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Estimação de parâmetros genéticos para resistência à infecção por IMNV em camarões 

Litopenaeus vannamei por meio de análise de sobrevivência 

 

RESUMO 

 

A principal espécie de camarão marinho cultivado no Brasil e no mundo é o Litopenaeus 

vannamei, que teve entrada no Brasil nos anos 80. Contudo, a chegada do vírus da mionecrose 

infecciosa (IMNV), causador da doença da mionecrose infecciosa em camarões marinhos, 

trouxe prejuízos econômicos à carcinicultura nacional, com mortalidades de até 70% na 

produção de camarões. Dessa maneira, objetivou-se avaliar a sobrevivência de camarões 

Litopenaeus vannamei infectados pelo vírus da mionecrose infecciosa utilizando o estimador 

não paramétrico de Kaplan-Meier e um modelo de fragilidade para dados grupados. Foram 

conduzidos três testes de desafios virais com duração de 20 dias cada, em diferentes épocas 

do ano, mantendo-se os parâmetros de pH, temperatura, oxigênio e amônia controlados 

diariamente. Foram avaliadas 60 famílias de irmãos completos de camarões marinhos L. 

vannamei infectadas pelo IMNV em cada desafio viral. Foi feita a confirmação da infecção 

pelo IMNV através da técnica de PCR em tempo real utilizando o corante Sybr Green. 

Através do Estimador de Kaplan-Meier foi possível detectar diferenças significativas 

(p<0,0001) entre as curvas de sobrevivência das famílias, entre as curvas de sobrevivência 

entre os tanques por desafio viral e também na análise conjunta dos desafios virais. Foram 

estimados, em cada desafio, parâmetros genéticos como o valor genético de família e sua 

respectiva taxa de risco (fragilidade), e a herdabilidade na escala logarítmica por meio do 

modelo de fragilidade para dados grupados. A herdabilidade estimada foi respectivamente 

0,59; 0,36; e 0,59 nos desafios virais 1; 2; e 3; e também foi possível identificar as famílias 

que possuem as menores e maiores taxas de risco para a doença. Esses resultados podem ser 

utilizados para seleção de famílias mais resistentes à infecção pelo IMNV e a inclusão da 

característica de resistência à doença em programas de melhoramento genético de L. 

vannamei.  

 

Palavras-chave: análise de sobrevivência, carcinicultura, desafio viral, melhoramento genético 
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Estimation of genetic parameters for resistance to infection by IMNV in shrimp 

Litopenaeus vannamei through survival analysis 

 

ABSTRACT 

 

The main specie of marine shrimp raised at Brazil and in the world is Litopenaeus vannamei, 

which had arrived in Brazil in the '80s. However, the entry of infectious myonecrosis virus 

(IMNV), causing the infectious myonecrosis disease in marine shrimps, brought economic 

losses to the national shrimp farming, with up to 70% of mortality in the shrimp production. 

In this way, the objective was to evaluate the survival of shrimps Litopenaeus vannamei 

infected with IMNV using the non parametric estimator of Kaplan-Meier and a model of 

frailty for grouped data. It were conducted three tests of viral challenges lasting 20 days each, 

at different periods of the year, keeping the parameters of pH, temperature, oxygen and 

ammonia monitored daily. It was evaluated 60 full-sib families of L. vannamei infected by 

IMNV in each viral challenge. The confirmation of the infection by IMNV was performed 

using the technique of PCR in real time through Sybr Green dye. Using the Kaplan-Meier 

estimator it was possible to detect significant differences (p <0.0001) between the survival 

curves of families and tanks and also in the joint analysis between viral challenges. It were 

estimated in each challenge, genetic parameters such as genetic value of family, it’s respective 

rate risk (frailty), and heritability in the logarithmic scale through the frailty model for 

grouped data. The heritability estimates were respectively 0.59; 0.36; and 0.59 in the viral 

challenges 1; 2; and 3, and it was also possible to identify families that have lower and higher 

rates of risk for the disease. These results can be used for selecting families more resistant to 

the IMNV infection and to include characteristic of disease resistance in L. vannamei into the 

genetic improvement programs. 

