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Introdução 1.

Neste conjunto de dados consiste de um experimento clínico placebo-controlado aleatorizado para depressão
já analisado na literatura utilizando técnicas estatísticas como componentes principais matriciais (Tarpey,
Petkova, Ogdan (2003))[1]. Um dos objetivos deste estudo é identificar o subgrupo de indivíduos que
apresentam melhora durante os primeiros momentos de tratamento com antidepressivos assim, como foi
feito no artigo científico produzido por (Jiang, B., Petkova, E. Tarpey, T., Ogden, R.T.)[2], o que pode ser
uma indicação do efeito placebo e não uma resposta ao tratamento.

Os dados sob estudo estão apresentados na Figura 1. Cada paciente foi avaliado por especialista e
atribuída uma nota na Escala de Avaliação de Hamilton para Depressão ( HAM-D ) [3], essa escala foi
elaborada e desenvolvida por Hamilton no final da década de 50. Hamilton estabeleceu 17 itens como foco
principal para sintomas somáticos e não incluiu alguns sintomas atualmente considerados importantes em
distúrbios depressivos, o que leva novas itens por alguns investigadores sem que haja confiabilidade nos dados
obtidos por essa modificação, Hamilton estava querendo fazer uma pesquisa sobre doença depressivas, logo,
ele sugeriu essa escala como instrumentos úteis na avaliação da gravidade de quadros depressivos, servindo
para traduzir o fenômeno clínico em informações objetivas e quantitativas. Assim, tanto no início do estudo
quanto após o tratamento buscando como principal foco de encontrar um subgrupo de melhora nos fatores
dos sintomas de depressão. No entanto, os dados a serem analisados são medidos pela diferença entre o início
do estudo de avaliação clínica e após o tratamento. Os antidepressivos da classe de recaptação seletiva de
serotonina inibidora (ISRSs) não começam a exercer seu efeito até pelo menos duas semanas de tratamento,
período onde os níveis de serotonina podem se acumular no cérebro e exercer um efeito terapêutico (por
exemplo, Quitkin at a. (1991) ; Steward et al. (1998); Sonawlla e Rosenbaum (2002)). Pois existe uma
melhoria inicial entre os pacientes tratados com estes medicamentos é uma indicação de uma resposta ao
placebo em vez de uma verdadeira resposta de efeito do medicamento.
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Figura 1: Histograma do teste clínico na primeira semana dos pacientes

Figura 1: Histograma da mudança na escala HAM-D (mostrando a melhora obtida pelo paciente nos
sintomas de depressão após uma semana para pacientes em ambos os grupos controle e tratamento).

Sendo assim, nesta introdução é importante ressaltar que título do projeto foi trocado, pois devido ao
adiamento do início da bolsa, o problema anteriormente descrito foi resolvido pela orientadora (Garcia, Nancy
L., et al. “Unsupervised Bayesian classification for models with scalar and functional covariates.” arXiv
preprint arXiv:2202.04037 (2022)) e portanto um novo problema foi abordado. Contudo, nome do título
anterior era A identificação dos respondente precoce baseado nos sinais EEG, desta maneira é justificável ao
fazer troca do título do projeto.

Metodologia 2.

Ao ilustrar algumas análises, no gráfico do histograma, sendo esse gráfico uma espécie de barras que
demonstra uma distribuição de frequências. Deste modo, será analisado em cada semanas que os pacientes
entram em tratamento clínico. Na Figura 2, percebemos que foram registrados até a 6 semanas de trata-
mentos nos dois grupos placebo e controle.
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Gráfico de histograma de cada semana

Figura 2: Gráficos das seguintes semanas

Durante as primeiras semanas dos testes, às pontuações na Escala de Avaliação de Depressão de Hamilton
(HAM-D) foram registradas tanto no início do estudo quanto após uma semana. Como é observado na
Figura 2, têm todas as distribuições de cada pontuação ao longo da 6 semanas com todos os 96 pacientes,
logo, podemos analisar uma mudança ao longo da semana na curva da distribuição normal.
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Resultados e Discussão 3.

Nesta seção será discutido um modelo de Regressão de efeito Misto usando as técnicas Estatísticas nesta
pesquisa e como auxílio o ‘Software’ R da sua versão 4.1.3 e as inferência estatística para analisar se o modelo
se segue uma normalidade, heterocedasticidade. Desta maneira, o principal foco é usar as ferramentas do
modelo de dados longitudinal por conta das variáveis serem observadas no tempo.

