) 
surv.real.MC.G2 <- surv.trad.MC.G2 <- surv.IPCW.MC.G2 <- replicate(M, rep(c(0),n), simplify=FALSE) 
grupo.falha.A.MC.1 <- grupo.cens.A.MC.1 <- grupo.falha.L.MC.1 <- grupo.cens.L.MC.1 <- replicate(M,
 rep(c(0), 2), simplify=FALSE) 
surv.real.falha.A.MC.1 <- surv.real.falha.L.MC.1 <- surv.real.cens.A.MC.1 <- surv.real.cens.L.MC.1
 <- replicate(M, rep(c(0),2*length(tt)), simplify=FALSE) 
 
#Cálculo da sobrevivência e dos betas 
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ssf.real <- ssf.trad <- ssurv.IPCW  <- replicate(M, matrix(nrow = 1, ncol = length(tt))) 
ssf.trad.G <- ssurv.IPCW.G  <- replicate(M, matrix(nrow = 1, ncol = length(tt))) 
beta.real <- beta.trad <- beta.IPCW <- phi.IPCW <- matrix(nrow = 1, ncol = 2) 
beta.real.MC.1 <- beta.trad.MC.1 <- beta.IPCW.MC.1 <- phi.IPCW.MC.1 <- replicate(M, rep(c(0),2), s
implify=FALSE) 
cens.perc.MC.1 <- vector(mode = "numeric", length = M) 
pesos.IPCW.MC.1 <- replicate(M, rep(c(0), n*(n+1)/2), simplify = FALSE) 
pesos.IPCW.MC.1 <- pesos.tempos.MC.1 <- replicate(M, rep(c(0), n*(n+1)/2), simplify = FALSE) 
 
pb <- tkProgressBar(title = "Working hard:", min = 0, 
                    max = M, width = 300) 
 
for (i in 1:M) { 
  data.sim <- data.frame(ID = 1:n, 
                         A = sample(0:1, size = n, replace = TRUE, 
                                    prob = c(0.25,0.75)), 
                         L = sample(0:1, size = n, replace = TRUE, 
                                    prob = c(0.45,0.55))) #Geração do banco de dados 
   
  data.sim$lambdaX <- with(data.sim, lambda0X * exp(cbind(A, L) %*% beta)) #Taxa de falha 
  data.sim$lambdaC <- with(data.sim, lambda0C * exp(cbind(A, L) %*% phi)) #Taxa de censura 
   
  data.sim$u1 <- runif(n) #Geração de números uniformes 
  data.sim$u2 <- runif(n) #Geração de números uniformes 
   
  data.sim$xi <- with(data.sim, qexp(p = u1, rate = lambdaX)) #Tempos de falha 
  data.sim$ci <- with(data.sim, qexp(p = u2, rate = lambdaC)) #Tempos de censura 
  data.sim$ti <- with(data.sim, pmin(xi, ci)) #Tempos observados 
  data.sim$di <- with(data.sim, as.numeric(xi <= ci)) #Indicadora de falha 
  data.sim$one <- 1 #Vetor contendo uns. Todos os indivíduos falharam 
   
  #Porcentagem de censura e medidas resumo 
  cens.perc <- with(data.sim, 1 - sum(di)/n) #Porcentagem de censura 
   
  #Sobrevivência para cada grupo - falha e censura 
  ssf.real.falha.A <- summary(survfit(Surv(xi,one) ~ A, data = data.sim), times = tt, extend = TRU
E)$surv 
  ssf.real.falha.L <- summary(survfit(Surv(xi,one) ~ L, data = data.sim), times = tt, extend = TRU
E)$surv 
  ssf.real.cens.A <- summary(survfit(Surv(ci,one) ~ A, data = data.sim), times = tt, extend = TRUE
)$surv 
  ssf.real.cens.L <- summary(survfit(Surv(ci,one) ~ L, data = data.sim), times = tt, extend = TRUE
)$surv   
   
  #Formato longo - tempos observados 
  data.sim$status <- with(data.sim, as.numeric(xi <= ci)) 
   
  dat1 <- with(data.sim, survSplit(data = data.sim, 
                                   cut = unique(ti), 
                                   end = "ti", 
                                   start = "Tstart", 
                                   event = "di")) #Transformando o banco de dados  
  #em formato longo 
   
  dat1$ind.dropout <- ifelse(with(dat1, status == 0 & ti == ci), 1, 0) #Indicadora de 
  #Perda de acompanhamento 
   
  #Cálculo do IPCW 
  modelo.IPCW <- ipwtm(exposure = ind.dropout, family = "survival", 
                       numerator = ~ 1, denominator = ~ A + L, 
                       id = ID, tstart = Tstart, timevar = ti, type = "first", 
                       data = dat1) #Modelo para geração dos pesos 
   
  dat1$sw.c <- modelo.IPCW$ipw.weights #Pesos estimados 
  phi.IPCW <- modelo.IPCW$den.mod$coef #Coeficientes do modelo IPCW 
  pesos.IPCW <- dat1$sw.c 
   
  #Modelo real - Estimativas de sobrevivência real e coeficientes do modelo de Cox 
  ssf.real <- summary(survfit(coxph(Surv(xi,one) ~ 1, data = data.sim)), times = tt, extend = TRUE
)$surv 
  ssf.real.G1 <- summary(survfit(coxph(Surv(xi,one) ~ A + L, data = data.sim), newdata = data.fram
e(A = 0, L = 0)), times = tt, extend = TRUE)$surv 
  ssf.real.G2 <- summary(survfit(coxph(Surv(xi,one) ~ A + L, data = data.sim), newdata = data.fram
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e(A = 1, L = 1)), times = tt, extend = TRUE)$surv 
  beta.real <- coxph(Surv(xi,one) ~ A + L,data = data.sim)$coef 
   
  #Modelo tracional - Estimativas de sobrevivência utilizando o método tradicional 
  #e coeficientes do modelo de Cox 
  ssf.trad <- summary(survfit(coxph(Surv(ti,di) ~ 1, data = data.sim)), times = tt, extend = TRUE)
$surv 
  ssf.trad.G1 <- summary(survfit(coxph(Surv(ti,di) ~ A + L, data = data.sim), newdata = data.frame
(A = 0, L = 0)), times = tt, extend = TRUE)$surv 
  ssf.trad.G2 <- summary(survfit(coxph(Surv(ti,di) ~ A + L, data = data.sim), newdata = data.frame
(A = 1, L = 1)), times = tt, extend = TRUE)$surv 
  beta.trad <- coxph(Surv(ti,di) ~ A + L, data = data.sim)$coef 
   
  #Modelo IPCW - Estimativas de sobrevivência utilizando o método IPCW 
  #e coeficientes do modelo de Cox corrigido pelo IPCW 
  ssf.IPCW <- summary(survfit(coxph(Surv(Tstart,ti,di) ~ 1, weights = sw.c, data = dat1)), times =
 tt, extend = TRUE)$surv 
  ssf.IPCW.G1 <- summary(survfit(coxph(Surv(Tstart,ti,di) ~ A + L, weights = sw.c, data = dat1), n
ewdata = data.frame(A = 0, L = 0)), times = tt, extend = TRUE)$surv 
  ssf.IPCW.G2 <- summary(survfit(coxph(Surv(Tstart,ti,di) ~ A + L, weights = sw.c, data = dat1), n
ewdata = data.frame(A = 1, L = 1)), times = tt, extend = TRUE)$surv 
  beta.IPCW <- coxph(Surv(Tstart,ti,di) ~ A + L, weights = sw.c, data = dat1)$coef 
   
  #Medidas resumo 
  surv.real.MC.1[[i]] <- ssf.real #Estimativas de sobrevivência real 
  surv.trad.MC.1[[i]] <- ssf.trad #Estimativas de sobrevivência usando o modelo de Cox 
  surv.IPCW.MC.1[[i]] <- ssf.IPCW #Estimativas de sobrevivência usando o método IPCW 
   
  surv.real.MC.G1[[i]] <- ssf.real.G1 #Estimativas de sobrevivência real do grupo 1 
  surv.trad.MC.G1[[i]] <- ssf.trad.G1 #Estimativas de sobrevivência usando o método tradicional do
 grupo 1 
  surv.IPCW.MC.G1[[i]] <- ssf.IPCW.G1 #Estimativas de sobrevivência usando o método IPCW do grupo 
1 
  surv.real.MC.G2[[i]] <- ssf.real.G2 #Estimativas de sobrevivência real do grupo 2 
  surv.trad.MC.G2[[i]] <- ssf.trad.G2 #Estimativas de sobrevivência usando o método tradicional do
 grupo 2 
  surv.IPCW.MC.G2[[i]] <- ssf.IPCW.G2 #Estimativas de sobrevivência usando o método IPCW do grupo 
2 
   
  surv.real.falha.A.MC.1[[i]] <- ssf.real.falha.A #Estimativas da curva de falha para o grupo A 
  surv.real.falha.L.MC.1[[i]] <- ssf.real.falha.L #Estimativas da curva de falha para o grupo L 
  surv.real.cens.A.MC.1[[i]] <- ssf.real.cens.A #Estimativas da curva de censura para o grupo A 
  surv.real.cens.L.MC.1[[i]] <- ssf.real.cens.L #Estimativas da curva de censura para o grupo L 
   
  beta.real.MC.1[[i]] <- beta.real #Coeficientes de modelo de sobrevivência para os dados reais 
  beta.trad.MC.1[[i]] <- beta.trad #Coeficientes de modelo de sobrevivência utilizando o métoedo t
radicional 
  beta.IPCW.MC.1[[i]] <- beta.IPCW #Coeficientes de modelo de sobrevivência utilizando o método IP
CW 
  phi.IPCW.MC.1[[i]] <- phi.IPCW #Coeficientes do modelo utilizado no método IPCW para estimação d
os pesos 
  cens.perc.MC.1[[i]] <- cens.perc #Porcentagem de censura 
  pesos.IPCW.MC.1[[i]] <- pesos.IPCW #Pesos estimados 
  pesos.tempos.MC.1[[i]] <- dat1$Tstart #Estimativas dos tempos de acompanhamento 
   
  setTkProgressBar(pb, i, title = "N repeats: % ready!")   
} 
 
close(pb) 
 
######################################################################## 
# Medidas resumo - n = 250 - Censura de 50%                            # 
######################################################################## 
 
#Comparação curvas de sobrevivência de falha - grupo A e L 
surv.real.falha.A.MC.250.50 <- rowMeans(mapply(rowMeans, lapply(surv.real.falha.A.MC.1, function(x
) {cbind(x)}))) 
surv.real.falha.L.MC.250.50 <- rowMeans(mapply(rowMeans, lapply(surv.real.falha.L.MC.1, function(x
) {cbind(x)}))) 
surv.real.cens.A.MC.250.50 <- rowMeans(mapply(rowMeans, lapply(surv.real.cens.A.MC.1, function(x) 
{cbind(x)}))) 
surv.real.cens.L.MC.250.50 <- rowMeans(mapply(rowMeans, lapply(surv.real.cens.L.MC.1, function(x) 
{cbind(x)}))) 
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#Curvas de sobrevivência - populacional 
surv.real.MC.250.50 <- rowMeans(mapply(rowMeans, lapply(surv.real.MC.1, function(x) {cbind(x)}))) 
surv.trad.MC.250.50 <- rowMeans(mapply(rowMeans, lapply(surv.trad.MC.1, function(x) {cbind(x)}))) 
surv.IPCW.MC.250.50 <- rowMeans(mapply(rowMeans, lapply(surv.IPCW.MC.1, function(x) {cbind(x)}))) 
 
#Curvas de sobrevivência - grupo 
surv.real.MC.G1.250.50 <- rowMeans(mapply(rowMeans, lapply(surv.real.MC.G1, function(x) {cbind(x)}
))) 
surv.trad.MC.G1.250.50 <- rowMeans(mapply(rowMeans, lapply(surv.trad.MC.G1, function(x) {cbind(x)}
))) 
surv.IPCW.MC.G1.250.50 <- rowMeans(mapply(rowMeans, lapply(surv.IPCW.MC.G1, function(x) {cbind(x)}
))) 
surv.real.MC.G2.250.50 <- rowMeans(mapply(rowMeans, lapply(surv.real.MC.G2, function(x) {cbind(x)}
))) 
surv.trad.MC.G2.250.50 <- rowMeans(mapply(rowMeans, lapply(surv.trad.MC.G2, function(x) {cbind(x)}
))) 
surv.IPCW.MC.G2.250.50 <- rowMeans(mapply(rowMeans, lapply(surv.IPCW.MC.G2, function(x) {cbind(x)}
))) 
 
#Parâmetros dos modelos 
beta.real.MC.250.50 <- rowMeans(mapply(rowMeans, lapply(beta.real.MC.1, function(x) {cbind(x)}))) 
beta.trad.MC.250.50 <- rowMeans(mapply(rowMeans, lapply(beta.trad.MC.1, function(x) {cbind(x)}))) 
beta.IPCW.MC.250.50 <- rowMeans(mapply(rowMeans, lapply(beta.IPCW.MC.1, function(x) {cbind(x)}))) 
phi.IPCW.MC.250.50 <- rowMeans(mapply(rowMeans, lapply(phi.IPCW.MC.1, function(x) {cbind(x)}))) 
cens.perc.MC.250.50 <- mean(mapply(rowMeans, lapply(cens.perc.MC.1, function(x) {cbind(x)}))) 
pesos.IPCW.MC.250.50 <- rowMeans(mapply(rowMeans, lapply(pesos.IPCW.MC.1, function(x) {cbind(x)}))
) 
pesos.tempos.MC.250.50 <- rowMeans(mapply(rowMeans, lapply(pesos.tempos.MC.1, function(x) {cbind(x
)}))) 
 
#Erros padrões dos parâmetros 
beta.real.var.MC.250.50 <- rowVars(mapply(rowMeans, lapply(beta.real.MC.1, function(x) {cbind(x)})
)) 
beta.trad.var.MC.250.50 <- rowVars(mapply(rowMeans, lapply(beta.trad.MC.1, function(x) {cbind(x)})
)) 
beta.IPCW.var.MC.250.50 <- rowVars(mapply(rowMeans, lapply(beta.IPCW.MC.1, function(x) {cbind(x)})
)) 
phi.IPCW.var.MC.250.50 <- rowVars(mapply(rowMeans, lapply(phi.IPCW.MC.1, function(x) {cbind(x)}))) 
 
######################################################################## 
# Medidas resumo - Geral - Comparação dos tamanhos amostrais           # 
######################################################################## 
 
surv.geral.grupo.falha.N <- data.frame(tempos = rep(c(tt), times = 8), 
                                       legenda = rep(c("Não uso de droga injetável (A=0)","Uso de 
droga injetável (A=1)", 
                                                       "Baixo consumo de álcool (L=0)","Alto consu
mo de álcool (L=1)"), each = length(tt), times = 2), 
                                       grupo = rep(c("N = 100 (30% de censura)","N = 250 (30% de c
ensura)"), each = 4*length(tt)), 
                                       survival = c(surv.real.falha.A.MC.100,surv.real.falha.L.MC.
100,surv.real.falha.A.MC.250.30,surv.real.falha.L.MC.250.30)) 
 
surv.geral.grupo.cens.N <- data.frame(tempos = rep(c(tt), times = 8), 
                                      legenda = rep(c("Não uso de droga injetável (A=0)","Uso de d
roga injetável (A=1)", 
                                                      "Baixo consumo de álcool (L=0)","Alto consum
o de álcool (L=1)"), each = length(tt), times = 2), 
                                      grupo = rep(c("N = 100 (30% de censura)","N = 250 (30% de ce
nsura)"), each = 4*length(tt)), 
                                      survival = c(surv.real.cens.A.MC.100,surv.real.cens.L.MC.100
,surv.real.cens.A.MC.250.30,surv.real.cens.L.MC.250.30)) 
 
surv.geral.N <- data.frame(tempos = rep(c(tt), times = 6), 
                           legenda = rep(c("Curva de sobrevivência estimada real","Método tradicio
nal","Método IPCW"), each = length(tt), times = 2), 
                           grupo = rep(c("N = 100 (30% de censura)","N = 250 (30% de censura)"), e
ach = 3*length(tt)), 
                           survival = c(surv.real.MC.100,surv.trad.MC.100,surv.IPCW.MC.100,surv.re
al.MC.250.30,surv.trad.MC.250.30,surv.IPCW.MC.250.30)) 
 
surv.geral.G1.N <- data.frame(tempos = rep(c(tt), times = 6), 
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                              legenda = rep(c("Curva de sobrevivência estimada real","Método tradi
cional","Método IPCW"), each = length(tt), times = 2), 
                              grupo = rep(c("N = 100 (30% de censura)","N = 250 (30% de censura)")
, each = 3*length(tt)), 
                              survival = c(surv.real.MC.G1.100,surv.trad.MC.G1.100,surv.IPCW.MC.G1
.100,surv.real.MC.G1.250.30,surv.trad.MC.G1.250.30,surv.IPCW.MC.G1.250.30)) 
 
surv.geral.G2.N <- data.frame(tempos = rep(c(tt), times = 6), 
                              legenda = rep(c("Curva de sobrevivência estimada real","Método tradi
cional","Método IPCW"), each = length(tt), times = 2), 
                              grupo = rep(c("N = 100 (30% de censura)","N = 250 (30% de censura)")
, each = 3*length(tt)), 
                              survival = c(surv.real.MC.G2.100,surv.trad.MC.G2.100,surv.IPCW.MC.G2
.100,surv.real.MC.G2.250.30,surv.trad.MC.G2.250.30,surv.IPCW.MC.G2.250.30)) 
 