 

Keywords: survival analysis, shrimp farm, viral challenge, genetic improvement 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O camarão marinho Litopenaeus vannamei é a mais importante espécie de camarão em 

volume na aquicultura mundial. Entretanto, nas últimas décadas, surtos de diversas doenças, 

especialmente as de etiologia viral, foram responsáveis por perdas econômicas significativas, 

ameaçando a sustentabilidade da carcinicultura mundial (ANDRADE et al., 2007). Neste 

período, as doenças infecciosas foram uma das principais causas da variação da produção de 

camarões (MOSS et al., 2001). A rápida propagação destas doenças tem sido atribuída à 

degradação ambiental e à introdução de sistemas de produção com alta densidade (GJEDREM 

et al., 1995). 

Dentre os muitos agentes patogênicos conhecidos, que afetam os camarões 

(LIGHTNER et al., 1998), o vírus da mionecrose infecciosa (IMNV) tem sido apontado como 

uma das principais causas da diminuição da produção nacional (MADRID, 2005). Ele foi 

primeiramente detectado, no Brasil, em agosto de 2002, no estado do Piauí (POULOS et al., 

2006), difundindo-se por todo o Nordeste, causando uma perda econômica estimada em 20 

milhões de dólares, em 2003, com taxas de mortalidade variando entre 40% e 60% (NUNES 

et al., 2004). 

Geralmente, os camarões, como crustáceos, possuem um sistema imune inato que os 

defende de organismos invasores; contudo, aceita-se a premissa de que eles não possuem a 

capacidade de adquirir imunidade (resistência) por meio da vacinação, que tem sido usada 

para estimular as defesas do sistema imunológico, como por exemplo de mamíferos (COCK 

et al., 2009). Sem memória imunológica, a qual se adquire pelo uso de vacinas, as respostas 

ao problema da disseminação de doenças em sistemas de carcinicultura passam pelo 

desenvolvimento de ferramentas para diagnosticar e controlar patógenos, bem como pela 

construção de linhagens resistentes e implantação de programas nacionais de biosseguridade 

Silva et al. (2011).  

Em um programa de seleção, a escolha de animais resistentes requer o uso de ensaios de 

desafio experimental, no qual famílias de irmãos-completos são expostas ao agente 

patogênico em questão, sob condições controladas (FJALESTAD et al., 1993). Tais desafios 

permitem minimizar as variáveis ambientais e maximizar as genéticas. Por este motivo, todos 

os animais devem ser expostos igualmente ao risco de infecção. Assim, técnicas de inoculação 

são primordiais (GITTERLE et al., 2006). 

Como linhas de célula de camarão ainda se encontram em fase de desenvolvimento e 

sem resultados consistentes (LU et al., 1995), bioensaios in vivo continuam a ser uma 
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importante ferramenta de avaliação do grau de infecção e de identificação de animais 

susceptíveis, infectados ou resistentes, a serem usados para seleção de linhagens de L. 

vannamei resistentes ao IMNV. 

Vários estudos têm relatado a existência de variação genética aditiva para sobrevivência 

e resistência ao ataque de doenças específicas nas espécies aquáticas (LEEDS et al., 2010). 

Neste contexto, a existência de variabilidade genética aditiva entre os camarões para a 

resistência ao vírus IMNV possibilitaria o melhoramento genético da cultura.  

A análise de sobrevivência é a metodologia estatística mais apropriada para lidar com 

dados da ocorrência de eventos no tempo, como a morte ou sobrevivência do animal que, 

geralmente, não apresentam distribuição normal e caracterizam-se pela presença de censura 

(COLOSIMO & GIOLO, 2006). A classe de modelos de sobrevivência mais utilizada é a dos 

modelos de riscos proporcionais, que podem ser estendidos para incluir efeitos aleatórios 

(genéticos aditivos), como no caso dos modelos lineares mistos, tradicionalmente empregados 

nas avaliações genéticas das diferentes espécies animais (DUCROCQ & CASELLA, 1996). 

Tais modelos são denominados pelos estatísticos como modelos de fragilidade (COLOSIMO 

& GIOLO, 2006). 