3.1 Uma explicação para o modelo dados longitudinal

Desta maneira, será construído uma suposição de modelagem de dados nesta pesquisa de interesse,
usando a matriz 14 por 45 e o tempo que de início que os pacientes entraram em estado clínico ao longo das
6 semanas. Como cada semana, se refere uma medida de uma variável resposta, como foi feito uma análise
exploratória dos dados, bem como uma profunda análise, analisando o comportamento da estrutura média,
mediadas resumo, perfis individuais e técnicas de suavização, assim pode-se usar uma modelagem de dados
longitudinal.

Nos dados longitudinal, o interesse é medir as respostas repetidas, como no conjunto de dados temos
6 semanas medido em cada paciente e atribuindo uma nota dada por especialista no início da avaliação do
estudo numa Escala de Avaliação de Depressão de Hamilton ( HAM-D ) tanto no início do estudo quanto
após uma semana, e cada paciente foi medido nas frequências de teta (1-7Hz) e alpha (8-14Hz) onde a
pontuação mais alta indica que os pacientes estão melhorando.

Assim, o modelo de dados longitudinal é usado em unidades que são, geralmente, medidas repetidamente ao
longo do tempo, como é o caso desta pesquisa. Desta maneira, os indivíduos foram divididos aleatoriamente
em dois grupos (A o foi o Tratamento Controle, B o Placebo) e foi registrado suas frequências em cada
semana.

Notação para Dados Longitudinal Notação (Estrutura Balanceada)

Yi = (Yi1, ..., Yin)′, i = 1, ..., N

é o vetor de respostas do i-ésimo indivíduo. Seguindo a seguinte estrutura,

• N: número de indivíduos;
• Número total de observações: Nn;
• E(Yi) = (E(Yi1), ..., E(Yin))′;
• µij = E(Yij);
• σ2

j : variância de Yij ;
• σjk : covariância entre Yij e Yik

No tempo inicial, (linha de base j=1) foram selecionando os indivíduos com diferentes idades e medido
em cada j-enésimo semanas. Com isso, existe um efeito longitudinal, variação intra-indivíduo? Variação da
resposta média em função da idade no mesmo indivíduo. Desta maneira, quanto é verificado o Planejamento
de Experimentos- Com Um fator em bloco, o que podemos observar é comparar a resposta média em cada
tempo, pelo seguinte modelo de dados longitudinal,

Yij = µ + αi + τj + εij ,

em que, εij ∼ N(0, σ2)

Neste caso:

• Os blocos são os individuais.
• αi: o efeito do bloco (indivíduo), i=1,. . . ,N
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• αi: pode ser tratado como efeito fixo ou aleatório. Neste último caso,

αi ∼ N(0, σ2
α)

• Os tratamentos são os próprios tempos
• τj : O efeito do tratamento (tempo), j=1,. . . ,n

Logo, não é possível aleatorizar tratamento dentro do bloco.

Sendo assim, o modelo de dados longitudinal, irá seguir a seguinte estrutura onde para cada Yij será a
resposta medida no tempo, ou seja, nas semanas 1 até a 6, então, o i é medido no i-ésimo paciente sendo
i = 1, ..., 96 e j é medido no j-ésimo tempo em cada semana, sendo j = 1, ..., 6, com um efeito aleatório αi.
Então,

Yij = αi + βitij + ϵij ; ϵij ∼ N(0, σ2); αi ∼ N(µ, σ2)

ϵij e αi são independentes. Desta maneira, o Yij é a resposta observada para o i-ésimo indivíduo na observação
j de cada semana, αi é o intercepto aleatório, tij é o tempo (de cada semana), βi é o coeficiente de regressão
para o tempo, e ϵij é o erro para o i-ésimo indivíduo na observação j, e tem distribuição Normal com
média zero e matriz de covariância. Nesta equação o intercepto é aleatório que indica que pode variar entre
indivíduos, mas se mantém-se na inclinação fixa igual a βi

3.2 Ajustando Modelos Lineares de Efeitos Mistos

Esse modelo Linear de Efeito Misto será trabalhado na análise estatística contendo um intercepto
aleatório, ou seja, possui mais de um termo ou efeito aleatório, além dos efeitos fixos neste caso é chamado
de modelo com efeito misto, para o leitor verificar com mais detalhes pode ser consultado em (Análise de
dados longitudinal, Versão parcial preliminar)[4], com isso as variáveis de interesse para esssa modelagem
são; os individuos, sexo é 0 quanto for homem e 1 quando mulher, cronicidade é 1 para alta e 0 para baixo,
tempo sendo as 6 semanas , tratamento é 0 quando for medicamento e 1 se é placebo, por fim, a variável
resposta; Yi,j será representado quando i = 1 será o resultado do teste clínico na para os pacientes sendo
i = 1, ..., 96 e o j são os níveis de cada 1a,. . . , 6a semana, então, j vai 1,. . . ,6 e i são identificação dos
indivíduos no nível de cada semana naquela data e no resultado do teste clínico,logo i vai de 1, ..., 96.