 
######################################################################## 
# Medidas resumo - Geral - Comparação da % de censura                  # 
######################################################################## 
 
surv.geral.grupo.falha.C <- data.frame(tempos = rep(c(tt), times = 8), 
                                       legenda = rep(c("Não uso de droga injetável (A=0)","Uso de 
droga injetável (A=1)", 
                                                       "Baixo consumo de álcool (L=0)","Alto consu
mo de álcool (L=1)"), each = length(tt), times = 2), 
                                       grupo = rep(c("N - 250 (30% de censura)","N - 250 (50% de c
ensura)"), each = 4*length(tt)), 
                                       survival = c(surv.real.falha.A.MC.250.30,surv.real.falha.L.
MC.250.30,surv.real.falha.A.MC.250.50,surv.real.falha.L.MC.250.50)) 
 
surv.geral.grupo.cens.C <- data.frame(tempos = rep(c(tt), times = 8), 
                                      legenda = rep(c("Não uso de droga injetável (A=0)","Uso de d
roga injetável (A=1)", 
                                                      "Baixo consumo de álcool (L=0)","Alto consum
o de álcool (L=1)"), each = length(tt), times = 2), 
                                      grupo = rep(c("N - 250 (30% de censura)","N - 250 (50% de ce
nsura)"), each = 4*length(tt)), 
                                      survival = c(surv.real.cens.A.MC.250.30,surv.real.cens.L.MC.
250.30,surv.real.cens.A.MC.250.50,surv.real.cens.L.MC.250.50)) 
 
surv.geral.C <- data.frame(tempos = rep(c(tt), times = 6), 
                           legenda = rep(c("Curva de sobrevivência estimada real","Método tradicio
nal","Método IPCW"), each = length(tt), times = 2), 
                           grupo = rep(c("N - 250 (30% de censura)","N - 250 (50% de censura)"), e
ach = 3*length(tt)), 
                           survival = c(surv.real.MC.250.30,surv.trad.MC.250.30,surv.IPCW.MC.250.3
0,surv.real.MC.250.50,surv.trad.MC.250.50,surv.IPCW.MC.250.50)) 
 
surv.geral.G1.C <- data.frame(tempos = rep(c(tt), times = 6), 
                              legenda = rep(c("Curva de sobrevivência estimada real","Método tradi
cional","Método IPCW"), each = length(tt), times = 2), 
                              grupo = rep(c("N - 250 (30% de censura)","N - 250 (50% de censura)")
, each = 3*length(tt)), 
                              survival = c(surv.real.MC.G1.250.30,surv.trad.MC.G1.250.30,surv.IPCW
.MC.G1.250.30,surv.real.MC.G1.250.50,surv.trad.MC.G1.250.50,surv.IPCW.MC.G1.250.50)) 
 
surv.geral.G2.C <- data.frame(tempos = rep(c(tt), times = 6), 
                              legenda = rep(c("Curva de sobrevivência estimada real","Método tradi
cional","Método IPCW"), each = length(tt), times = 2), 
                              grupo = rep(c("N - 250 (30% de censura)","N - 250 (50% de censura)")
, each = 3*length(tt)), 
                              survival = c(surv.real.MC.G2.250.30,surv.trad.MC.G2.250.30,surv.IPCW
.MC.G2.250.30,surv.real.MC.G2.250.50,surv.trad.MC.G2.250.50,surv.IPCW.MC.G2.250.50)) 
 
 
pesos.geral <- data.frame(pesos = c(pesos.IPCW.MC.100,pesos.IPCW.MC.250.30,pesos.IPCW.MC.250.50), 
                          grupo = rep(c("N = 100 (30% de censura)","N = 250 (30% de censura)","N =
 250 (50% de censura)"), 
                                      times = c(length(pesos.IPCW.MC.100),length(pesos.IPCW.MC.250
.30),length(pesos.IPCW.MC.250.50))), 
                          tempos = c(pesos.tempos.MC.100,pesos.tempos.MC.250.30,pesos.tempos.MC.25
0.50)) 
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#Ajustando os níveis 
surv.geral.grupo.falha.N$legenda <- factor(surv.geral.grupo.falha.N$legenda, levels = c("Não uso d
e droga injetável (A=0)","Uso de droga injetável (A=1)","Baixo consumo de álcool (L=0)","Alto cons
umo de álcool (L=1)")) 
surv.geral.grupo.cens.N$legenda <- factor(surv.geral.grupo.cens.N$legenda, levels = c("Não uso de 
droga injetável (A=0)","Uso de droga injetável (A=1)","Baixo consumo de álcool (L=0)","Alto consum
o de álcool (L=1)")) 
surv.geral.N$legenda <- factor(surv.geral.N$legenda, levels = c("Curva de sobrevivência estimada r
eal","Método tradicional","Método IPCW")) 
surv.geral.G1.N$legenda <- factor(surv.geral.G1.N$legenda, levels = c("Curva de sobrevivência esti
mada real","Método tradicional","Método IPCW")) 
surv.geral.G2.N$legenda <- factor(surv.geral.G2.N$legenda, levels = c("Curva de sobrevivência esti
mada real","Método tradicional","Método IPCW")) 
surv.geral.grupo.falha.C$legenda <- factor(surv.geral.grupo.falha.C$legenda, levels = c("Não uso d
e droga injetável (A=0)","Uso de droga injetável (A=1)","Baixo consumo de álcool (L=0)","Alto cons
umo de álcool (L=1)")) 
surv.geral.grupo.cens.C$legenda <- factor(surv.geral.grupo.cens.C$legenda, levels = c("Não uso de 
droga injetável (A=0)","Uso de droga injetável (A=1)","Baixo consumo de álcool (L=0)","Alto consum
o de álcool (L=1)")) 
surv.geral.C$legenda <- factor(surv.geral.C$legenda, levels = c("Curva de sobrevivência estimada r
eal","Método tradicional","Método IPCW")) 
surv.geral.G1.C$legenda <- factor(surv.geral.G1.C$legenda, levels = c("Curva de sobrevivência esti
mada real","Método tradicional","Método IPCW")) 
surv.geral.G2.C$legenda <- factor(surv.geral.G2.C$legenda, levels = c("Curva de sobrevivência esti
mada real","Método tradicional","Método IPCW")) 
 
######################################################################## 
# Geração das Figuras                                                  # 
######################################################################## 
 
######################################################################## 
# Tamanho de amostra                                                   # 
######################################################################## 
 
#Comparação curvas de sobrevivência de falha - grupo A e L 
colors <- c("green","blue","red","purple") 
 
bmp(filename="C:/tcc/primeiroestudo_imagem1_1.bmp", 
    units="in",  
    width=11,  
    height=6,  
    pointsize=36,  
    res=192) 
 
xyplot(survival ~ tempos | grupo, 
       groups = legenda, 
       xlab = "tempo (dias)", ylab = "Sobrevivência", 
       type="l", xlim=c(0,365), ylim=c(0,1), 
       grid = T, 
       par.settings = list(superpose.line = list(col = colors)), 
       auto.key = list(corner=c(1,0.92), cex=0.8, lines = T, points = F, adj=1), 
       data = surv.geral.grupo.falha.N) 
 
dev.off() 

#Comparação curvas de sobrevivência de censura - grupo A e L 
data.used <- surv.geral.grupo.cens.N$grupo 
 
bmp(filename="C:/tcc/primeiroestudo_imagem2_1.bmp", 
    units="in",  
    width=11,  
    height=6,  
    pointsize=36,  
    res=192) 
 
xyplot(survival ~ tempos | grupo, 
       groups = legenda, 
       col = colors, 
       xlab = "tempo (dias)", ylab = "Sobrevivência", 
       type="l", xlim=c(0,365), ylim=c(0,1), 
       grid = T, 
       par.settings = list(superpose.line = list(col = colors)), 
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       auto.key = list(corner=c(1,0.92), cex=0.8, lines = T, points = F, adj=1), 
       data = surv.geral.grupo.cens.N) 
 
dev.off() 

#Curvas de sobrevivência - populacional 
colors <- c("green","blue","purple") 
 
bmp(filename="C:/tcc/primeiroestudo_imagem3_1.bmp", 
    units="in",  
    width=11,  
    height=6,  
    pointsize=36,  
    res=192) 
 
xyplot(survival ~ tempos | grupo, 
       groups = legenda, 
       xlab = "tempo (dias)", ylab = "Sobrevivência", 
       type="l", xlim=c(0,365), ylim=c(0,1), 
       grid = T, 
       par.settings = list(superpose.line = list(col = colors)), 
       auto.key = list(corner=c(1,0.92), cex=0.8, lines = T, points = F, adj=1), 
       data = surv.geral.N) 
 
dev.off() 

#Curvas de sobrevivência - grupo 
colors <- c("green","blue","purple") 
linha <- c(1,2,2) 
 
bmp(filename="C:/tcc/primeiroestudo_imagem4_1.bmp", 
    units="in",  
    width=11,  
    height=6,  
    pointsize=36,  
    res=192) 
 
xyplot(survival ~ tempos | grupo, 
       groups = legenda, 
       xlab = "tempo (dias)", ylab = "Sobrevivência", 
       type="l", xlim=c(0,365), ylim=c(0,1), 
       grid = T, 
       par.settings = list(superpose.line = list(col = colors, lty = linha)), 
       auto.key = list(corner=c(1,0.92), cex=0.8, lines = T, points = F, adj=1), 
       data = surv.geral.G1.N) 
 
dev.off() 

bmp(filename="C:/tcc/primeiroestudo_imagem5_1.bmp", 
    units="in",  
    width=11,  
    height=6,  
    pointsize=36,  
    res=192) 
 
xyplot(survival ~ tempos | grupo, 
       groups = legenda, 
       xlab = "tempo (dias)", ylab = "Sobrevivência", 
       type="l", xlim=c(0,365), ylim=c(0,1), 
       grid = T, 
       par.settings = list(superpose.line = list(col = colors, lty = linha)), 
       auto.key = list(corner=c(1,0.92), cex=0.8, lines = T, points = F, adj=1), 
       data = surv.geral.G2.N) 
 
dev.off() 

######################################################################## 
# % de censura                                                         # 
######################################################################## 
 
#Comparação curvas de sobrevivência de falha - grupo A e L 
colors <- c("green","blue","red","purple") 
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bmp(filename="C:/tcc/primeiroestudo_imagem1_2.bmp", 
    units="in",  
    width=11,  
    height=6,  
    pointsize=36,  
    res=192) 
 
xyplot(survival ~ tempos | grupo, 
       groups = legenda, 
       col = colors, 
       xlab = "tempo (dias)", ylab = "Sobrevivência", 
       type="l", xlim=c(0,365), ylim=c(0,1), 
       grid = T, 
       par.settings = list(superpose.line = list(col = colors)), 
       auto.key = list(corner=c(1,0.92), cex=0.8, lines = T, points = F, adj=1), 
       data = surv.geral.grupo.falha.C) 
 
dev.off() 

#Comparação curvas de sobrevivência de censura - grupo A e L 
 
bmp(filename="C:/tcc/primeiroestudo_imagem2_2.bmp", 
    units="in",  
    width=11,  
    height=6,  
    pointsize=36,  
    res=192) 
 
xyplot(survival ~ tempos | grupo, 
       groups = legenda, 
       col = colors, 
       xlab = "tempo (dias)", ylab = "Sobrevivência", 
       type="l", xlim=c(0,365), ylim=c(0,1), 
       grid = T, 
       par.settings = list(superpose.line = list(col = colors)), 
       auto.key = list(corner=c(1,0.92), cex=0.8, lines = T, points = F, adj=1), 
       data = surv.geral.grupo.cens.C) 
 
dev.off() 

#Curvas de sobrevivência - populacional 
colors <- c("green","blue","purple") 
 
bmp(filename="C:/tcc/primeiroestudo_imagem3_2.bmp", 
    units="in",  
    width=11,  
    height=6,  
    pointsize=36,  
    res=192) 
 
xyplot(survival ~ tempos | grupo, 
       groups = legenda, 
       xlab = "tempo (dias)", ylab = "Sobrevivência", 
       type="l", xlim=c(0,365), ylim=c(0,1), 
       grid = T, 
       par.settings = list(superpose.line = list(col = colors)), 
       auto.key = list(corner=c(1,0.92), cex=0.8, lines = T, points = F, adj=1), 
       data = surv.geral.C) 
 
dev.off() 

#Curvas de sobrevivência - grupo 
colors <- c("green","blue","purple") 
linha <- c(1,2,2) 
 
bmp(filename="C:/tcc/primeiroestudo_imagem4_2.bmp", 
    units="in",  
    width=11,  
    height=6,  
    pointsize=36,  
    res=192) 
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xyplot(survival ~ tempos | grupo, 
       groups = legenda, 
       xlab = "tempo (dias)", ylab = "Sobrevivência", 
       type="l", xlim=c(0,365), ylim=c(0,1), 
       grid = T, 
       par.settings = list(superpose.line = list(col = colors, lty = linha)), 
       auto.key = list(corner=c(1,0.92), cex=0.8, lines = T, points = F, adj=1), 
       data = surv.geral.G1.C) 
 
dev.off() 

bmp(filename="C:/tcc/primeiroestudo_imagem5_2.bmp", 
    units="in",  
    width=11,  
    height=6,  
    pointsize=36,  
    res=192) 
 
xyplot(survival ~ tempos | grupo, 
       groups = legenda, 
       xlab = "tempo (dias)", ylab = "Sobrevivência", 
       type="l", xlim=c(0,365), ylim=c(0,1), 
       grid = T, 
       par.settings = list(superpose.line = list(col = colors, lty = linha)), 
       auto.key = list(corner=c(1,0.92), cex=0.8, lines = T, points = F, adj=1), 
       data = surv.geral.G2.C) 
 
dev.off() 

######################################################################## 
# Boxplot dos pesos                                                  # 
######################################################################## 
 
pesos.geral.grupo1 <- subset(pesos.geral, grupo == "N = 100 (30% de censura)") 
pesos.geral.grupo2 <- subset(pesos.geral, grupo == "N = 250 (30% de censura)") 
pesos.geral.grupo3 <- subset(pesos.geral, grupo == "N = 250 (50% de censura)") 
 
bmp(filename="C:/tcc/primeiroestudo_imagem6.bmp", 
    units="in",  
    width=12,  
    height=5,  
    pointsize=14,  
    res=192) 
 
par(mfrow=c(1,3)) 
ipwplot(weights = pesos.geral.grupo1$pesos, timevar = pesos.geral.grupo1$tempos,  
        binwidth = 0.5, ylim = c(0.9,1.1), logscale = FALSE, 
        xaxt = "n", yaxt = "n", xlab = "tempo de acompanhamento", ylab = "Pesos estimados") 
axis(side = 2, at = c(seq(0.9,1.1,0.025)), 
     labels = as.character(c(seq(0.9,1.1,0.025)))) 
 
legend("bottom", col = c("black"), inset=c(0,1), c("N = 100 (30% de censura)"), 
       horiz = TRUE, xpd = TRUE, pch=15, bty="n") 
 
ipwplot(weights = pesos.geral.grupo2$pesos, timevar = pesos.geral.grupo2$tempos,  
        binwidth = 0.5, ylim = c(0.9,1.1), logscale = FALSE, add = FALSE, col = "blue", 
        whiskcol = "blue", staplecol = "blue", outcol = "blue", 
        xaxt = "n", yaxt = "n", xlab = "tempo de acompanhamento", ylab = "Pesos estimados") 
axis(side = 2, at = c(seq(0.9,1.1,0.025)), 
     labels = as.character(c(seq(0.9,1.1,0.025)))) 
 
legend("bottom", col = c("blue"), inset=c(0,1), c("N = 250 (30% de censura)"), 
       horiz = TRUE, xpd = TRUE, pch=15, bty="n") 
 
ipwplot(weights = pesos.geral.grupo3$pesos, timevar = pesos.geral.grupo3$tempos,  
        binwidth = 0.5, ylim = c(0.9,1.1), logscale = FALSE, add = FALSE, col = "red", 
        whiskcol = "red", staplecol = "red", outcol = "red", 
        xaxt = "n", yaxt = "n", xlab = "tempo de acompanhamento", ylab = "Pesos estimados") 
axis(side = 2, at = c(seq(0.9,1.1,0.025)), 
     labels = as.character(c(seq(0.9,1.1,0.025)))) 
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legend("bottom", col = c("red"), inset=c(0,1), c("N = 250 (50% de censura)"), 
       horiz = TRUE, xpd = TRUE, pch=15, bty="n") 
 
 
dev.off() 