Este estudo tem, por objetivo, avaliar o tempo de sobrevivência de camarões L. 

vannamei infectados por IMNV, utilizando análise de sobrevivência, por meio do método não 

paramétrico de Kaplan-Meier e de um modelo paramétrico de fragilidade para dados grupados 

a fim de estimar parâmetros genéticos que permitam a identificação de famílias (linhagens) 

mais tolerantes à infecção por esse patógeno. 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 A Carcinicultura mundial 

 

O crescimento do mercado mundial de pescados vem sendo cada vez mais sustentado 

pelo cultivo de espécies em cativeiro, sendo que a carcinicultura se afirma enquanto 

alternativa de produção de alimento rápida e em grande escala. Segundo Rocha & Maia 

(1998), o cultivo de camarão marinho iniciou-se, na década de 30, na Ásia, por 

pesquisadores japoneses com a espécie Penaeus japonicus. Por isso, a carcinicultura 

mundial concentrava-se inicialmente no Oriente. Dentre os países produtores, são citados: 

China, Tailândia, Vietnã, Índia, Japão, Filipinas e Indonésia. No Ocidente, além do Brasil, 

destacam-se o Equador, México, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Peru e os Estados Unidos 
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(ORMOND et al., 2004). 

Um dos fatores determinantes para a expansão da carcinicultura foi a implantação da 

larvicultura que substituiu a coleta inicial de pós-larvas e juvenis em ambientes naturais. A 

dependência do uso de pós-larvas silvestres tornava o cultivo do camarão vulnerável à 

introdução de patógenos (LIGHTNER, 2005). 

Segundo Silva et al. (2011), a carcinicultura apresentou um rápido crescimento 

durante a década de 1980, devido a avanços na reprodução do camarão e a tecnologias de 

incubação (LOTZ, 1997). A produção de crustáceos foi a atividade que mais cresceu na 

aquicultura mundial, nos últimos anos, atingindo 4,5 milhões de toneladas e US$ 17,95 

bilhões de dólares em 2006, representando 42% da produção mundial (FAO, 2008). O 

continente asiático e a região do Pacífico foram responsáveis pela maior parte da produção 

mundial do camarão cultivado, com 88% do total de camarões peneídeos, em 2006, tendo 

China, Tailândia, Vietnã, Indonésia e Índia como os principais países produtores, 

correspondendo a 81% (FAO, 2008). Silva et al. (2011) afirma também que as principais 

espécies cultivadas no mercado internacional foram o camarão branco do Pacífico ou 

camarão cinza, Litopenaeus vannamei, e o camarão tigre asiático, Penaeus monodon, com 

cerca de 90% do volume ofertado.  Já o continente americano produziu, em 2005, um 

volume que constituiu 13% da produção mundial, com o Brasil, Equador e México como 

principais produtores (FAO, 2007). 

O cenário mundial da carcinicutura se deparou com diversas doenças na criação 

intensiva em cativeiro, e entre as doenças virais que assolam a carcinicultura temos o vírus 

da Mancha Branca (White Spot Syndrome Virus – WSSV), da Cabeça Amarela (Yellow 

Head Virus – YHV) e da Taura (Taura Syndrome Virus – TSV). Esses têm sido 

considerados os de maior gravidade por exibirem mortalidades cumulativas de 100%, após 

poucos dias de infecção (LIU et al., 2009). Na América Latina, além dos vírus já citados, o 

vírus da Necrose hipodermal e hematopoiética infecciosa (Infectious hypodermal and 

haematopoietic necrosis virus - IHHNV) e o vírus da mionecrose infecciosa (Infectious 

Mionecrosis Virus – IMNV) têm provocado mortalidades massivas em sistemas de 

produção intensiva de camarões Penaeus stylirostris (LOTZ, 1997). Os custos destas 

pandemias à carcinicultura mundial têm sido estimados em bilhões de dólares 

(LIGHTNER, 2005). 
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2.2 A carcinicultura no Brasil 

 

O cultivo de camarões no Brasil teve início tardio, se comparado a outros países 

(ROCHA, 2004). A exploração empresarial iniciou-se na década de 70, cultivando-se 

inicialmente a espécie exótica Marsupenaeus japonicus, que, todavia, não se adaptou ao 

novo ambiente (BARBIERI & OSTRENSKY, 2007). No final da década de 80 (LENOCH, 

2004), foi introduzido o Litopenaeus vannamei, espécie também exótica, que devido a sua 

boa adaptação, tornou-se o principal camarão cultivado no país. O L. vannamei pertence à 

família dos Peneídeos, nativo da costa leste do oceano pacífico, do sul do México até ao 

norte do Peru (Tumbes) e é a espécie mais utilizada em cultivo comercial de camarão 

marinho no Brasil e no mundo, por ter alta adaptabilidade a diferentes temperaturas e 

salinidade. Carvalho (2004), cita que houve um rápido crescimento da criação de camarão 

no Brasil, desde meados da década de 1990, devendo-se este fato à introdução da espécie L. 

vannamei, que vem sendo utilizada de maneira generalizada no mundo inteiro e com o 

aumento das áreas de produção em diversos estados, especialmente nos da região Nordeste. 