Informação das variáveis do conjunto de banco de dados para ser trabalhado no modelo de dados longitudinal

• Idi é Indivíduo, sendo i = 1, ..., 96;
• ti,j é Tempo da marcação para cada paciente i = 1, até 96 e j é nível de cada bloco das semanas sendo

j=1,. . . ,6 ;
• Tratmi é o Tratamento, logo, tratamento controle (medicamento) será 0 e placebo é 1, i = 0, 1;
• sexoi é sexo sendo 0 para Homens e 1 se for Mulher, i = 0, 1;
• cronici é cronicidade onde i = 1 alta, 0 caso contrário baixo, i = 0, 1;
• idadei em cada idade do indivíduo, temos i = 1, ..., 96;
• Yi,j será quando o j = 1 quando o indivíduo tem o resultado teste clínico na 1a e assim por diante, então

j=1,. . . ,6 e i são os pacientes ficaram em cada semana sendo, i = 1,. . . , 96, que pode ser chamado
paciente para cada i = 1 até 96 ;

Sendo assim, vale ressaltar que o conjunto de dados original tem 44 colunas com 96 linhas com todas as
variáveis quando os pacientes responderam o questionário para fazer a pesquisa, para cada linha tem uma
variável do paciente, logo foi possível fazer uma análise exploratória dos dados e identificar as variáveis mais
importantes descrita tanto na matriz de covariáveis. Logo, o modelo é realizado da seguinte maneira.

Yij = αi + β1Tratmi + β2sexoi + β3idadei + β4cronici + β5,jti,j + εi,j
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αi ∼ N(β0, σ2), β5,j ∼ N(β5,j , σ2
s), ti,j sendo i = 1, 2, 3, .., 96 e j = 1, 2, 3, 4, 5, 6

Logo, temos o αi sendo efeito aleatório em cada intercepto neste modelo e em cada β tem o um efeito
na variável resposta de acordo com o tempo. Desta maneira, usando o pacote lme4 da biblioteca do R em
library(lme4) que ajusta modelo de dados longitudinal lineares de efeitos mistos, usando a seguinte função
lmer(Yij ∼ αi +β1Tratmi +β2sexoi +β3idadei +β4cronici +β5,jti,j +εi,j ). Assim, temos o seguinte modelo
linear de efeito fixo;

Yij = 5.85 − 2.38sexoi + 0.13Trati − 1.27cronici + 0.01idadei + β5,jti,j + εi,j (1)

i = 1, ..., 96 j = 1, 2, 3, 4, 5, 6

O modelo estatística usando se encontra no Ajuste de Modelos Lineares de Efeitos Mistos, tem todas
as variáveis preditora identificada como importante na análise exploratória dos dados, logo, para verificar
ajuste do modelo, deve-se analisar o diagnóstico do modelo, se existe homocedasticidade, variância constante,
normalidade dos resíduos assim, o modelo tem a seguinte variáveis onde Yij é a variável resposta, e os βi,
i = 1, ..., 5 são preditora do modelo, onde αi é um efeito aleatório com distribuição da Normal αi ∼ N(β0, σ2)
e o β5,j é também um efeito aleatório com β5,j ∼ N(β5,j , σ2

s).

Conclusão

Para esse modelo de dados longitudinal foi realizado todos os testes de normalidade e heterocedasticidade
dos resíduos e não violou a hipótese com um p-valor=0,05%. Esse modelo de efeito aleatório no tempo e
no intercepto, pois, para cada paciente houve um modelo num total de 96 retas que foram representadas
separadamente com intuito de analisar os fatores que levam as melhoras da depressão. Como o principal foco
e identificação dos fatores que leva os pacientes obtiveram melhora na depressão. Já no efeito fixo as pessoas
acabam melhorando em 0.13 no tratamento (placebo ou controle), ou seja, tem um aumento em média na
resposta esperada ao longo da semana, logo, esse aumento vai a depender do tempo do intercepto e mantendo
as outras variáveis fixa no modelo, também a idade é um fator importante para essa análise, a idade acaba
tendo um decréscimo de 2.38 em média na resposta esperada. Para efeito de uma melhor interpretação,
será proposto uma análise do Eletroencefalograma, EEG na matriz de 14 × 45 dos 96 pacientes e aplicar
na Análise de Componentes principais e verificar a melhora dos pacientes. No corpo final do relatório terá
todas as principais análises.
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