######################################################################## 
# Estimativas dos parâmetros dos modelos                               # 
######################################################################## 
 
#% de censura 
perccens <- cbind(cens.perc.MC.100,cens.perc.MC.250.30,cens.perc.MC.250.50) 
colnames(perccens) <- c("N=100 (30% de censura)","N=250 (30% de censura)","N=250 (50% de censura)"
) 
 
#Parâmetro A - Estimativas 
estimativasA <- rbind("beta real" = c(beta.real.MC.100[1],beta.real.MC.250.30[1],beta.real.MC.250.
50[1]), 
                      "beta trad" = c(beta.trad.MC.100[1],beta.trad.MC.250.30[1],beta.trad.MC.250.
50[1]), 
                      "beta IPCW" = c(beta.IPCW.MC.100[1],beta.IPCW.MC.250.30[1],beta.IPCW.MC.250.
50[1]), 
                      "phi IPCW" = c(phi.IPCW.MC.100[1],phi.IPCW.MC.250.30[1],phi.IPCW.MC.250.50[1
])) 
 
colnames(estimativasA) <- c("N=100 (30% de censura)","N=250 (30% de censura)","N=250 (50% de censu
ra)") 
 
#Parâmetro L - Estimativas 
estimativasL <- rbind("beta real" = c(beta.real.MC.100[2],beta.real.MC.250.30[2],beta.real.MC.250.
50[2]), 
                      "beta trad" = c(beta.trad.MC.100[2],beta.trad.MC.250.30[2],beta.trad.MC.250.
50[2]), 
                      "beta IPCW" = c(beta.IPCW.MC.100[2],beta.IPCW.MC.250.30[2],beta.IPCW.MC.250.
50[2]), 
                      "phi IPCW" = c(phi.IPCW.MC.100[2],phi.IPCW.MC.250.30[2],phi.IPCW.MC.250.50[2
])) 
 
colnames(estimativasL) <- c("N=100 (30% de censura)","N=250 (30% de censura)","N=250 (50% de censu
ra)") 
 
#Parâmetro A - Erros padrões 
estimvarA <- rbind("beta real" = c(beta.real.var.MC.100[1],beta.real.var.MC.250.30[1],beta.real.va
r.MC.250.50[1]), 
                   "beta trad" = c(beta.trad.var.MC.100[1],beta.trad.var.MC.250.30[1],beta.trad.va
r.MC.250.50[1]), 
                   "beta IPCW" = c(beta.IPCW.var.MC.100[1],beta.IPCW.var.MC.250.30[1],beta.IPCW.va
r.MC.250.50[1]), 
                   "phi IPCW" = c(phi.IPCW.var.MC.100[1],phi.IPCW.var.MC.250.30[1],phi.IPCW.var.MC
.250.50[1])) 
 
colnames(estimvarA) <- c("N=100 (30% de censura)","N=250 (30% de censura)","N=250 (50% de censura)
") 
 
#Parâmetro L - Erros padrões 
estimvarL <- rbind("beta real" = c(beta.real.var.MC.100[2],beta.real.var.MC.250.30[2],beta.real.va
r.MC.250.50[2]), 
                   "beta trad" = c(beta.trad.var.MC.100[2],beta.trad.var.MC.250.30[2],beta.trad.va
r.MC.250.50[2]), 
                   "beta IPCW" = c(beta.IPCW.var.MC.100[2],beta.IPCW.var.MC.250.30[2],beta.IPCW.va
r.MC.250.50[2]), 
                   "phi IPCW" = c(phi.IPCW.var.MC.100[2],phi.IPCW.var.MC.250.30[2],phi.IPCW.var.MC
.250.50[2])) 
 
colnames(estimvarL) <- c("N=100 (30% de censura)","N=250 (30% de censura)","N=250 (50% de censura)
") 
 
#Estimativas 
library(xlsx) 
setwd("C:/tcc") 
write.xlsx(perccens,  "tabela1_1.xlsx") 
write.xlsx(estimativasA, "tabela1_2.xlsx") 
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write.xlsx(estimativasL, "tabela1_3.xlsx") 
write.xlsx(estimvarA, "tabela1_4.xlsx") 
write.xlsx(estimvarL, "tabela1_5.xlsx") 

  



134 
 

 

 

ANEXO B –  CÓDIGO DO QUINTO ESTUDO DE SIMULAÇÃO 

 

require(survival) 
require(ipw) 
require(tcltk) 
require(lattice) 
library(fBasics) 
 
M <- 10 
beta <- c(1.2, 0, 1.8, 0) 
lambda0X <- 0.003 
phi <- c(2, 2.5, 0, 0) 
lambda0C <- 0.00057 
lambda0C2 <- 0.0021 
 
######################################################################## 
# Tamanho de amostra - n = 100 - Censura de 30%                        # 
######################################################################## 
n <- 100 
 
#Tempos 
tt <- c(seq(0,365,by=0.5)) 
 
surv.real.MC.1 <- surv.trad.MC.1 <- surv.IPCW.MC.1 <- surv.IPCW.MC.1.A <- surv.IPCW.MC.1.Z <- surv
.IPCW.MC.1.L <- replicate(M, rep(c(0),n), simplify=FALSE) 
surv.real.MC.G1 <- surv.trad.MC.G1 <- surv.IPCW.MC.G1 <- replicate(M, rep(c(0),n), simplify=FALSE) 
surv.real.MC.G2 <- surv.trad.MC.G2 <- surv.IPCW.MC.G2 <- replicate(M, rep(c(0),n), simplify=FALSE) 
grupo.falha.A.MC.1 <- grupo.cens.A.MC.1 <- grupo.falha.Z.MC.1 <- grupo.cens.Z.MC.1 <- replicate(M,
 rep(c(0), 2), simplify=FALSE) 
surv.real.falha.A.MC.1 <- surv.real.falha.L.MC.1 <- surv.real.cens.A.MC.1 <- surv.real.cens.L.MC.1
 <- replicate(M, rep(c(0),2*length(tt)), simplify=FALSE) 
surv.real.falha.Z.MC.1 <- surv.real.falha.Q.MC.1 <- surv.real.cens.Z.MC.1 <- surv.real.cens.Q.MC.1
 <- replicate(M, rep(c(0),2*length(tt)), simplify=FALSE) 
 
#Cálculo da sobrevivência e dos betas 
ssf.real <- ssf.trad <- ssurv.IPCW  <- ssurv.IPCW.A <- ssurv.IPCW.Z <- ssurv.IPCW.L <- replicate(M
, matrix(nrow = 1, ncol = length(tt))) 
ssf.trad.G <- ssurv.IPCW.G  <- replicate(M, matrix(nrow = 1, ncol = length(tt))) 
beta.real <- beta.trad <- beta.IPCW <- phi.IPCW <- matrix(nrow = 1, ncol = 2) 
beta.real.MC.1 <- beta.trad.MC.1 <- beta.IPCW.MC.1 <- phi.IPCW.MC.1 <- replicate(M, rep(c(0),2), s
implify=FALSE) 
cens.perc.MC.1 <- vector(mode = "numeric", length = M) 
pesos.IPCW.MC.1 <- pesos.tempos.MC.1 <- replicate(M, rep(c(0), n*(n+1)/2), simplify = FALSE) 
 
pb <- tkProgressBar(title = "Working hard:", min = 0, 
                    max = M, width = 300) 
 
set.seed(1234) 
for (i in 1:M) { 
  data.sim <- data.frame(ID = 1:n, 
                         Q = sample(0:1, size = n, replace = TRUE, 
                                    prob = c(0.25,0.75)), 
                         L = sample(0:1, size = n, replace = TRUE, 
                                    prob = c(0.45,0.55))) #Geração do banco de dados 
   
  data.sim <- with(data.sim, cbind(data.sim, 
                                   pA = 1/(1+exp(-1 + 0.5*Q)), 
                                   pZ = 1/(1+exp(-2 + 0.8*L)))) #Geração do banco de dados 
   
  data.sim <- with(data.sim, cbind(data.sim, 
                                   A = rbinom(n, size = 1, p = pA), 
                                   Z = rbinom(n, size = 1, p = pZ))) #Geração do banco de dados 
   
  data.sim$lambdaX <- with(data.sim, lambda0X * exp(cbind(A, L, Z, Q) %*% beta)) #Taxa de falha 
  data.sim$lambdaC <- with(data.sim, lambda0C * exp(cbind(A, L, Z, Q) %*% phi)) #Taxa de censura 
   
  data.sim$u1 <- runif(n) #Geração de números uniformes 
  data.sim$u2 <- runif(n) #Geração de números uniformes 
   
  data.sim$xi <- with(data.sim, qexp(p = u1, rate = lambdaX)) #Tempos de falha 
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  data.sim$ci <- with(data.sim, qexp(p = u2, rate = lambdaC)) #Tempos de censura 
  data.sim$ti <- with(data.sim, pmin(xi, ci)) #Tempos observados 
  data.sim$di <- with(data.sim, as.numeric(xi <= ci)) #Indicadora de falha 
  data.sim$one <- 1 #Vetor contendo uns. Todos os indivíduos falharam 
   
  #Porcentagem de censura e medidas resumo 
  cens.perc <- with(data.sim, 1 - sum(di)/n) #Porcentagem de censura 
   
  #Sobrevivência para cada grupo - falha e censura 
  ssf.real.falha.A <- summary(survfit(Surv(xi,one) ~ A, data = data.sim), times = tt, extend = TRU
E)$surv 
  ssf.real.falha.L <- summary(survfit(Surv(xi,one) ~ Z, data = data.sim), times = tt, extend = TRU
E)$surv 
  ssf.real.falha.Z <- summary(survfit(Surv(xi,one) ~ L, data = data.sim), times = tt, extend = TRU
E)$surv 
  ssf.real.falha.Q <- summary(survfit(Surv(xi,one) ~ Q, data = data.sim), times = tt, extend = TRU
E)$surv 
  ssf.real.cens.A <- summary(survfit(Surv(ci,one) ~ A, data = data.sim), times = tt, extend = TRUE
)$surv 
  ssf.real.cens.L <- summary(survfit(Surv(ci,one) ~ L, data = data.sim), times = tt, extend = TRUE
)$surv  
  ssf.real.cens.Z <- summary(survfit(Surv(ci,one) ~ Z, data = data.sim), times = tt, extend = TRUE
)$surv 
  ssf.real.cens.Q <- summary(survfit(Surv(ci,one) ~ Q, data = data.sim), times = tt, extend = TRUE
)$surv   
   
  #Formato longo 
  data.sim$status <- with(data.sim, as.numeric(xi <= ci)) 
   
  dat1 <- with(data.sim, survSplit(data = data.sim, 
                                   cut = unique(ti), 
                                   end = "ti", 
                                   start = "Tstart", 
                                   event = "di")) #Transformação no formato longo 
   
  dat1$ind.dropout <- ifelse(with(dat1, status == 0 & ti == ci), 1, 0) #Indicadora 
                                                         #de perda de acompanhamento 
   
  #Cálculo do IPCW 
  modelo.IPCW <- ipwtm(exposure = ind.dropout, family = "survival", 
                       numerator = ~ 1, denominator = ~ A + Z, 
                       id = ID, tstart = Tstart, timevar = ti, type = "first", 
                       data = dat1) #Modelo para geração dos pesos 
   
  modelo.IPCW.A <- ipwtm(exposure = ind.dropout, family = "survival", 
                         numerator = ~ 1, denominator = ~ A, 
                         id = ID, tstart = Tstart, timevar = ti, type = "first", 
                         data = dat1) #Modelo para geração dos pesos contendo apenas 
                                      #a covariável A 
   
  modelo.IPCW.Z <- ipwtm(exposure = ind.dropout, family = "survival", 
                         numerator = ~ 1, denominator = ~ Z, 
                         id = ID, tstart = Tstart, timevar = ti, type = "first", 
                         data = dat1) #Modelo para geração dos pesos contendo apenas 
                                      #a covariável Z 
   
  modelo.IPCW.L <- ipwtm(exposure = ind.dropout, family = "survival", 
                         numerator = ~ 1, denominator = ~ L, 
                         id = ID, tstart = Tstart, timevar = ti, type = "first", 
                         data = dat1) #Modelo para geração dos pesos contendo apenas 
                                      #a covariável L 
   
  dat1$sw.c <- modelo.IPCW$ipw.weights #Estimativas dos pesos 
  dat1$sw.c.A <- modelo.IPCW.A$ipw.weights #Estimativas dos pesos 
  dat1$sw.c.Z <- modelo.IPCW.Z$ipw.weights #Estimativas dos pesos 
  dat1$sw.c.L <- modelo.IPCW.L$ipw.weights #Estimativas dos pesos 
  phi.IPCW <- modelo.IPCW$den.mod$coef #Coeficientes do modelo IPCW 
  pesos.IPCW <- dat1$sw.c 
   
  #Modelo real 
  ssf.real <- summary(survfit(coxph(Surv(xi,one) ~ 1, data = data.sim)), times = tt, extend = TRUE
)$surv  
  ssf.real.G1 <- summary(survfit(coxph(Surv(xi,one) ~ A + Z, data = data.sim), newdata = data.fram
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e(A = 0, Z = 1)), times = tt, extend = TRUE)$surv 
  ssf.real.G2 <- summary(survfit(coxph(Surv(xi,one) ~ A + Z, data = data.sim), newdata = data.fram
e(A = 1, Z = 0)), times = tt, extend = TRUE)$surv 
  beta.real <- coxph(Surv(xi,one) ~ A + Z,data = data.sim)$coef 
   
  #Modelo tracional 
  ssf.trad <- summary(survfit(coxph(Surv(ti,di) ~ 1, data = data.sim)), times = tt, extend = TRUE)
$surv 
  ssf.trad.G1 <- summary(survfit(coxph(Surv(ti,di) ~ A + Z, data = data.sim), newdata = data.frame
(A = 0, Z = 1)), times = tt, extend = TRUE)$surv 
  ssf.trad.G2 <- summary(survfit(coxph(Surv(ti,di) ~ A + Z, data = data.sim), newdata = data.frame
(A = 1, Z = 0)), times = tt, extend = TRUE)$surv 
  beta.trad <- coxph(Surv(ti,di) ~ A + Z, data = data.sim)$coef 
   
  #Modelo IPCW 
  ssf.IPCW <- summary(survfit(coxph(Surv(Tstart,ti,di) ~ 1, weights = sw.c, data = dat1)), times =
 tt, extend = TRUE)$surv 
  ssf.IPCW.A <- summary(survfit(coxph(Surv(Tstart,ti,di) ~ 1, weights = sw.c.A, data = dat1)), tim
es = tt, extend = TRUE)$surv 
  ssf.IPCW.Z <- summary(survfit(coxph(Surv(Tstart,ti,di) ~ 1, weights = sw.c.Z, data = dat1)), tim
es = tt, extend = TRUE)$surv 
  ssf.IPCW.L <- summary(survfit(coxph(Surv(Tstart,ti,di) ~ 1, weights = sw.c.L, data = dat1)), tim
es = tt, extend = TRUE)$surv 
  ssf.IPCW.G1 <- summary(survfit(coxph(Surv(Tstart,ti,di) ~ A + Z, weights = sw.c, data = dat1), n
ewdata = data.frame(A = 0, Z = 1)), times = tt, extend = TRUE)$surv 
  ssf.IPCW.G2 <- summary(survfit(coxph(Surv(Tstart,ti,di) ~ A + Z, weights = sw.c, data = dat1), n
ewdata = data.frame(A = 1, Z = 0)), times = tt, extend = TRUE)$surv 
  beta.IPCW <- coxph(Surv(Tstart,ti,di) ~ A + Z, weights = sw.c, data = dat1)$coef 
   