Simultaneamente à introdução da nova espécie, houve um progresso nas pesquisas 

relativas à carcinicultura, culminando na melhoria da qualidade das rações industrializadas 

e no domínio da tecnologia de produção de pós-larvas, o que levou o Brasil a conquistar a 

autossuficiência no setor. O impulso tecnológico da carcinicultura, gerador de lucro, nem 

sempre se fez acompanhar da necessária atenção à sustentabilidade desta atividade 

produtiva (SILVA, 2007). 

O agronegócio do camarão cultivado vem assumindo importância social crescente no 

Brasil. A região Nordeste brasileira é responsável por 98% da produção nacional com 1.200 

produtores, 18.500 hectares de viveiros gerando mais de 50.000 empregos, e sua produção 

foi de 65.000 toneladas de camarão no ano de 2009, o que resultou em uma receita de US$ 

300 milhões de dólares (ROCHA, 2010). De 1998 a 2003, a carcinicultura passou a ser o 

segmento mais importante da aquicultura nacional, em função do aumento do volume de 

produção e do incremento no valor do seu faturamento. 

Em 2003, o camarão cultivado ocupou o segundo lugar na pauta das exportações do 

setor primário da região Nordeste e contribuiu com 54% das exportações do setor pesqueiro 

brasileiro (ROCHA, 2009). 

Durante a primeira década do século XXI, houve algumas quedas na produção de 

camarão marinho no Brasil (Figura 1), como no ano de 2004, onde a taxa de “dumping” 

atingiu o valor de 7,05%, diminuindo a exportação brasileira. Nos anos de 2003 a 2006, a 
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queda da produção foi devido à entrada do vírus IMNV nos viveiros da região Nordeste do 

Brasil. As enchentes nos anos de 2004, 2008 e 2009 também provocaram muitos prejuízos 

no setor, de modo que o Brasil passou de nono produtor de camarão marinho mundial, em 

2003, para o 37º lugar em 2010, sendo que 90% da produção foi destinada ao mercado 

interno (ROCHA, 2010).  

 

 

Figura 1. Desempenho da Carcinicultura Brasileira de 1998 a 2010 (ABCC, 2010). 

 

2.3 Cultivo intensivo de camarões marinhos 

 

Segundo Batista & Tupinambá (2003), a cada dia os fazendeiros aumentam a 

quantidade de camarão cultivado por m³, ou seja, no início da atividade, colocavam-se 60 

camarões/m³; atualmente, já se está trabalhando com densidades de 100 a 160 camarões/m³. 

Com uma densidade tão alta no cultivo, além de se aumentar a quantidade de ração (que 

contém de 30% a 40% de proteína) e de excrementos do camarão, aumenta-se também a 

probabilidade de ocorrerem patologias (doenças). Diante desse risco, incrementam-se o uso 

de fungicidas, algicidas e antibióticos. Os efluentes (água de descarga dos viveiros) se 

tornam, assim, extremamente impactantes ao meio ambiente. Nesse sentido, é bom ter em 

mente que, em muitos países, a criação de camarão sofreu enormes abalos com o aumento 

de densidade e a perda na qualidade ambiental dos ecossistemas de cultivos e adjacentes, o 

que veio a promover a suscetibilidade dos camarões a doenças e consequente não 

sustentabilidade do setor. 

Segundo Silva (2007), para muitas espécies aquáticas, a transição do ambiente 

selvagem para o cativeiro é acompanhada por várias mudanças comumente vinculadas a 
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incidências de condições patológicas, tais como aumento da densidade de estocagem, 

frequente degradação dos ambientes de cultivo, mistura de populações com diferentes 

origens genéticas e manipulação, aumentando a probabilidade de surtos de doenças graves. 

Conforme Martins (2006), a carcinicultura pode ser caracterizada como uma cadeia 

de elos interligados, o camarão, o ambiente de cultivo e os patógenos, que, quando 

quebrada, propicia o surgimento da doença. Esta concepção, apoiada no esquema clássico 

de Sniesko (1973), tem o mérito de chamar atenção para a complexidade e interdependência 

destes três fatores. No entanto, segundo Thursfield (1995), em se tratando do cultivo 

intensivo, seria indicado acrescentar o manejo como quarto elemento a completar a tríade 

anteriormente mencionada. Esta observação é pertinente, dada à crescente importância 

atribuída à ação humana para a manutenção do equilíbrio dos componentes citados. A 

maior atenção ao manejo evita o risco de superdimensionar a influência de fatores naturais 

tais como as chuvas na carcinicultura. Por outro lado, evita minimizar determinantes 

decorrentes do manejo ou mesmo da intervenção do homem no ambiente circundante 

(SILVA 2007). 

Segundo Thrusfield (1995), o rompimento do equilíbrio nesta interação dos fatores 

mencionados, e a consequente resposta do peneídeo, por meio da expressão da doença, têm 

geralmente, além do determinante primário, com maior ação na indução da doença (o vírus, 

por exemplo), outros fatores que predispõem ou reforçam o desenvolvimento da 

enfermidade. O mesmo autor afirma ainda que, animais cultivados em sistemas intensivos 

são alvos de doenças por infecção simultânea com mais de um agente, seja infeccioso ou 

não. 

O estresse é referido pelos epidemiologistas como sendo fator iniciante ou 

predisponente ao surgimento de doenças em animais cultivados (LE MOULLAC & 

HAFFNER, 2000). Especificamente na carcinicultura, o estresse tem sido citado com 

frequência, e tem sido relacionado ao desequilíbrio do meio ambiente e a uma maior 

vulnerabilidade dos espécimenes, culminando em debilidade, manifestação de doenças e, 

conforme a severidade dessas, em morte (NUNES et al., 2005).   

O Brasil conta com tecnologias de produção, como técnicas de maturação e 

larvicultura, capacidade para abastecer a demanda de pós-larvas, realização de trabalhos de 

melhoramento genético dos plantéis de reprodutores e métodos e critérios de manejo da 

produção e de processamento para assegurar a qualidade do produto final (ROCHA, 2010). 
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2.4 Vírus da mionecrose infecciosa (IMNV) 

 

No ano de 2004, o surto da doença da mionecrose infecciosa, causada pelo vírus da 

mionecrose infecciosa (Infectious myonecrosis virus – IMNV), foi apontado como uma das 

principais causas da diminuição da produção nacional do camarão marinho. Assim, o 

controle de doenças baseado em métodos de detecção rápida e sensível de patógenos 

tornou-se uma prioridade em nível mundial (MADRID et al., 2005). 

O IMNV foi inicialmente localizado, no estado do Piauí, em 2002. Entre 2003 e 2004, 

ele se disseminou pelos estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, 

sendo estimadas em milhões as perdas causadas pela doença em 2003 (OIE, 2006). Apesar 

de indícios da doença em outros países criadores de L. vannamei, o registro de IMNV ficou 

restrito ao Nordeste brasileiro até o ano de 2006, quando sua presença também foi 

confirmada na Indonésia pelo Dr. Donald Lightner (SENAPIN et al., 2007). 

Entre o período de 2003 e 2005, segundo o relatório da Associação Brasileira de 

Criadores de Camarão (ABCC, 2006) houve a fase de maior propagação do IMNV nas 

fazendas de camarão do Nordeste brasileiro. As taxas de mortalidade variaram de 35% a 

55% em camarões de 12g e a perda econômica foi estimada em aproximadamente US$20 

milhões em 2003 (NUNES et al., 2004). 

Dentre as doenças presentes nos camarões cultivados no Nordeste do Brasil, o IMNV 

é a que tem causado maior impacto na carcinicultura desde 2003. Essa doença modifica o 

comportamento frente a condições de desequilíbrio ambiental e/ou práticas inadequadas de 

manejo sanitário, situação em que apresenta grande poder de ação (LIGHTNER, 2005). 

Segundo Lightner (2005), o IMNV se manifesta, na fase inicial, com elevada 

mortalidade, passando para um estágio crônico, com mortalidade mais baixa. É uma 

doença, de acordo com Lightner & Pantoja (2004), associada a estresse físico e ambiental, 

causando altas mortalidades em juvenis de L. vannamei. O agente etiológico do IMNV é 

um vírus de RNA pertencente à família Totiviridae, e possui um formato esférico, medindo 

40 nanômetros (HASSON et al., 2005).  