  #Medidas resumo 
  surv.real.MC.1[[i]] <- ssf.real #Estimativas de sobrevivência real 
  surv.trad.MC.1[[i]] <- ssf.trad #Estimativas de sobrevivência usando o modelo de Cox 
  surv.IPCW.MC.1[[i]] <- ssf.IPCW #Estimativas de sobrevivência usando o método IPCW 
  surv.IPCW.MC.1.A[[i]] <- ssf.IPCW.A #Estimativas de sobrevivência usando o método IPCW 
  surv.IPCW.MC.1.Z[[i]] <- ssf.IPCW.Z #Estimativas de sobrevivência usando o método IPCW 
  surv.IPCW.MC.1.L[[i]] <- ssf.IPCW.L #Estimativas de sobrevivência usando o método IPCW 
   
  surv.real.MC.G1[[i]] <- ssf.real.G1 #Estimativas de sobrevivência real do grupo 1 
  surv.trad.MC.G1[[i]] <- ssf.trad.G1 #Estimativas de sobrevivência usando o método tradicional do
 grupo 1 
  surv.IPCW.MC.G1[[i]] <- ssf.IPCW.G1 #Estimativas de sobrevivência usando o método IPCW do grupo 
1 
  surv.real.MC.G2[[i]] <- ssf.real.G2 #Estimativas de sobrevivência real do grupo 2 
  surv.trad.MC.G2[[i]] <- ssf.trad.G2 #Estimativas de sobrevivência usando o método tradicional do
 grupo 2 
  surv.IPCW.MC.G2[[i]] <- ssf.IPCW.G2 #Estimativas de sobrevivência usando o método IPCW do grupo 
2 
   
  surv.real.falha.A.MC.1[[i]] <- ssf.real.falha.A #Estimativas da curva de falha para o grupo A 
  surv.real.falha.L.MC.1[[i]] <- ssf.real.falha.L #Estimativas da curva de falha para o grupo L 
  surv.real.falha.Z.MC.1[[i]] <- ssf.real.falha.Z #Estimativas da curva de falha para o grupo Z 
  surv.real.falha.Q.MC.1[[i]] <- ssf.real.falha.Q #Estimativas da curva de falha para o grupo Q 
  surv.real.cens.A.MC.1[[i]] <- ssf.real.cens.A #Estimativas da curva de censura para o grupo A 
  surv.real.cens.L.MC.1[[i]] <- ssf.real.cens.L #Estimativas da curva de censura para o grupo L 
  surv.real.cens.Z.MC.1[[i]] <- ssf.real.cens.Z #Estimativas da curva de censura para o grupo Z 
  surv.real.cens.Q.MC.1[[i]] <- ssf.real.cens.Q #Estimativas da curva de censura para o grupo Q 
   
  beta.real.MC.1[[i]] <- beta.real #Coeficientes de modelo de sobrevivência para os dados reais 
  beta.trad.MC.1[[i]] <- beta.trad #Coeficientes de modelo de sobrevivência utilizando o método tr
adicional 
  beta.IPCW.MC.1[[i]] <- beta.IPCW #Coeficientes de modelo de sobrevivência utilizando o métoedo I
PCW 
  phi.IPCW.MC.1[[i]] <- phi.IPCW #Coeficientes do modelo utilizado no método IPCW para estimação d
os pesos 
  cens.perc.MC.1[[i]] <- cens.perc #Porcentagem de censura 
  pesos.IPCW.MC.1[[i]] <- pesos.IPCW #Pesos estimados 
  pesos.tempos.MC.1[[i]] <- dat1$Tstart #Estimativas dos tempos de acompanhamento 
   
  setTkProgressBar(pb, i, title = "N repeats: % ready!")   
} 
 
close(pb) 
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######################################################################## 
# Medidas resumo - n = 100 - Censura de 30%                            # 
######################################################################## 
 
#Comparação curvas de sobrevivência de falha - grupo A e L 
surv.real.falha.A.MC.100 <- rowMeans(mapply(rowMeans, lapply(surv.real.falha.A.MC.1, function(x) {
cbind(x)}))) 
surv.real.falha.L.MC.100 <- rowMeans(mapply(rowMeans, lapply(surv.real.falha.L.MC.1, function(x) {
cbind(x)}))) 
surv.real.cens.A.MC.100 <- rowMeans(mapply(rowMeans, lapply(surv.real.cens.A.MC.1, function(x) {cb
ind(x)}))) 
surv.real.cens.L.MC.100 <- rowMeans(mapply(rowMeans, lapply(surv.real.cens.L.MC.1, function(x) {cb
ind(x)}))) 
 
#Comparação curvas de sobrevivência de falha - grupo Z e Q 
surv.real.falha.Z.MC.100 <- rowMeans(mapply(rowMeans, lapply(surv.real.falha.Z.MC.1, function(x) {
cbind(x)}))) 
surv.real.falha.Q.MC.100 <- rowMeans(mapply(rowMeans, lapply(surv.real.falha.Q.MC.1, function(x) {
cbind(x)}))) 
surv.real.cens.Z.MC.100 <- rowMeans(mapply(rowMeans, lapply(surv.real.cens.Z.MC.1, function(x) {cb
ind(x)}))) 
surv.real.cens.Q.MC.100 <- rowMeans(mapply(rowMeans, lapply(surv.real.cens.Q.MC.1, function(x) {cb
ind(x)}))) 
 
#Curvas de sobrevivência - populacional 
surv.real.MC.100 <- rowMeans(mapply(rowMeans, lapply(surv.real.MC.1, function(x) {cbind(x)}))) 
surv.trad.MC.100 <- rowMeans(mapply(rowMeans, lapply(surv.trad.MC.1, function(x) {cbind(x)}))) 
surv.IPCW.MC.100 <- rowMeans(mapply(rowMeans, lapply(surv.IPCW.MC.1, function(x) {cbind(x)}))) 
surv.IPCW.MC.A.100 <- rowMeans(mapply(rowMeans, lapply(surv.IPCW.MC.1.A, function(x) {cbind(x)}))) 
surv.IPCW.MC.L.100 <- rowMeans(mapply(rowMeans, lapply(surv.IPCW.MC.1.L, function(x) {cbind(x)}))) 
surv.IPCW.MC.Z.100 <- rowMeans(mapply(rowMeans, lapply(surv.IPCW.MC.1.Z, function(x) {cbind(x)}))) 
 
#Curvas de sobrevivência - grupo 
surv.real.MC.G1.100 <- rowMeans(mapply(rowMeans, lapply(surv.real.MC.G1, function(x) {cbind(x)}))) 
surv.trad.MC.G1.100 <- rowMeans(mapply(rowMeans, lapply(surv.trad.MC.G1, function(x) {cbind(x)}))) 
surv.IPCW.MC.G1.100 <- rowMeans(mapply(rowMeans, lapply(surv.IPCW.MC.G1, function(x) {cbind(x)}))) 
surv.real.MC.G2.100 <- rowMeans(mapply(rowMeans, lapply(surv.real.MC.G2, function(x) {cbind(x)}))) 
surv.trad.MC.G2.100 <- rowMeans(mapply(rowMeans, lapply(surv.trad.MC.G2, function(x) {cbind(x)}))) 
surv.IPCW.MC.G2.100 <- rowMeans(mapply(rowMeans, lapply(surv.IPCW.MC.G2, function(x) {cbind(x)}))) 
 
#Parâmetros dos modelos 
beta.real.MC.100 <- rowMeans(mapply(rowMeans, lapply(beta.real.MC.1, function(x) {cbind(x)}))) 
beta.trad.MC.100 <- rowMeans(mapply(rowMeans, lapply(beta.trad.MC.1, function(x) {cbind(x)}))) 
beta.IPCW.MC.100 <- rowMeans(mapply(rowMeans, lapply(beta.IPCW.MC.1, function(x) {cbind(x)}))) 
phi.IPCW.MC.100 <- rowMeans(mapply(rowMeans, lapply(phi.IPCW.MC.1, function(x) {cbind(x)}))) 
cens.perc.MC.100 <- mean(mapply(rowMeans, lapply(cens.perc.MC.1, function(x) {cbind(x)}))) 
pesos.IPCW.MC.100 <- rowMeans(mapply(rowMeans, lapply(pesos.IPCW.MC.1, function(x) {cbind(x)}))) 
pesos.tempos.MC.100 <- rowMeans(mapply(rowMeans, lapply(pesos.tempos.MC.1, function(x) {cbind(x)})
)) 
 
#Erros padrões dos parâmetros 
beta.real.var.MC.100 <- rowVars(mapply(rowMeans, lapply(beta.real.MC.1, function(x) {cbind(x)}))) 
beta.trad.var.MC.100 <- rowVars(mapply(rowMeans, lapply(beta.trad.MC.1, function(x) {cbind(x)}))) 
beta.IPCW.var.MC.100 <- rowVars(mapply(rowMeans, lapply(beta.IPCW.MC.1, function(x) {cbind(x)}))) 
phi.IPCW.var.MC.100 <- rowVars(mapply(rowMeans, lapply(phi.IPCW.MC.1, function(x) {cbind(x)}))) 
 
######################################################################## 
# Tamanho de amostra - n = 250 - Censura de 30%                        # 
######################################################################## 
n <- 250 
 
#Tempos 
tt <- c(seq(0,365,by=0.5)) 
 
surv.real.MC.1 <- surv.trad.MC.1 <- surv.IPCW.MC.1 <- surv.IPCW.MC.1.A <- surv.IPCW.MC.1.Z <- surv
.IPCW.MC.1.L <- replicate(M, rep(c(0),n), simplify=FALSE) 
surv.real.MC.G1 <- surv.trad.MC.G1 <- surv.IPCW.MC.G1 <- replicate(M, rep(c(0),n), simplify=FALSE) 
surv.real.MC.G2 <- surv.trad.MC.G2 <- surv.IPCW.MC.G2 <- replicate(M, rep(c(0),n), simplify=FALSE) 
grupo.falha.A.MC.1 <- grupo.cens.A.MC.1 <- grupo.falha.Z.MC.1 <- grupo.cens.Z.MC.1 <- replicate(M,
 rep(c(0), 2), simplify=FALSE) 
surv.real.falha.A.MC.1 <- surv.real.falha.L.MC.1 <- surv.real.cens.A.MC.1 <- surv.real.cens.L.MC.1
 <- replicate(M, rep(c(0),2*length(tt)), simplify=FALSE) 
surv.real.falha.Z.MC.1 <- surv.real.falha.Q.MC.1 <- surv.real.cens.Z.MC.1 <- surv.real.cens.Q.MC.1
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 <- replicate(M, rep(c(0),2*length(tt)), simplify=FALSE) 
 
#Cálculo da sobrevivência e dos betas 
ssf.real <- ssf.trad <- ssurv.IPCW  <- ssurv.IPCW.A <- ssurv.IPCW.Z <- ssurv.IPCW.L <- replicate(M
, matrix(nrow = 1, ncol = length(tt))) 
ssf.trad.G <- ssurv.IPCW.G  <- replicate(M, matrix(nrow = 1, ncol = length(tt))) 
beta.real <- beta.trad <- beta.IPCW <- phi.IPCW <- matrix(nrow = 1, ncol = 2) 
beta.real.MC.1 <- beta.trad.MC.1 <- beta.IPCW.MC.1 <- phi.IPCW.MC.1 <- replicate(M, rep(c(0),2), s
implify=FALSE) 
cens.perc.MC.1 <- vector(mode = "numeric", length = M) 
pesos.IPCW.MC.1 <- pesos.tempos.MC.1 <- replicate(M, rep(c(0), n*(n+1)/2), simplify = FALSE) 
 
pb <- tkProgressBar(title = "Working hard:", min = 0, 
                    max = M, width = 300) 
 
set.seed(1234) 
for (i in 1:M) { 
  data.sim <- data.frame(ID = 1:n, 
                         Q = sample(0:1, size = n, replace = TRUE, 
                                    prob = c(0.25,0.75)), 
                         L = sample(0:1, size = n, replace = TRUE, 
                                    prob = c(0.45,0.55))) #Geração do banco de dados 
   
  data.sim <- with(data.sim, cbind(data.sim, 
                                   pA = 1/(1+exp(-1 + 0.5*Q)), 
                                   pZ = 1/(1+exp(-2 + 0.8*L)))) #Geração do banco de dados 
   
  data.sim <- with(data.sim, cbind(data.sim, 
                                   A = rbinom(n, size = 1, p = pA), 
                                   Z = rbinom(n, size = 1, p = pZ))) #Geração do banco de dados 
   
  data.sim$lambdaX <- with(data.sim, lambda0X * exp(cbind(A, L, Z, Q) %*% beta)) #Taxa de falha 
  data.sim$lambdaC <- with(data.sim, lambda0C * exp(cbind(A, L, Z, Q) %*% phi)) #Taxa de censura 
   
  data.sim$u1 <- runif(n) #Geração de números uniformes 
  data.sim$u2 <- runif(n) #Geração de números uniformes 
   
  data.sim$xi <- with(data.sim, qexp(p = u1, rate = lambdaX)) #Tempos de falha 
  data.sim$ci <- with(data.sim, qexp(p = u2, rate = lambdaC)) #Tempos de censura 
  data.sim$ti <- with(data.sim, pmin(xi, ci)) #Tempos observados 
  data.sim$di <- with(data.sim, as.numeric(xi <= ci)) #Indicadora de falha 
  data.sim$one <- 1 #Vetor contendo uns. Todos os indivíduos falharam 
   
  #Porcentagem de censura e medidas resumo 
  cens.perc <- with(data.sim, 1 - sum(di)/n) #Porcentagem de censura 
   
  #Sobrevivência para cada grupo - falha e censura 
  ssf.real.falha.A <- summary(survfit(Surv(xi,one) ~ A, data = data.sim), times = tt, extend = TRU
E)$surv 
  ssf.real.falha.L <- summary(survfit(Surv(xi,one) ~ Z, data = data.sim), times = tt, extend = TRU
E)$surv 
  ssf.real.falha.Z <- summary(survfit(Surv(xi,one) ~ L, data = data.sim), times = tt, extend = TRU
E)$surv 
  ssf.real.falha.Q <- summary(survfit(Surv(xi,one) ~ Q, data = data.sim), times = tt, extend = TRU
E)$surv 
  ssf.real.cens.A <- summary(survfit(Surv(ci,one) ~ A, data = data.sim), times = tt, extend = TRUE
)$surv 
  ssf.real.cens.L <- summary(survfit(Surv(ci,one) ~ L, data = data.sim), times = tt, extend = TRUE
)$surv  
  ssf.real.cens.Z <- summary(survfit(Surv(ci,one) ~ Z, data = data.sim), times = tt, extend = TRUE
)$surv 
  ssf.real.cens.Q <- summary(survfit(Surv(ci,one) ~ Q, data = data.sim), times = tt, extend = TRUE
)$surv   
   
  #Formato longo 
  data.sim$status <- with(data.sim, as.numeric(xi <= ci)) 
   
  dat1 <- with(data.sim, survSplit(data = data.sim, 
                                   cut = unique(ti), 
                                   end = "ti", 
                                   start = "Tstart", 
                                   event = "di")) #Transformação no formato longo 
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  dat1$ind.dropout <- ifelse(with(dat1, status == 0 & ti == ci), 1, 0) #Indicadora 
  #de perda de acompanhamento 
   
  #Cálculo do IPCW 
  modelo.IPCW <- ipwtm(exposure = ind.dropout, family = "survival", 
                       numerator = ~ 1, denominator = ~ A + Z, 
                       id = ID, tstart = Tstart, timevar = ti, type = "first", 
                       data = dat1) #Modelo para geração dos pesos 
   
  modelo.IPCW.A <- ipwtm(exposure = ind.dropout, family = "survival", 
                         numerator = ~ 1, denominator = ~ A, 
                         id = ID, tstart = Tstart, timevar = ti, type = "first", 
                         data = dat1) #Modelo para geração dos pesos contendo apenas 
  #a covariável A 
   
  modelo.IPCW.Z <- ipwtm(exposure = ind.dropout, family = "survival", 
                         numerator = ~ 1, denominator = ~ Z, 
                         id = ID, tstart = Tstart, timevar = ti, type = "first", 
                         data = dat1) #Modelo para geração dos pesos contendo apenas 
  #a covariável Z 
   
  modelo.IPCW.L <- ipwtm(exposure = ind.dropout, family = "survival", 
                         numerator = ~ 1, denominator = ~ L, 
                         id = ID, tstart = Tstart, timevar = ti, type = "first", 
                         data = dat1) #Modelo para geração dos pesos contendo apenas 
  #a covariável L 
   
  dat1$sw.c <- modelo.IPCW$ipw.weights #Estimativas dos pesos 
  dat1$sw.c.A <- modelo.IPCW.A$ipw.weights #Estimativas dos pesos 
  dat1$sw.c.Z <- modelo.IPCW.Z$ipw.weights #Estimativas dos pesos 
  dat1$sw.c.L <- modelo.IPCW.L$ipw.weights #Estimativas dos pesos 
  phi.IPCW <- modelo.IPCW$den.mod$coef #Coeficientes do modelo IPCW 
  pesos.IPCW <- dat1$sw.c 
   
  #Modelo real 
  ssf.real <- summary(survfit(coxph(Surv(xi,one) ~ 1, data = data.sim)), times = tt, extend = TRUE
)$surv  
  ssf.real.G1 <- summary(survfit(coxph(Surv(xi,one) ~ A + Z, data = data.sim), newdata = data.fram
e(A = 0, Z = 1)), times = tt, extend = TRUE)$surv 
  ssf.real.G2 <- summary(survfit(coxph(Surv(xi,one) ~ A + Z, data = data.sim), newdata = data.fram
e(A = 1, Z = 0)), times = tt, extend = TRUE)$surv 
  beta.real <- coxph(Surv(xi,one) ~ A + Z,data = data.sim)$coef 
   
  #Modelo tracional 
  ssf.trad <- summary(survfit(coxph(Surv(ti,di) ~ 1, data = data.sim)), times = tt, extend = TRUE)
$surv 
  ssf.trad.G1 <- summary(survfit(coxph(Surv(ti,di) ~ A + Z, data = data.sim), newdata = data.frame
(A = 0, Z = 1)), times = tt, extend = TRUE)$surv 
  ssf.trad.G2 <- summary(survfit(coxph(Surv(ti,di) ~ A + Z, data = data.sim), newdata = data.frame
(A = 1, Z = 0)), times = tt, extend = TRUE)$surv 
  beta.trad <- coxph(Surv(ti,di) ~ A + Z, data = data.sim)$coef 
   
  #Modelo IPCW 
  ssf.IPCW <- summary(survfit(coxph(Surv(Tstart,ti,di) ~ 1, weights = sw.c, data = dat1)), times =
 tt, extend = TRUE)$surv 
  ssf.IPCW.A <- summary(survfit(coxph(Surv(Tstart,ti,di) ~ 1, weights = sw.c.A, data = dat1)), tim
es = tt, extend = TRUE)$surv 
  ssf.IPCW.Z <- summary(survfit(coxph(Surv(Tstart,ti,di) ~ 1, weights = sw.c.Z, data = dat1)), tim
es = tt, extend = TRUE)$surv 
  ssf.IPCW.L <- summary(survfit(coxph(Surv(Tstart,ti,di) ~ 1, weights = sw.c.L, data = dat1)), tim
es = tt, extend = TRUE)$surv 
  ssf.IPCW.G1 <- summary(survfit(coxph(Surv(Tstart,ti,di) ~ A + Z, weights = sw.c, data = dat1), n
ewdata = data.frame(A = 0, Z = 1)), times = tt, extend = TRUE)$surv 
  ssf.IPCW.G2 <- summary(survfit(coxph(Surv(Tstart,ti,di) ~ A + Z, weights = sw.c, data = dat1), n
ewdata = data.frame(A = 1, Z = 0)), times = tt, extend = TRUE)$surv 
  beta.IPCW <- coxph(Surv(Tstart,ti,di) ~ A + Z, weights = sw.c, data = dat1)$coef 
   
  #Medidas resumo 
  surv.real.MC.1[[i]] <- ssf.real #Estimativas de sobrevivência real 
  surv.trad.MC.1[[i]] <- ssf.trad #Estimativas de sobrevivência usando o modelo de Cox 
  surv.IPCW.MC.1[[i]] <- ssf.IPCW #Estimativas de sobrevivência usando o método IPCW 
  surv.IPCW.MC.1.A[[i]] <- ssf.IPCW.A #Estimativas de sobrevivência usando o método IPCW 
  surv.IPCW.MC.1.Z[[i]] <- ssf.IPCW.Z #Estimativas de sobrevivência usando o método IPCW 
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  surv.IPCW.MC.1.L[[i]] <- ssf.IPCW.L #Estimativas de sobrevivência usando o método IPCW 
   
  surv.real.MC.G1[[i]] <- ssf.real.G1 #Estimativas de sobrevivência real do grupo 1 
  surv.trad.MC.G1[[i]] <- ssf.trad.G1 #Estimativas de sobrevivência usando o método tradicional do
 grupo 1 
  surv.IPCW.MC.G1[[i]] <- ssf.IPCW.G1 #Estimativas de sobrevivência usando o método IPCW do grupo 
1 
  surv.real.MC.G2[[i]] <- ssf.real.G2 #Estimativas de sobrevivência real do grupo 2 
  surv.trad.MC.G2[[i]] <- ssf.trad.G2 #Estimativas de sobrevivência usando o método tradicional do
 grupo 2 
  surv.IPCW.MC.G2[[i]] <- ssf.IPCW.G2 #Estimativas de sobrevivência usando o método IPCW do grupo 
2 
   
  surv.real.falha.A.MC.1[[i]] <- ssf.real.falha.A #Estimativas da curva de falha para o grupo A 
  surv.real.falha.L.MC.1[[i]] <- ssf.real.falha.L #Estimativas da curva de falha para o grupo L 
  surv.real.falha.Z.MC.1[[i]] <- ssf.real.falha.Z #Estimativas da curva de falha para o grupo Z 
  surv.real.falha.Q.MC.1[[i]] <- ssf.real.falha.Q #Estimativas da curva de falha para o grupo Q 
  surv.real.cens.A.MC.1[[i]] <- ssf.real.cens.A #Estimativas da curva de censura para o grupo A 
  surv.real.cens.L.MC.1[[i]] <- ssf.real.cens.L #Estimativas da curva de censura para o grupo L 
  surv.real.cens.Z.MC.1[[i]] <- ssf.real.cens.Z #Estimativas da curva de censura para o grupo Z 
  surv.real.cens.Q.MC.1[[i]] <- ssf.real.cens.Q #Estimativas da curva de censura para o grupo Q 
   
  beta.real.MC.1[[i]] <- beta.real #Coeficientes de modelo de sobrevivência para os dados reais 
  beta.trad.MC.1[[i]] <- beta.trad #Coeficientes de modelo de sobrevivência utilizando o método tr
adicional 
  beta.IPCW.MC.1[[i]] <- beta.IPCW #Coeficientes de modelo de sobrevivência utilizando o métoedo I
PCW 
  phi.IPCW.MC.1[[i]] <- phi.IPCW #Coeficientes do modelo utilizado no método IPCW para estimação d
os pesos 
  cens.perc.MC.1[[i]] <- cens.perc #Porcentagem de censura 
  pesos.IPCW.MC.1[[i]] <- pesos.IPCW #Pesos estimados 
  pesos.tempos.MC.1[[i]] <- dat1$Tstart #Estimativas dos tempos de acompanhamento 
   
  setTkProgressBar(pb, i, title = "N repeats: % ready!") 
} 
 
close(pb) 
 
######################################################################## 
# Medidas resumo - n = 250 - Censura de 30%                            # 
######################################################################## 
 
#Comparação curvas de sobrevivência de falha - grupo A e L 
surv.real.falha.A.MC.250.30 <- rowMeans(mapply(rowMeans, lapply(surv.real.falha.A.MC.1, function(x
) {cbind(x)}))) 
surv.real.falha.L.MC.250.30 <- rowMeans(mapply(rowMeans, lapply(surv.real.falha.L.MC.1, function(x
) {cbind(x)}))) 
surv.real.cens.A.MC.250.30 <- rowMeans(mapply(rowMeans, lapply(surv.real.cens.A.MC.1, function(x) 
{cbind(x)}))) 
surv.real.cens.L.MC.250.30 <- rowMeans(mapply(rowMeans, lapply(surv.real.cens.L.MC.1, function(x) 
{cbind(x)}))) 
 
#Comparação curvas de sobrevivência de falha - grupo Z e Q 
surv.real.falha.Z.MC.250.30 <- rowMeans(mapply(rowMeans, lapply(surv.real.falha.Z.MC.1, function(x
) {cbind(x)}))) 
surv.real.falha.Q.MC.250.30 <- rowMeans(mapply(rowMeans, lapply(surv.real.falha.Q.MC.1, function(x
) {cbind(x)}))) 
surv.real.cens.Z.MC.250.30 <- rowMeans(mapply(rowMeans, lapply(surv.real.cens.Z.MC.1, function(x) 
{cbind(x)}))) 
surv.real.cens.Q.MC.250.30 <- rowMeans(mapply(rowMeans, lapply(surv.real.cens.Q.MC.1, function(x) 
{cbind(x)}))) 
 
#Curvas de sobrevivência - populacional 
surv.real.MC.250.30 <- rowMeans(mapply(rowMeans, lapply(surv.real.MC.1, function(x) {cbind(x)}))) 
surv.trad.MC.250.30 <- rowMeans(mapply(rowMeans, lapply(surv.trad.MC.1, function(x) {cbind(x)}))) 
surv.IPCW.MC.250.30 <- rowMeans(mapply(rowMeans, lapply(surv.IPCW.MC.1, function(x) {cbind(x)}))) 
surv.IPCW.MC.A.250.30 <- rowMeans(mapply(rowMeans, lapply(surv.IPCW.MC.1.A, function(x) {cbind(x)}
))) 
surv.IPCW.MC.L.250.30 <- rowMeans(mapply(rowMeans, lapply(surv.IPCW.MC.1.L, function(x) {cbind(x)}
))) 
surv.IPCW.MC.Z.250.30 <- rowMeans(mapply(rowMeans, lapply(surv.IPCW.MC.1.Z, function(x) {cbind(x)}
))) 
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#Curvas de sobrevivência - grupo 
surv.real.MC.G1.250.30 <- rowMeans(mapply(rowMeans, lapply(surv.real.MC.G1, function(x) {cbind(x)}
))) 
surv.trad.MC.G1.250.30 <- rowMeans(mapply(rowMeans, lapply(surv.trad.MC.G1, function(x) {cbind(x)}
))) 
surv.IPCW.MC.G1.250.30 <- rowMeans(mapply(rowMeans, lapply(surv.IPCW.MC.G1, function(x) {cbind(x)}
))) 
surv.real.MC.G2.250.30 <- rowMeans(mapply(rowMeans, lapply(surv.real.MC.G2, function(x) {cbind(x)}
))) 
surv.trad.MC.G2.250.30 <- rowMeans(mapply(rowMeans, lapply(surv.trad.MC.G2, function(x) {cbind(x)}
))) 
surv.IPCW.MC.G2.250.30 <- rowMeans(mapply(rowMeans, lapply(surv.IPCW.MC.G2, function(x) {cbind(x)}
))) 
 
#Parâmetros dos modelos 
beta.real.MC.250.30 <- rowMeans(mapply(rowMeans, lapply(beta.real.MC.1, function(x) {cbind(x)}))) 
beta.trad.MC.250.30 <- rowMeans(mapply(rowMeans, lapply(beta.trad.MC.1, function(x) {cbind(x)}))) 
beta.IPCW.MC.250.30 <- rowMeans(mapply(rowMeans, lapply(beta.IPCW.MC.1, function(x) {cbind(x)}))) 
phi.IPCW.MC.250.30 <- rowMeans(mapply(rowMeans, lapply(phi.IPCW.MC.1, function(x) {cbind(x)}))) 
cens.perc.MC.250.30 <- mean(mapply(rowMeans, lapply(cens.perc.MC.1, function(x) {cbind(x)}))) 
pesos.IPCW.MC.250.30 <- rowMeans(mapply(rowMeans, lapply(pesos.IPCW.MC.1, function(x) {cbind(x)}))
) 
pesos.tempos.MC.250.30 <- rowMeans(mapply(rowMeans, lapply(pesos.tempos.MC.1, function(x) {cbind(x
)}))) 
 
#Erros padrões dos parâmetros 
beta.real.var.MC.250.30 <- rowVars(mapply(rowMeans, lapply(beta.real.MC.1, function(x) {cbind(x)})
)) 
beta.trad.var.MC.250.30 <- rowVars(mapply(rowMeans, lapply(beta.trad.MC.1, function(x) {cbind(x)})
)) 
beta.IPCW.var.MC.250.30 <- rowVars(mapply(rowMeans, lapply(beta.IPCW.MC.1, function(x) {cbind(x)})
)) 
phi.IPCW.var.MC.250.30 <- rowVars(mapply(rowMeans, lapply(phi.IPCW.MC.1, function(x) {cbind(x)}))) 
 
######################################################################## 
# Tamanho de amostra - n = 250 - Censura de 50%                        # 
######################################################################## 
n <- 250 
lambda0C <- lambda0C2 
 
#Tempos 
tt <- c(seq(0,365,by=0.5)) 
 
surv.real.MC.1 <- surv.trad.MC.1 <- surv.IPCW.MC.1 <- surv.IPCW.MC.1.A <- surv.IPCW.MC.1.Z <- surv
.IPCW.MC.1.L <- replicate(M, rep(c(0),n), simplify=FALSE) 
surv.real.MC.G1 <- surv.trad.MC.G1 <- surv.IPCW.MC.G1 <- replicate(M, rep(c(0),n), simplify=FALSE) 
surv.real.MC.G2 <- surv.trad.MC.G2 <- surv.IPCW.MC.G2 <- replicate(M, rep(c(0),n), simplify=FALSE) 
grupo.falha.A.MC.1 <- grupo.cens.A.MC.1 <- grupo.falha.Z.MC.1 <- grupo.cens.Z.MC.1 <- replicate(M,
 rep(c(0), 2), simplify=FALSE) 
surv.real.falha.A.MC.1 <- surv.real.falha.L.MC.1 <- surv.real.cens.A.MC.1 <- surv.real.cens.L.MC.1
 <- replicate(M, rep(c(0),2*length(tt)), simplify=FALSE) 
surv.real.falha.Z.MC.1 <- surv.real.falha.Q.MC.1 <- surv.real.cens.Z.MC.1 <- surv.real.cens.Q.MC.1
 <- replicate(M, rep(c(0),2*length(tt)), simplify=FALSE) 
 
#Cálculo da sobrevivência e dos betas 
ssf.real <- ssf.trad <- ssurv.IPCW  <- ssurv.IPCW.A <- ssurv.IPCW.Z <- ssurv.IPCW.L <- replicate(M
, matrix(nrow = 1, ncol = length(tt))) 
ssf.trad.G <- ssurv.IPCW.G  <- replicate(M, matrix(nrow = 1, ncol = length(tt))) 
beta.real <- beta.trad <- beta.IPCW <- phi.IPCW <- matrix(nrow = 1, ncol = 2) 
beta.real.MC.1 <- beta.trad.MC.1 <- beta.IPCW.MC.1 <- phi.IPCW.MC.1 <- replicate(M, rep(c(0),2), s
implify=FALSE) 
cens.perc.MC.1 <- vector(mode = "numeric", length = M) 
pesos.IPCW.MC.1 <- pesos.tempos.MC.1 <- replicate(M, rep(c(0), n*(n+1)/2), simplify = FALSE) 
 
pb <- tkProgressBar(title = "Working hard:", min = 0, 
                    max = M, width = 300) 
 
set.seed(123456) 
for (i in 1:M) { 
  data.sim <- data.frame(ID = 1:n, 
                         Q = sample(0:1, size = n, replace = TRUE, 
                                    prob = c(0.25,0.75)), 
                         L = sample(0:1, size = n, replace = TRUE, 
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                                    prob = c(0.45,0.55))) #Geração do banco de dados 
   
  data.sim <- with(data.sim, cbind(data.sim, 
                                   pA = 1/(1+exp(-1 + 0.5*Q)), 
                                   pZ = 1/(1+exp(-2 + 0.8*L)))) #Geração do banco de dados 
   
  data.sim <- with(data.sim, cbind(data.sim, 
                                   A = rbinom(n, size = 1, p = pA), 
                                   Z = rbinom(n, size = 1, p = pZ))) #Geração do banco de dados 
   
  data.sim$lambdaX <- with(data.sim, lambda0X * exp(cbind(A, L, Z, Q) %*% beta)) #Taxa de falha 
  data.sim$lambdaC <- with(data.sim, lambda0C * exp(cbind(A, L, Z, Q) %*% phi)) #Taxa de censura 
   
  data.sim$u1 <- runif(n) #Geração de números uniformes 
  data.sim$u2 <- runif(n) #Geração de números uniformes 
   
  data.sim$xi <- with(data.sim, qexp(p = u1, rate = lambdaX)) #Tempos de falha 
  data.sim$ci <- with(data.sim, qexp(p = u2, rate = lambdaC)) #Tempos de censura 
  data.sim$ti <- with(data.sim, pmin(xi, ci)) #Tempos observados 
  data.sim$di <- with(data.sim, as.numeric(xi <= ci)) #Indicadora de falha 
  data.sim$one <- 1 #Vetor contendo uns. Todos os indivíduos falharam 
   