Segundo Silva et al. (2011), crustáceos não possuem imunidade adaptativa, isto é, não 

produzem anticorpos específicos (WU et al., 2002) e a resistência a doenças baseia-se no 

sistema inato de defesa (LUO et al., 2003). Nestes organismos, as moléculas de efeito 

imune são encontradas na hemolinfa, em hemócitos e em certos tecidos como brânquias 

(GROSS et al., 2001).  

No caso de infecção por IMNV em L. vannamei, as principais lesões estão 
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concentradas nos músculos estriados, podendo se estender às brânquias e aos órgãos 

linfóides (LIGHTNER & PANTOJA, 2004). O IMNV é responsável por 40% a 70% de 

mortalidade em viveiros, contribuindo para a diminuição da produção nacional (NUNES et 

al., 2004). 

Graf et al. (2003) concluíram que o maior meio de transmissão da doença, após 

experimento realizado com camarões sadios, seria a ingestão direta de tecidos 

contaminados. Segundo a OIE (Organização Internacional de Saúde Animal), não há dados 

específicos sobre vetores, no entanto, é provável que o IMNV tenha como vetor aves 

marinhas que se alimentam de camarões contaminados, assim o vírus permanece na forma 

infecciosa no intestino e nas fezes das aves, sendo espalhados entre as fazendas como 

epizoontias, por meio de fezes ou regurgitação de carcaças de camarão. Cerca de 90% das 

enfermidades, em geral, são veiculadas de um cultivo ao outro, por pessoas, equipamentos 

e/ou transportes (BARBIERI JR & OSTRENSK, 2002). Deste modo, o manejo deficiente, o 

desequilíbrio ambiental, a mão de obra não qualificada, a aquisição de pós-larvas não 

certificadas e medidas de biosseguridade deficientes, são fatores determinantes para 

propiciar a ocorrência de enfermidades em camarões cultivados. 

A típica sintomatologia dos camarões afetados pelo IMNV é a mionecrose, necrose 

dos músculos estriados do abdômen e do cefalotórax (SILVA et al., 2011). No animal, estas 

condições são manifestadas através da perda da transparência da cauda (Figura 2A), com 

áreas de aspecto leitoso e, em estágios mais avançados, com o apodrecimento das áreas 

afetadas (Figura 2B). Quando na fase aguda, a opacidade estende-se progressivamente em 

direção ao telson e aos urópodos e, então, músculos e apêndices afetados exibem uma 

coloração avermelhada (Figura 2C), conferindo uma aparência de camarão cozido (NUNES 

et al., 2004).  

Diferentes diluições do inóculo do vírus IMN foram testadas para serem utilizadas em 

desafios virais, a fim de padronizar um protocolo de infecção para testes virais. Segundo 

Silva et al. (2011), testes com diluições seriais do inóculo viral de IMNV (injetáveis) 

indicam a diluição 1:10.000.000 como sendo a mais indicada para ensaios virais em L. 

vannamei. 
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Figura 2- Estágios da necrose no músculo estriado: (A) estágio inicial da doença, (B) estágio intermediário e 

(C) estágio final da doença. 

 

2.5 Análise de sobrevivência 

 

O melhoramento genético é uma ciência utilizada em plantas e animais para a 

obtenção de indivíduos ou populações com características desejáveis, a partir do 

conhecimento do controle genético destas características e de sua variabilidade. 

Fundamentalmente, a melhoria genética de qualquer espécie se processa com base na 

escolha correta daqueles animais que participam do processo de constituição de novos 

descendentes. As ferramentas disponíveis para isso são seleção e cruzamento. A seleção, de 

modo geral, tem o objetivo de melhorar e/ou fixar alguma característica de importância, 

permitindo que os melhores indivíduos de uma geração sejam pais da geração subsequente. 

O cruzamento é uma forma de acasalamento entre indivíduos, dentro e entre 

espécies/variedades diferentes, que ocorre no sentido de alcançar incrementos de produção 

e de produtividade. A associação dessas duas ferramentas conduz a um acréscimo de 

eficiência nos programas de melhoramento para a orientação e sinalização do sucesso dos 

objetivos traçados (RIBEIRO et al., 2008). 

Vários estudos têm relatado a existência de variação genética aditiva para 

sobrevivência e resistência ao ataque de doenças específicas nas espécies aquáticas (LEEDS 

et al., 2010). 