  #Porcentagem de censura e medidas resumo 
  cens.perc <- with(data.sim, 1 - sum(di)/n) #Porcentagem de censura 
   
  #Sobrevivência para cada grupo - falha e censura 
  ssf.real.falha.A <- summary(survfit(Surv(xi,one) ~ A, data = data.sim), times = tt, extend = TRU
E)$surv 
  ssf.real.falha.L <- summary(survfit(Surv(xi,one) ~ Z, data = data.sim), times = tt, extend = TRU
E)$surv 
  ssf.real.falha.Z <- summary(survfit(Surv(xi,one) ~ L, data = data.sim), times = tt, extend = TRU
E)$surv 
  ssf.real.falha.Q <- summary(survfit(Surv(xi,one) ~ Q, data = data.sim), times = tt, extend = TRU
E)$surv 
  ssf.real.cens.A <- summary(survfit(Surv(ci,one) ~ A, data = data.sim), times = tt, extend = TRUE
)$surv 
  ssf.real.cens.L <- summary(survfit(Surv(ci,one) ~ L, data = data.sim), times = tt, extend = TRUE
)$surv  
  ssf.real.cens.Z <- summary(survfit(Surv(ci,one) ~ Z, data = data.sim), times = tt, extend = TRUE
)$surv 
  ssf.real.cens.Q <- summary(survfit(Surv(ci,one) ~ Q, data = data.sim), times = tt, extend = TRUE
)$surv   
   
  #Formato longo 
  data.sim$status <- with(data.sim, as.numeric(xi <= ci)) 
   
  dat1 <- with(data.sim, survSplit(data = data.sim, 
                                   cut = unique(ti), 
                                   end = "ti", 
                                   start = "Tstart", 
                                   event = "di")) #Transformação no formato longo 
   
  dat1$ind.dropout <- ifelse(with(dat1, status == 0 & ti == ci), 1, 0) #Indicadora 
  #de perda de acompanhamento 
   
  #Cálculo do IPCW 
  modelo.IPCW <- ipwtm(exposure = ind.dropout, family = "survival", 
                       numerator = ~ 1, denominator = ~ A + Z, 
                       id = ID, tstart = Tstart, timevar = ti, type = "first", 
                       data = dat1) #Modelo para geração dos pesos 
   
  modelo.IPCW.A <- ipwtm(exposure = ind.dropout, family = "survival", 
                         numerator = ~ 1, denominator = ~ A, 
                         id = ID, tstart = Tstart, timevar = ti, type = "first", 
                         data = dat1) #Modelo para geração dos pesos contendo apenas 
  #a covariável A 
   
  modelo.IPCW.Z <- ipwtm(exposure = ind.dropout, family = "survival", 
                         numerator = ~ 1, denominator = ~ Z, 
                         id = ID, tstart = Tstart, timevar = ti, type = "first", 
                         data = dat1) #Modelo para geração dos pesos contendo apenas 
  #a covariável Z 
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  modelo.IPCW.L <- ipwtm(exposure = ind.dropout, family = "survival", 
                         numerator = ~ 1, denominator = ~ L, 
                         id = ID, tstart = Tstart, timevar = ti, type = "first", 
                         data = dat1) #Modelo para geração dos pesos contendo apenas 
  #a covariável L 
   
  dat1$sw.c <- modelo.IPCW$ipw.weights #Estimativas dos pesos 
  dat1$sw.c.A <- modelo.IPCW.A$ipw.weights #Estimativas dos pesos 
  dat1$sw.c.Z <- modelo.IPCW.Z$ipw.weights #Estimativas dos pesos 
  dat1$sw.c.L <- modelo.IPCW.L$ipw.weights #Estimativas dos pesos 
  phi.IPCW <- modelo.IPCW$den.mod$coef #Coeficientes do modelo IPCW 
  pesos.IPCW <- dat1$sw.c 
   
  #Modelo real 
  ssf.real <- summary(survfit(coxph(Surv(xi,one) ~ 1, data = data.sim)), times = tt, extend = TRUE
)$surv  
  ssf.real.G1 <- summary(survfit(coxph(Surv(xi,one) ~ A + Z, data = data.sim), newdata = data.fram
e(A = 0, Z = 1)), times = tt, extend = TRUE)$surv 
  ssf.real.G2 <- summary(survfit(coxph(Surv(xi,one) ~ A + Z, data = data.sim), newdata = data.fram
e(A = 1, Z = 0)), times = tt, extend = TRUE)$surv 
  beta.real <- coxph(Surv(xi,one) ~ A + Z,data = data.sim)$coef 
   
  #Modelo tracional 
  ssf.trad <- summary(survfit(coxph(Surv(ti,di) ~ 1, data = data.sim)), times = tt, extend = TRUE)
$surv 
  ssf.trad.G1 <- summary(survfit(coxph(Surv(ti,di) ~ A + Z, data = data.sim), newdata = data.frame
(A = 0, Z = 1)), times = tt, extend = TRUE)$surv 
  ssf.trad.G2 <- summary(survfit(coxph(Surv(ti,di) ~ A + Z, data = data.sim), newdata = data.frame
(A = 1, Z = 0)), times = tt, extend = TRUE)$surv 
  beta.trad <- coxph(Surv(ti,di) ~ A + Z, data = data.sim)$coef 
   
  #Modelo IPCW 
  ssf.IPCW <- summary(survfit(coxph(Surv(Tstart,ti,di) ~ 1, weights = sw.c, data = dat1)), times =
 tt, extend = TRUE)$surv 
  ssf.IPCW.A <- summary(survfit(coxph(Surv(Tstart,ti,di) ~ 1, weights = sw.c.A, data = dat1)), tim
es = tt, extend = TRUE)$surv 
  ssf.IPCW.Z <- summary(survfit(coxph(Surv(Tstart,ti,di) ~ 1, weights = sw.c.Z, data = dat1)), tim
es = tt, extend = TRUE)$surv 
  ssf.IPCW.L <- summary(survfit(coxph(Surv(Tstart,ti,di) ~ 1, weights = sw.c.L, data = dat1)), tim
es = tt, extend = TRUE)$surv 
  ssf.IPCW.G1 <- summary(survfit(coxph(Surv(Tstart,ti,di) ~ A + Z, weights = sw.c, data = dat1), n
ewdata = data.frame(A = 0, Z = 1)), times = tt, extend = TRUE)$surv 
  ssf.IPCW.G2 <- summary(survfit(coxph(Surv(Tstart,ti,di) ~ A + Z, weights = sw.c, data = dat1), n
ewdata = data.frame(A = 1, Z = 0)), times = tt, extend = TRUE)$surv 
  beta.IPCW <- coxph(Surv(Tstart,ti,di) ~ A + Z, weights = sw.c, data = dat1)$coef 
   
  #Medidas resumo 
  surv.real.MC.1[[i]] <- ssf.real #Estimativas de sobrevivência real 
  surv.trad.MC.1[[i]] <- ssf.trad #Estimativas de sobrevivência usando o modelo de Cox 
  surv.IPCW.MC.1[[i]] <- ssf.IPCW #Estimativas de sobrevivência usando o método IPCW 
  surv.IPCW.MC.1.A[[i]] <- ssf.IPCW.A #Estimativas de sobrevivência usando o método IPCW 
  surv.IPCW.MC.1.Z[[i]] <- ssf.IPCW.Z #Estimativas de sobrevivência usando o método IPCW 
  surv.IPCW.MC.1.L[[i]] <- ssf.IPCW.L #Estimativas de sobrevivência usando o método IPCW 
   
  surv.real.MC.G1[[i]] <- ssf.real.G1 #Estimativas de sobrevivência real do grupo 1 
  surv.trad.MC.G1[[i]] <- ssf.trad.G1 #Estimativas de sobrevivência usando o método tradicional do
 grupo 1 
  surv.IPCW.MC.G1[[i]] <- ssf.IPCW.G1 #Estimativas de sobrevivência usando o método IPCW do grupo 
1 
  surv.real.MC.G2[[i]] <- ssf.real.G2 #Estimativas de sobrevivência real do grupo 2 
  surv.trad.MC.G2[[i]] <- ssf.trad.G2 #Estimativas de sobrevivência usando o método tradicional do
 grupo 2 
  surv.IPCW.MC.G2[[i]] <- ssf.IPCW.G2 #Estimativas de sobrevivência usando o método IPCW do grupo 
2 
   
  surv.real.falha.A.MC.1[[i]] <- ssf.real.falha.A #Estimativas da curva de falha para o grupo A 
  surv.real.falha.L.MC.1[[i]] <- ssf.real.falha.L #Estimativas da curva de falha para o grupo L 
  surv.real.falha.Z.MC.1[[i]] <- ssf.real.falha.Z #Estimativas da curva de falha para o grupo Z 
  surv.real.falha.Q.MC.1[[i]] <- ssf.real.falha.Q #Estimativas da curva de falha para o grupo Q 
  surv.real.cens.A.MC.1[[i]] <- ssf.real.cens.A #Estimativas da curva de censura para o grupo A 
  surv.real.cens.L.MC.1[[i]] <- ssf.real.cens.L #Estimativas da curva de censura para o grupo L 
  surv.real.cens.Z.MC.1[[i]] <- ssf.real.cens.Z #Estimativas da curva de censura para o grupo Z 
  surv.real.cens.Q.MC.1[[i]] <- ssf.real.cens.Q #Estimativas da curva de censura para o grupo Q 



144 
 

 

 

   
  beta.real.MC.1[[i]] <- beta.real #Coeficientes de modelo de sobrevivência para os dados reais 
  beta.trad.MC.1[[i]] <- beta.trad #Coeficientes de modelo de sobrevivência utilizando o método tr
adicional 
  beta.IPCW.MC.1[[i]] <- beta.IPCW #Coeficientes de modelo de sobrevivência utilizando o métoedo I
PCW 
  phi.IPCW.MC.1[[i]] <- phi.IPCW #Coeficientes do modelo utilizado no método IPCW para estimação d
os pesos 
  cens.perc.MC.1[[i]] <- cens.perc #Porcentagem de censura 
  pesos.IPCW.MC.1[[i]] <- pesos.IPCW #Pesos estimados 
  pesos.tempos.MC.1[[i]] <- dat1$Tstart #Estimativas dos tempos de acompanhamento 
   
  setTkProgressBar(pb, i, title = "N repeats: % ready!") 
} 
 
close(pb) 
 
######################################################################## 
# Medidas resumo - n = 250 - Censura de 50%                            # 
######################################################################## 
   
#Comparação curvas de sobrevivência de falha - grupo A e L 
surv.real.falha.A.MC.250.50 <- rowMeans(mapply(rowMeans, lapply(surv.real.falha.A.MC.1, function(x
) {cbind(x)}))) 
surv.real.falha.L.MC.250.50 <- rowMeans(mapply(rowMeans, lapply(surv.real.falha.L.MC.1, function(x
) {cbind(x)}))) 
surv.real.cens.A.MC.250.50 <- rowMeans(mapply(rowMeans, lapply(surv.real.cens.A.MC.1, function(x) 
{cbind(x)}))) 
surv.real.cens.L.MC.250.50 <- rowMeans(mapply(rowMeans, lapply(surv.real.cens.L.MC.1, function(x) 
{cbind(x)}))) 
 
#Comparação curvas de sobrevivência de falha - grupo Z e Q 
surv.real.falha.Z.MC.250.50 <- rowMeans(mapply(rowMeans, lapply(surv.real.falha.Z.MC.1, function(x
) {cbind(x)}))) 
surv.real.falha.Q.MC.250.50 <- rowMeans(mapply(rowMeans, lapply(surv.real.falha.Q.MC.1, function(x
) {cbind(x)}))) 
surv.real.cens.Z.MC.250.50 <- rowMeans(mapply(rowMeans, lapply(surv.real.cens.Z.MC.1, function(x) 
{cbind(x)}))) 
surv.real.cens.Q.MC.250.50 <- rowMeans(mapply(rowMeans, lapply(surv.real.cens.Q.MC.1, function(x) 
{cbind(x)}))) 
   
#Curvas de sobrevivência - populacional 
surv.real.MC.250.50 <- rowMeans(mapply(rowMeans, lapply(surv.real.MC.1, function(x) {cbind(x)}))) 
surv.trad.MC.250.50 <- rowMeans(mapply(rowMeans, lapply(surv.trad.MC.1, function(x) {cbind(x)}))) 
surv.IPCW.MC.250.50 <- rowMeans(mapply(rowMeans, lapply(surv.IPCW.MC.1, function(x) {cbind(x)}))) 
surv.IPCW.MC.A.250.50 <- rowMeans(mapply(rowMeans, lapply(surv.IPCW.MC.1.A, function(x) {cbind(x)}
))) 
surv.IPCW.MC.L.250.50 <- rowMeans(mapply(rowMeans, lapply(surv.IPCW.MC.1.L, function(x) {cbind(x)}
))) 
surv.IPCW.MC.Z.250.50 <- rowMeans(mapply(rowMeans, lapply(surv.IPCW.MC.1.Z, function(x) {cbind(x)}
))) 
   
#Curvas de sobrevivência - grupo 
surv.real.MC.G1.250.50 <- rowMeans(mapply(rowMeans, lapply(surv.real.MC.G1, function(x) {cbind(x)}
))) 
surv.trad.MC.G1.250.50 <- rowMeans(mapply(rowMeans, lapply(surv.trad.MC.G1, function(x) {cbind(x)}
))) 
surv.IPCW.MC.G1.250.50 <- rowMeans(mapply(rowMeans, lapply(surv.IPCW.MC.G1, function(x) {cbind(x)}
))) 
surv.real.MC.G2.250.50 <- rowMeans(mapply(rowMeans, lapply(surv.real.MC.G2, function(x) {cbind(x)}
))) 
surv.trad.MC.G2.250.50 <- rowMeans(mapply(rowMeans, lapply(surv.trad.MC.G2, function(x) {cbind(x)}
))) 
surv.IPCW.MC.G2.250.50 <- rowMeans(mapply(rowMeans, lapply(surv.IPCW.MC.G2, function(x) {cbind(x)}
))) 
 
#Parâmetros dos modelos 
beta.real.MC.250.50 <- rowMeans(mapply(rowMeans, lapply(beta.real.MC.1, function(x) {cbind(x)}))) 
beta.trad.MC.250.50 <- rowMeans(mapply(rowMeans, lapply(beta.trad.MC.1, function(x) {cbind(x)}))) 
beta.IPCW.MC.250.50 <- rowMeans(mapply(rowMeans, lapply(beta.IPCW.MC.1, function(x) {cbind(x)}))) 
phi.IPCW.MC.250.50 <- rowMeans(mapply(rowMeans, lapply(phi.IPCW.MC.1, function(x) {cbind(x)}))) 
cens.perc.MC.250.50 <- mean(mapply(rowMeans, lapply(cens.perc.MC.1, function(x) {cbind(x)}))) 
pesos.IPCW.MC.250.50 <- rowMeans(mapply(rowMeans, lapply(pesos.IPCW.MC.1, function(x) {cbind(x)}))



145 
 

 

 

) 
pesos.tempos.MC.250.50 <- rowMeans(mapply(rowMeans, lapply(pesos.tempos.MC.1, function(x) {cbind(x
)}))) 
 
#Erros padrões dos parâmetros 
beta.real.var.MC.250.50 <- rowVars(mapply(rowMeans, lapply(beta.real.MC.1, function(x) {cbind(x)})
)) 
beta.trad.var.MC.250.50 <- rowVars(mapply(rowMeans, lapply(beta.trad.MC.1, function(x) {cbind(x)})
)) 
beta.IPCW.var.MC.250.50 <- rowVars(mapply(rowMeans, lapply(beta.IPCW.MC.1, function(x) {cbind(x)})
)) 
phi.IPCW.var.MC.250.50 <- rowVars(mapply(rowMeans, lapply(phi.IPCW.MC.1, function(x) {cbind(x)}))) 
 
######################################################################## 
# Medidas resumo - Geral - Comparação dos tamanhos amostrais           # 
######################################################################## 
   
surv.geral.grupo.falha.N.AL <- data.frame(tempos = rep(c(tt), times = 8), 
                                          legenda = rep(c("Não uso de droga injetável (A=0)","Uso 
de droga injetável (A=1)", 
                                                          "Baixo consumo de álcool (L=0)","Alto co
nsumo de álcool (L=1)"), each = length(tt), times = 2), 
                                          grupo = rep(c("N = 100 (30% de censura)","N = 250 (30% d
e censura)"), each = 4*length(tt)), 
                                          survival = c(surv.real.falha.A.MC.100,surv.real.falha.L.
MC.100,surv.real.falha.A.MC.250.30,surv.real.falha.L.MC.250.30)) 
   
surv.geral.grupo.cens.N.AL <- data.frame(tempos = rep(c(tt), times = 8), 
                                         legenda = rep(c("Não uso de droga injetável (A=0)","Uso d
e droga injetável (A=1)", 
                                                         "Baixo consumo de álcool (L=0)","Alto con
sumo de álcool (L=1)"), each = length(tt), times = 2), 
                                         grupo = rep(c("N = 100 (30% de censura)","N = 250 (30% de
 censura)"), each = 4*length(tt)), 
                                         survival = c(surv.real.cens.A.MC.100,surv.real.cens.L.MC.
100,surv.real.cens.A.MC.250.30,surv.real.cens.L.MC.250.30)) 
   
surv.geral.grupo.falha.N.ZQ <- data.frame(tempos = rep(c(tt), times = 8), 
                                          legenda = rep(c("Baixa contagem de CD4 (Z=0)","Alta cont
agem de CD4 (Z=1)", 
                                                          "Grau de instrução baixo (Q=0)","Grau de
 instrução alto (Q=1)"), each = length(tt), times = 2), 
                                          grupo = rep(c("N = 100 (30% de censura)","N = 250 (30% d
e censura)"), each = 4*length(tt)), 
                                          survival = c(surv.real.falha.Z.MC.100,surv.real.falha.Q.
MC.100,surv.real.falha.Z.MC.250.30,surv.real.falha.Q.MC.250.30)) 
   
surv.geral.grupo.cens.N.ZQ <- data.frame(tempos = rep(c(tt), times = 8), 
                                         legenda = rep(c("Baixa contagem de CD4 (Z=0)","Alta conta
gem de CD4 (Z=1)", 
                                                         "Grau de instrução baixo (Q=0)","Grau de 
instrução alto (Q=1)"), each = length(tt), times = 2), 
                                         grupo = rep(c("N = 100 (30% de censura)","N = 250 (30% de
 censura)"), each = 4*length(tt)), 
                                         survival = c(surv.real.cens.Z.MC.100,surv.real.cens.Q.MC.
100,surv.real.cens.Z.MC.250.30,surv.real.cens.Q.MC.250.30)) 
   
surv.geral.N <- data.frame(tempos = rep(c(tt), times = 12), 
                           legenda = rep(c("Curva de sobrevivência real estimada","Método tradicio
nal","Método IPCW","IPCW - A","IPCW - Z","IPCW - L"), each = length(tt), times = 2), 
                           grupo = rep(c("N = 100 (30% de censura)","N = 250 (30% de censura)"), e
ach = 6*length(tt)), 
                           survival = c(surv.real.MC.100,surv.trad.MC.100,surv.IPCW.MC.100,surv.IP
CW.MC.A.100,surv.IPCW.MC.Z.100,surv.IPCW.MC.L.100,surv.real.MC.250.30,surv.trad.MC.250.30,surv.IPC
W.MC.250.30,surv.IPCW.MC.A.250.30,surv.IPCW.MC.Z.250.30,surv.IPCW.MC.L.250.30)) 
   
surv.geral.G1.N <- data.frame(tempos = rep(c(tt), times = 6), 
                              legenda = rep(c("Curva de sobrevivência real estimada","Método tradi
cional","Método IPCW"), each = length(tt), times = 2), 
                              grupo = rep(c("N = 100 (30% de censura)","N = 250 (30% de censura)")
, each = 3*length(tt)), 
                              survival = c(surv.real.MC.G1.100,surv.trad.MC.G1.100,surv.IPCW.MC.G1
.100,surv.real.MC.G1.250.30,surv.trad.MC.G1.250.30,surv.IPCW.MC.G1.250.30)) 
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surv.geral.G2.N <- data.frame(tempos = rep(c(tt), times = 6), 
                              legenda = rep(c("Curva de sobrevivência real estimada","Método tradi
cional","Método IPCW"), each = length(tt), times = 2), 
                              grupo = rep(c("N = 100 (30% de censura)","N = 250 (30% de censura)")
, each = 3*length(tt)), 
                              survival = c(surv.real.MC.G2.100,surv.trad.MC.G2.100,surv.IPCW.MC.G2
.100,surv.real.MC.G2.250.30,surv.trad.MC.G2.250.30,surv.IPCW.MC.G2.250.30)) 
   
######################################################################## 
# Medidas resumo - Geral - Comparação da % de censura                  # 
######################################################################## 
   
surv.geral.grupo.falha.C.AL <- data.frame(tempos = rep(c(tt), times = 8), 
                                          legenda = rep(c("Não uso de droga injetável (A=0)","Uso 
de droga injetável (A=1)", 
                                                          "Baixo consumo de álcool (L=0)","Alto co
nsumo de álcool (L=1)"), each = length(tt), times = 2), 
                                          grupo = rep(c("N - 250 (30% de censura)","N - 250 (50% d
e censura)"), each = 4*length(tt)), 
                                          survival = c(surv.real.falha.A.MC.250.30,surv.real.falha
.L.MC.250.30,surv.real.falha.A.MC.250.50,surv.real.falha.L.MC.250.50)) 
 
surv.geral.grupo.cens.C.AL <- data.frame(tempos = rep(c(tt), times = 8), 
                                         legenda = rep(c("Não uso de droga injetável (A=0)","Uso d
e droga injetável (A=1)", 
                                                         "Baixo consumo de álcool (L=0)","Alto con
sumo de álcool (L=1)"), each = length(tt), times = 2), 
                                         grupo = rep(c("N - 250 (30% de censura)","N - 250 (50% de
 censura)"), each = 4*length(tt)), 
                                         survival = c(surv.real.cens.A.MC.250.30,surv.real.cens.L.
MC.250.30,surv.real.cens.A.MC.250.50,surv.real.cens.L.MC.250.50)) 
 
surv.geral.grupo.falha.C.ZQ <- data.frame(tempos = rep(c(tt), times = 8), 
                                          legenda = rep(c("Baixa contagem de CD4 (Z=0)","Alta cont
agem de CD4 (Z=1)", 
                                                          "Grau de instrução baixo (Q=0)","Grau de
 instrução alto (Q=1)"), each = length(tt), times = 2), 
                                          grupo = rep(c("N - 250 (30% de censura)","N - 250 (50% d
e censura)"), each = 4*length(tt)), 
                                          survival = c(surv.real.falha.Z.MC.250.30,surv.real.falha
.Q.MC.250.30,surv.real.falha.Z.MC.250.50,surv.real.falha.Q.MC.250.50)) 
 
surv.geral.grupo.cens.C.ZQ <- data.frame(tempos = rep(c(tt), times = 8), 
                                         legenda = rep(c("Baixa contagem de CD4 (Z=0)","Alta conta
gem de CD4 (Z=1)", 
                                                         "Grau de instrução baixo (Q=0)","Grau de 
instrução alto (Q=1)"), each = length(tt), times = 2), 
                                         grupo = rep(c("N - 250 (30% de censura)","N - 250 (50% de
 censura)"), each = 4*length(tt)), 
                                         survival = c(surv.real.cens.Z.MC.250.30,surv.real.cens.Q.
MC.250.30,surv.real.cens.Z.MC.250.50,surv.real.cens.Q.MC.250.50)) 
 
surv.geral.C <- data.frame(tempos = rep(c(tt), times = 12), 
                           legenda = rep(c("Curva de sobrevivência real estimada","Método tradicio
nal","Método IPCW","IPCW - A","IPCW - Z","IPCW - L"), each = length(tt), times = 2), 
                           grupo = rep(c("N - 250 (30% de censura)","N - 250 (50% de censura)"), e
ach = 6*length(tt)), 
                           survival = c(surv.real.MC.250.30,surv.trad.MC.250.30,surv.IPCW.MC.250.3
0,surv.IPCW.MC.A.250.30,surv.IPCW.MC.Z.250.30,surv.IPCW.MC.L.250.30,surv.real.MC.250.50,surv.trad.
MC.250.50,surv.IPCW.MC.250.50,surv.IPCW.MC.A.250.50,surv.IPCW.MC.Z.250.50,surv.IPCW.MC.L.250.50)) 
 
surv.geral.G1.C <- data.frame(tempos = rep(c(tt), times = 6), 
                              legenda = rep(c("Curva de sobrevivência real estimada","Método tradi
cional","Método IPCW"), each = length(tt), times = 2), 
                              grupo = rep(c("N - 250 (30% de censura)","N - 250 (50% de censura)")
, each = 3*length(tt)), 
                              survival = c(surv.real.MC.G1.250.30,surv.trad.MC.G1.250.30,surv.IPCW
.MC.G1.250.30,surv.real.MC.G1.250.50,surv.trad.MC.G1.250.50,surv.IPCW.MC.G1.250.50)) 
 
surv.geral.G2.C <- data.frame(tempos = rep(c(tt), times = 6), 
                              legenda = rep(c("Curva de sobrevivência real estimada","Método tradi
cional","Método IPCW"), each = length(tt), times = 2), 
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                              grupo = rep(c("N - 250 (30% de censura)","N - 250 (50% de censura)")
, each = 3*length(tt)), 
                              survival = c(surv.real.MC.G2.250.30,surv.trad.MC.G2.250.30,surv.IPCW
.MC.G2.250.30,surv.real.MC.G2.250.50,surv.trad.MC.G2.250.50,surv.IPCW.MC.G2.250.50)) 
 
pesos.geral <- data.frame(pesos = c(pesos.IPCW.MC.100,pesos.IPCW.MC.250.30,pesos.IPCW.MC.250.50), 
                          grupo = rep(c("N = 100 (30% de censura)","N = 250 (30% de censura)","N =
 250 (50% de censura)"), 
                                      times = c(length(pesos.IPCW.MC.100),length(pesos.IPCW.MC.250
.30),length(pesos.IPCW.MC.250.50))), 
                          tempos = c(pesos.tempos.MC.100,pesos.tempos.MC.250.30,pesos.tempos.MC.25
0.50)) 
 
#Ajustando os níveis 
surv.geral.grupo.falha.N.AL$legenda <- factor(surv.geral.grupo.falha.N.AL$legenda, levels = c("Não
 uso de droga injetável (A=0)","Uso de droga injetável (A=1)","Baixo consumo de álcool (L=0)","Alt
o consumo de álcool (L=1)")) 
surv.geral.grupo.cens.N.AL$legenda <- factor(surv.geral.grupo.cens.N.AL$legenda, levels = c("Não u
so de droga injetável (A=0)","Uso de droga injetável (A=1)","Baixo consumo de álcool (L=0)","Alto 
consumo de álcool (L=1)")) 
surv.geral.grupo.falha.N.ZQ$legenda <- factor(surv.geral.grupo.falha.N.ZQ$legenda, levels = c("Bai
xa contagem de CD4 (Z=0)","Alta contagem de CD4 (Z=1)","Grau de instrução baixo (Q=0)","Grau de in
strução alto (Q=1)")) 
surv.geral.grupo.cens.N.ZQ$legenda <- factor(surv.geral.grupo.cens.N.ZQ$legenda, levels = c("Baixa
 contagem de CD4 (Z=0)","Alta contagem de CD4 (Z=1)","Grau de instrução baixo (Q=0)","Grau de inst
rução alto (Q=1)")) 
surv.geral.N$legenda <- factor(surv.geral.N$legenda, levels = c("Curva de sobrevivência real estim
ada","Método tradicional","Método IPCW","IPCW - A","IPCW - Z","IPCW - L")) 
surv.geral.G1.N$legenda <- factor(surv.geral.G1.N$legenda, levels = c("Curva de sobrevivência real
 estimada","Método tradicional","Método IPCW")) 
surv.geral.G2.N$legenda <- factor(surv.geral.G2.N$legenda, levels = c("Curva de sobrevivência real
 estimada","Método tradicional","Método IPCW")) 
surv.geral.grupo.falha.C.AL$legenda <- factor(surv.geral.grupo.falha.C.AL$legenda, levels = c("Não
 uso de droga injetável (A=0)","Uso de droga injetável (A=1)","Baixo consumo de álcool (L=0)","Alt
o consumo de álcool (L=1)")) 
surv.geral.grupo.cens.C.AL$legenda <- factor(surv.geral.grupo.cens.C.AL$legenda, levels = c("Não u
so de droga injetável (A=0)","Uso de droga injetável (A=1)","Baixo consumo de álcool (L=0)","Alto 
consumo de álcool (L=1)")) 
surv.geral.grupo.falha.C.ZQ$legenda <- factor(surv.geral.grupo.falha.C.ZQ$legenda, levels = c("Bai
xa contagem de CD4 (Z=0)","Alta contagem de CD4 (Z=1)","Grau de instrução baixo (Q=0)","Grau de in
strução alto (Q=1)")) 
surv.geral.grupo.cens.C.ZQ$legenda <- factor(surv.geral.grupo.cens.C.ZQ$legenda, levels = c("Baixa
 contagem de CD4 (Z=0)","Alta contagem de CD4 (Z=1)","Grau de instrução baixo (Q=0)","Grau de inst
rução alto (Q=1)")) 
surv.geral.C$legenda <- factor(surv.geral.C$legenda, levels = c("Curva de sobrevivência real estim
ada","Método tradicional","Método IPCW","IPCW - A","IPCW - Z","IPCW - L")) 
surv.geral.G1.C$legenda <- factor(surv.geral.G1.C$legenda, levels = c("Curva de sobrevivência real
 estimada","Método tradicional","Método IPCW")) 
surv.geral.G2.C$legenda <- factor(surv.geral.G2.C$legenda, levels = c("Curva de sobrevivência real
 estimada","Método tradicional","Método IPCW")) 
 
######################################################################## 
# Geração das Figuras                                                  # 
######################################################################## 
   
######################################################################## 
# Tamanho de amostra                                                   # 
######################################################################## 
   
#Comparação curvas de sobrevivência de falha - grupo A e L 
colors <- c("green","blue","red","purple") 
 
bmp(filename="C:/tcc/quintoestudo_imagem1_1.bmp", 
    units="in",  
    width=11,  
    height=6,  
    pointsize=36,  
    res=192) 
 
xyplot(survival ~ tempos | grupo, 
       groups = legenda, 
       xlab = "tempo (dias)", ylab = "Sobrevivência", 
       type="l", xlim=c(0,365), ylim=c(0,1), 
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       grid = T, 
       par.settings = list(superpose.line = list(col = colors)), 
       auto.key = list(corner=c(1,0.92), cex=0.8, lines = T, points = F, adj=1), 
       data = surv.geral.grupo.falha.N.AL) 
 
dev.off() 

#Comparação curvas de sobrevivência de falha - grupo Z e Q 
 
bmp(filename="C:/tcc/quintoestudo_imagem2_1.bmp", 
    units="in",  
    width=11,  
    height=6,  
    pointsize=36,  
    res=192) 
 
xyplot(survival ~ tempos | grupo, 
       groups = legenda, 
       xlab = "tempo (dias)", ylab = "Sobrevivência", 
       type="l", xlim=c(0,365), ylim=c(0,1), 
       grid = T, 
       par.settings = list(superpose.line = list(col = colors)), 
       auto.key = list(corner=c(1,0.92), cex=0.8, lines = T, points = F, adj=1), 
       data = surv.geral.grupo.falha.N.ZQ) 
dev.off() 