Comumente, os estudos de etiologia viral são analisados pelo modelo de 

sobrevivência. Segundo Botelho & Cruz (2009), a necessidade da utilização da análise de 

sobrevivência na investigação científica surgiu em estudos em que existem longos períodos 

de acompanhamento. Nesses estudos, muitos participantes não atingem o tempo total de 
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seguimento previsto. Na análise “clássica”, quando estes indivíduos não estiveram todo o 

tempo em observação, eles são excluídos da análise, já que se desconhece quanto tempo 

demoraram a desenvolver o evento em causa. Nos estudos com análise de sobrevivência, os 

dados destes participantes são aproveitados na análise final, mesmo que não desenvolvam o 

evento em estudo. Isto pode ocorrer, porque ou abandonaram o estudo, ou foram perdidos 

no seguimento ou o estudo chegou ao seu término, sem que o evento ocorresse para esses 

indivíduos. Quando tal ocorre, designa-se o indivíduo por censurado. Assim, censurado 

significa que o indivíduo não desenvolveu o evento até o fim do período de observação no 

estudo (independentemente do motivo pelo qual tal evento não aconteceu ou do que 

aconteceu posteriormente). 

Em estudos clínicos, um conjunto de variáveis explicativas é geralmente medido em 

cada paciente. Os elementos que constituem o tempo de falha são o tempo inicial de estudo 

que deve ser precisamente definido, a escala de medida (tempo real) e o evento de interesse 

que é, na maioria dos casos, indesejável, e chamado de falha. Observações incompletas 

frequentemente ocorrem nos estudos de sobrevivência. Nestes estudos, pacientes 

abandonam o tratamento ou continuam vivos depois do final do estudo, resultando em 

algumas observações incompletas, ditas censuradas. Ressalta-se o fato de que, mesmo 

censurados, todos os resultados provenientes de um estudo de sobrevivência devem ser 

usados na análise estatística (SANTOS & MELO, 2011). 

Segundo Botelho & Cruz (2009), a análise de sobrevivência compara a rapidez com 

que os participantes desenvolvem determinado evento, ao invés de comparar as 

porcentagens de participantes que desenvolvem o evento ao fim de determinado período de 

tempo. Este evento final, na análise de sobrevivência, pode ser a morte, mas pode ser 

qualquer outro evento como recidiva, progressão de doença ou qualquer outra mudança de 

estado. Também quando se fala em tempo de sobrevida, na análise de sobrevivência, não 

significa que seja necessariamente tempo até a morte, mas sim, tempo até o evento em 

questão. 

Segundo Colosimo & Giolo (2006), o conhecido estimador de Kaplan-Meier para a 

função de sobrevivência é, sem dúvida, o mais utilizado em estudos clínicos e vem 

ganhando cada vez mais espaço em estudos de confiabilidade. O estimador não-paramétrico 

de Kaplan-Meier é também chamado de estimador do produto limite e este considera tantos 

intervalos de tempo quantos forem o número de falhas distintas.  

Segundo Ducrocq & Casella (1996), a classe mais popular dos modelos de 

sobrevivência é a de riscos proporcionais. O risco de um animal no tempo (t) é descrito 
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como o produto da função de risco de base, que é ou deixada completamente arbitrária 

(modelo de Cox) ou tem uma forma paramétrica (por exemplo, exponencial ou de Weibull). 

Os mesmos autores citam que, nos modelos de riscos proporcionais, podem ser incluídos 

efeitos aleatórios, como efeitos genéticos, além dos efeitos fixos, tornando-os modelos 

mistos de sobrevivência mais comumente chamados de modelos de fragilidade. A 

fragilidade é definida como um termo aleatório que afeta multiplicativamente o risco 

comum aos indivíduos dentro de um mesmo grupo (família), pois descreve fatores 

genéticos compartilhados pelos membros desse grupo. 
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CAPITULO 1  

 

Análise de sobrevivência em camarões marinhos Litopenaeus vannamei à 

infecção por IMNV utilizando o estimador não paramétrico de Kaplan-Meier 

 

RESUMO 

 

O principal vírus que acomete os viveiros de camarões marinhos na região Nordeste é o da 

mionecrose infecciosa (IMNV), causador da doença mionecrose infecciosa popularmente 

conhecida como NIM. A partir de 2002, essa doença se espalhou pelos estados produtores, 

incluindo o Rio Grande do Norte, levando a perdas de até 70% na produção com a 

mortalidade em viveiros comerciais. Uma solução de longo prazo para contornar esse 

problema está na obtenção de camarões geneticamente tolerantes ao IMNV. Esta pesquisa 

teve como objetivo avaliar a sobrevivência de camarões Litopenaeus vannamei infectados 

pelo vírus da mionecrose infecciosa utilizando o estimador não paramétrico de Kaplan-