#Comparação curvas de sobrevivência de censura - grupo A e L 
 
bmp(filename="C:/tcc/quintoestudo_imagem3_1.bmp", 
    units="in",  
    width=11,  
    height=6,  
    pointsize=36,  
    res=192) 
 
xyplot(survival ~ tempos | grupo, 
       groups = legenda, 
       xlab = "tempo (dias)", ylab = "Sobrevivência", 
       type="l", xlim=c(0,365), ylim=c(0,1), 
       grid = T, 
       par.settings = list(superpose.line = list(col = colors)), 
       auto.key = list(corner=c(1,0.92), cex=0.8, lines = T, points = F, adj=1), 
       data = surv.geral.grupo.cens.N.AL) 
 
dev.off() 

#Comparação curvas de sobrevivência de censura - grupo Z e Q 
 
bmp(filename="C:/tcc/quintoestudo_imagem4_1.bmp", 
    units="in",  
    width=11,  
    height=6,  
    pointsize=36,  
    res=192) 
 
xyplot(survival ~ tempos | grupo, 
       groups = legenda, 
       xlab = "tempo (dias)", ylab = "Sobrevivência", 
       type="l", xlim=c(0,365), ylim=c(0,1), 
       grid = T, 
       par.settings = list(superpose.line = list(col = colors)), 
       auto.key = list(corner=c(1,0.92), cex=0.8, lines = T, points = F, adj=1), 
       data = surv.geral.grupo.cens.N.ZQ) 
 
dev.off() 

#Curvas de sobrevivência - populacional 
colors <- c("green","blue","purple","brown","black","red") 
linha <- c(1,1,1,2,2,2) 
 
bmp(filename="C:/tcc/quintoestudo_imagem5_1.bmp", 
    units="in",  
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    width=11,  
    height=6,  
    pointsize=36,  
    res=192) 
 
xyplot(survival ~ tempos | grupo, 
       groups = legenda, 
       xlab = "tempo (dias)", ylab = "Sobrevivência", 
       type="l", xlim=c(0,365), ylim=c(0,1), 
       grid = T, 
       par.settings = list(superpose.line = list(col = colors, lty = linha)), 
       auto.key = list(corner=c(1,0.92), cex=0.8, lines = T, points = F, adj=1), 
       data = surv.geral.N) 
 
dev.off() 

#Curvas de sobrevivência - grupo 
colors <- c("green","blue","purple") 
linha <- c(1,2,2) 
 
bmp(filename="C:/tcc/quintoestudo_imagem6_1.bmp", 
    units="in",  
    width=11,  
    height=6,  
    pointsize=36,  
    res=192) 
 
xyplot(survival ~ tempos | grupo, 
       groups = legenda, 
       xlab = "tempo (dias)", ylab = "Sobrevivência", 
       type="l", xlim=c(0,365), ylim=c(0,1), 
       grid = T, 
       par.settings = list(superpose.line = list(col = colors, lty = linha)), 
       auto.key = list(corner=c(1,0.92), cex=0.8, lines = T, points = F, adj=1), 
       data = surv.geral.G1.N) 
 
dev.off() 

bmp(filename="C:/tcc/quintoestudo_imagem7_1.bmp", 
    units="in",  
    width=11,  
    height=6,  
    pointsize=36,  
    res=192) 
 
xyplot(survival ~ tempos | grupo, 
       groups = legenda, 
       xlab = "tempo (dias)", ylab = "Sobrevivência", 
       type="l", xlim=c(0,365), ylim=c(0,1), 
       grid = T, 
       par.settings = list(superpose.line = list(col = colors, lty = linha)), 
       auto.key = list(corner=c(1,0.92), cex=0.8, lines = T, points = F, adj=1), 
       data = surv.geral.G2.N) 
 
dev.off() 

######################################################################## 
# % de censura                                                         # 
######################################################################## 
 
#Comparação curvas de sobrevivência de falha - grupo A e L 
colors <- c("green","blue","red","purple") 
 
bmp(filename="C:/tcc/quintoestudo_imagem1_2.bmp", 
    units="in",  
    width=11,  
    height=6,  
    pointsize=36,  
    res=192) 
 
xyplot(survival ~ tempos | grupo, 
       groups = legenda, 
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       xlab = "tempo (dias)", ylab = "Sobrevivência", 
       type="l", xlim=c(0,365), ylim=c(0,1), 
       grid = T, 
       par.settings = list(superpose.line = list(col = colors)), 
       auto.key = list(corner=c(1,0.92), cex=0.8, lines = T, points = F, adj=1), 
       data = surv.geral.grupo.falha.C.AL) 
 
dev.off() 

#Comparação curvas de sobrevivência de falha - grupo Z e Q 
 
bmp(filename="C:/tcc/quintoestudo_imagem2_2.bmp", 
    units="in",  
    width=11,  
    height=6,  
    pointsize=36,  
    res=192) 
 
 
xyplot(survival ~ tempos | grupo, 
       groups = legenda, 
       xlab = "tempo (dias)", ylab = "Sobrevivência", 
       type="l", xlim=c(0,365), ylim=c(0,1), 
       grid = T, 
       par.settings = list(superpose.line = list(col = colors)), 
       auto.key = list(corner=c(1,0.92), cex=0.8, lines = T, points = F, adj=1), 
       data = surv.geral.grupo.falha.C.ZQ) 
 
dev.off() 

#Comparação curvas de sobrevivência de censura - grupo A e L 
 
bmp(filename="C:/tcc/quintoestudo_imagem3_2.bmp", 
    units="in",  
    width=11,  
    height=6,  
    pointsize=36,  
    res=192) 
 
xyplot(survival ~ tempos | grupo, 
       groups = legenda, 
       xlab = "tempo (dias)", ylab = "Sobrevivência", 
       type="l", xlim=c(0,365), ylim=c(0,1), 
       grid = T, 
       par.settings = list(superpose.line = list(col = colors)), 
       auto.key = list(corner=c(1,0.92), cex=0.8, lines = T, points = F, adj=1), 
       data = surv.geral.grupo.cens.C.AL) 
 
dev.off() 

#Comparação curvas de sobrevivência de censura - grupo A e L 
 
bmp(filename="C:/tcc/quintoestudo_imagem4_2.bmp", 
    units="in",  
    width=11,  
    height=6,  
    pointsize=36,  
    res=192) 
 
xyplot(survival ~ tempos | grupo, 
       groups = legenda, 
       xlab = "tempo (dias)", ylab = "Sobrevivência", 
       type="l", xlim=c(0,365), ylim=c(0,1), 
       grid = T, 
       par.settings = list(superpose.line = list(col = colors)), 
       auto.key = list(corner=c(1,0.92), cex=0.8, lines = T, points = F, adj=1), 
       data = surv.geral.grupo.cens.C.ZQ) 
 
dev.off() 

#Curvas de sobrevivência - populacional 
colors <- c("green","blue","purple","brown","black","red") 
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linha <- c(1,1,1,2,2,2) 
 
bmp(filename="C:/tcc/quintoestudo_imagem5_2.bmp", 
    units="in",  
    width=11,  
    height=6,  
    pointsize=36,  
    res=192) 
 
xyplot(survival ~ tempos | grupo, 
       groups = legenda, 
       xlab = "tempo (dias)", ylab = "Sobrevivência", 
       type="l", xlim=c(0,365), ylim=c(0,1), 
       grid = T, 
       par.settings = list(superpose.line = list(col = colors, lty = linha)), 
       auto.key = list(corner=c(1,0.92), cex=0.8, lines = T, points = F, adj=1), 
       data = surv.geral.C) 
 
dev.off() 

#Curvas de sobrevivência - grupo 
colors <- c("green","blue","purple") 
linha <- c(1,2,2) 
 
bmp(filename="C:/tcc/quintoestudo_imagem6_2.bmp", 
    units="in",  
    width=11,  
    height=6,  
    pointsize=36,  
    res=192) 
 
xyplot(survival ~ tempos | grupo, 
       groups = legenda, 
       xlab = "tempo (dias)", ylab = "Sobrevivência", 
       type="l", xlim=c(0,365), ylim=c(0,1), 
       grid = T, 
       par.settings = list(superpose.line = list(col = colors, lty = linha)), 
       auto.key = list(corner=c(1,0.92), cex=0.8, lines = T, points = F, adj=1), 
       data = surv.geral.G1.C) 
 
dev.off() 

bmp(filename="C:/tcc/quintoestudo_imagem7_2.bmp", 
    units="in",  
    width=11,  
    height=6,  
    pointsize=36,  
    res=192) 
 
xyplot(survival ~ tempos | grupo, 
       groups = legenda, 
       xlab = "tempo (dias)", ylab = "Sobrevivência", 
       type="l", xlim=c(0,365), ylim=c(0,1), 
       grid = T, 
       par.settings = list(superpose.line = list(col = colors, lty = linha)), 
       auto.key = list(corner=c(1,0.92), cex=0.8, lines = T, points = F, adj=1), 
       data = surv.geral.G2.C) 
 
dev.off() 

######################################################################## 
# Boxplot dos pesos                                                  # 
######################################################################## 
 
pesos.geral.grupo1 <- subset(pesos.geral, grupo == "N = 100 (30% de censura)") 
pesos.geral.grupo2 <- subset(pesos.geral, grupo == "N = 250 (30% de censura)") 
pesos.geral.grupo3 <- subset(pesos.geral, grupo == "N = 250 (50% de censura)") 
 
bmp(filename="C:/tcc/quintoestudo_imagem8.bmp", 
    units="in",  
    width=12,  
    height=5,  
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    pointsize=14,  
    res=192) 
 
par(mfrow=c(1,3)) 
ipwplot(weights = pesos.geral.grupo1$pesos, timevar = pesos.geral.grupo1$tempos,  
        binwidth = 0.5, ylim = c(0.9,1.1), logscale = FALSE, 
        xaxt = "n", yaxt = "n", xlab = "tempo", ylab = "Pesos estimados") 
axis(side = 1, at = seq(0,80,5), 
     labels = as.character(seq(0,80,5))) 
axis(side = 2, at = c(seq(0.9,1.1,0.025)), 
     labels = as.character(c(seq(0.9,1.1,0.025)))) 
 
legend("bottom", col = c("black"), inset=c(0,1), c("N = 100 (30% de censura)"), 
       horiz = TRUE, xpd = TRUE, pch=15, bty="n") 
 
ipwplot(weights = pesos.geral.grupo2$pesos, timevar = pesos.geral.grupo2$tempos,  
        binwidth = 0.5, ylim = c(0.9,1.1), logscale = FALSE, add = FALSE, col = "blue", 
        whiskcol = "blue", staplecol = "blue", outcol = "blue", 
        xaxt = "n", yaxt = "n", xlab = "tempo", ylab = "Pesos estimados") 
axis(side = 1, at = seq(0,80,5), 
     labels = as.character(seq(0,80,5))) 
axis(side = 2, at = c(seq(0.9,1.1,0.025)), 
     labels = as.character(c(seq(0.9,1.1,0.025)))) 
 
legend("bottom", col = c("blue"), inset=c(0,1), c("N = 250 (30% de censura)"), 
       horiz = TRUE, xpd = TRUE, pch=15, bty="n") 
 
ipwplot(weights = pesos.geral.grupo3$pesos, timevar = pesos.geral.grupo3$tempos,  
        binwidth = 0.5, ylim = c(0.9,1.1), logscale = FALSE, add = FALSE, col = "red", 
        whiskcol = "red", staplecol = "red", outcol = "red", 
        xaxt = "n", yaxt = "n", xlab = "tempo", ylab = "Pesos estimados") 
axis(side = 1, at = seq(0,80,5), 
     labels = as.character(seq(0,80,5))) 
axis(side = 2, at = c(seq(0.9,1.1,0.025)), 
     labels = as.character(c(seq(0.9,1.1,0.025)))) 
 
legend("bottom", col = c("red"), inset=c(0,1), c("N = 250 (50% de censura)"), 
       horiz = TRUE, xpd = TRUE, pch=15, bty="n") 
 
dev.off() 

######################################################################## 
# Estimativas dos parâmetros dos modelos                               # 
######################################################################## 
 
#% de censura 
perccens <- cbind(cens.perc.MC.100,cens.perc.MC.250.30,cens.perc.MC.250.50) 
colnames(perccens) <- c("N=100 (30% de censura)","N=250 (30% de censura)","N=250 (50% de censura)"
) 
 
#Parâmetro A - Estimativas 
estimativasA <- rbind("beta real" = c(beta.real.MC.100[1],beta.real.MC.250.30[1],beta.real.MC.250.
50[1]), 
                      "beta trad" = c(beta.trad.MC.100[1],beta.trad.MC.250.30[1],beta.trad.MC.250.
50[1]), 
                      "beta IPCW" = c(beta.IPCW.MC.100[1],beta.IPCW.MC.250.30[1],beta.IPCW.MC.250.
50[1]), 
                      "phi IPCW" = c(phi.IPCW.MC.100[1],phi.IPCW.MC.250.30[1],phi.IPCW.MC.250.50[1
])) 
 
colnames(estimativasA) <- c("N=100 (30% de censura)","N=250 (30% de censura)","N=250 (50% de censu
ra)") 
 
#Parâmetro Z - Estimativas 
estimativasZ <- rbind("beta real" = c(beta.real.MC.100[2],beta.real.MC.250.30[2],beta.real.MC.250.
50[2]), 
                      "beta trad" = c(beta.trad.MC.100[2],beta.trad.MC.250.30[2],beta.trad.MC.250.
50[2]), 
                      "beta IPCW" = c(beta.IPCW.MC.100[2],beta.IPCW.MC.250.30[2],beta.IPCW.MC.250.
50[2]), 
                      "phi IPCW" = c(phi.IPCW.MC.100[2],phi.IPCW.MC.250.30[2],phi.IPCW.MC.250.50[2
])) 
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colnames(estimativasZ) <- c("N=100 (30% de censura)","N=250 (30% de censura)","N=250 (50% de censu
ra)") 
 
#Parâmetro A - Erros padrões 
estimvarA <- rbind("beta real" = c(beta.real.var.MC.100[1],beta.real.var.MC.250.30[1],beta.real.va
r.MC.250.50[1]), 
                   "beta trad" = c(beta.trad.var.MC.100[1],beta.trad.var.MC.250.30[1],beta.trad.va
r.MC.250.50[1]), 
                   "beta IPCW" = c(beta.IPCW.var.MC.100[1],beta.IPCW.var.MC.250.30[1],beta.IPCW.va
r.MC.250.50[1]), 
                   "phi IPCW" = c(phi.IPCW.var.MC.100[1],phi.IPCW.var.MC.250.30[1],phi.IPCW.var.MC
.250.50[1])) 
 
colnames(estimvarA) <- c("N=100 (30% de censura)","N=250 (30% de censura)","N=250 (50% de censura)
") 
 
#Parâmetro Z - Erros padrões 
estimvarZ <- rbind("beta real" = c(beta.real.var.MC.100[2],beta.real.var.MC.250.30[2],beta.real.va
r.MC.250.50[2]), 
                   "beta trad" = c(beta.trad.var.MC.100[2],beta.trad.var.MC.250.30[2],beta.trad.va
r.MC.250.50[2]), 
                   "beta IPCW" = c(beta.IPCW.var.MC.100[2],beta.IPCW.var.MC.250.30[2],beta.IPCW.va
r.MC.250.50[2]), 
                   "phi IPCW" = c(phi.IPCW.var.MC.100[2],phi.IPCW.var.MC.250.30[2],phi.IPCW.var.MC
.250.50[2])) 
 
colnames(estimvarZ) <- c("N=100 (30% de censura)","N=250 (30% de censura)","N=250 (50% de censura)
") 
 
#Estimativas 
setwd("C:/tcc/") 
library(xlsx) 
write.xlsx(perccens, "tabela5_1.xlsx") 
write.xlsx(estimativasA, "tabela5_2.xlsx") 
write.xlsx(estimativasZ, "tabela5_3.xlsx") 
write.xlsx(estimvarA, "tabela5_4.xlsx") 
write.xlsx(estimvarZ, "tabela5_5.xlsx") 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