Meier, que possibilita estimar as curvas de sobrevivência e as taxas de risco para todas as 

famílias desafiadas. Neste sentido, foram conduzidos três testes de desafios virais em 

diferentes épocas do ano, com duração de 20 dias cada, mantendo-se os animais em 

ambiente fechado e com parâmetros de pH, temperatura, oxigênio e amônia controlados 

diariamente. Foram avaliadas 60 famílias de camarões marinhos L. vannamei infectadas 

pelo IMNV em cada desafio viral. A confirmação da infecção pelo vírus da mionecrose 

infecciosa foi feita através da técnica de PCR em tempo real utilizando o corante Sybr 

Green. Foram detectadas diferenças significativas (p<0,0001) entre as curvas de 

sobrevivência das famílias e tanques, o que significa que houve diferenças entre os níveis 

de cada estrato quanto ao tempo de sobrevivência à doença NIM nos três desafios virais e 

também na análise conjunta dos desafios virais. Estes resultados indicam que é possível 

selecionar famílias (linhagens), mais resistentes, ou seja, que sobrevivem por mais tempo 

após a infecção, por meio do estimador não paramétrico de Kaplan-Meier.  

 

 

Palavras-chave: carcinicultura, estimador não-paramétrico de Kaplan-Meier, melhoramento 

genético, seleção familiar 
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CHAPTER 1 

 

Survival analysis of marine shrimps Litopenaeus vannamei to IMNV infection 

using the nonparametric Kaplan-Meier estimator 

 

ABSTRACT 

 

The main virus that affects the marine shrimp farms at the Northeast region is that of the 

infectious myonecrosis (IMNV) that causes the infectious myonecrosis disease popularly 

known as NIM. Since 2002, this disease has spread by the producing states, including the 

Rio Grande do Norte, leading to losses of up to 70% of the production with the mortality in 

commercial nurseries. A long-term solution to circumvent this problem is to get shrimps 

genetically resistant to IMNV. The objective of this research was to evaluate the survival of 

the Litopenaeus vannamei shrimps infected with infectious myonecrosis virus using the 

nonparametric estimator of Kaplan-Meier, which allows to estimate the survival curves and 

hazard rates for all challenged families. In this regard, three viral challenges with duration 

of 20 days each were conducted in different periods along the year in closed environment 

with temperature, pH, oxygen and ammonia monitored daily. It were evaluated 60 families 

of marine shrimp L. vannamei infected by IMNV in each challenge. The confirmation of 

the infection by IMNV virus was performed using the real time PCR technique, through the 

Sybr Green dye. Significant differences were detected (p <0.0001) between the survival 

curves of families and tanks, which means that there were differences between the levels of 

each stratum as the survival time to the NIM disease into the three viral challenges and also 

in the joint analysis of the three viral challenges. These results indicate that it is possible to 

select families more resistant, or that survive longer after IMNV infection by means of non-

parametric estimation of Kaplan-Meier.  

 

 

 

 

Keywords: shrimp farming, genetic improvement, Kaplan Meier nonparametric estimator, 

family selection 
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1.  INTRODUÇÃO 

 

O camarão marinho L. vannamei é a espécie mais cultivada mundialmente por sua 

adaptação a diferentes temperaturas e salinidade. Segundo Bezerra et al. (2007), o Brasil 

obteve, no ano de 2003, a maior produção de camarão Litopenaeus vannamei do hemisfério 

ocidental, e, neste mesmo ano, verificou-se a primeira queda na produção brasileira. Os 

principais motivos que ocasionaram a queda da produtividade brasileira foram a entrada do 

vírus da mionecrose infecciosa (IMNV) em 2004, as enchentes no Nordeste brasileiro nos 

anos de 2004, 2008 e 2009, a taxa de “dumping” e a baixa cotação do dólar. Segundo Rocha 

(2010), 90% da produção brasileira no ano de 2010 foi destinada ao mercado interno. 

Arana (2004) destaca que, para a produção viável de organismos aquáticos em 

ambientes controlados, diversos tipos de conhecimentos devem convergir, devido ao caráter 

multidisciplinar desta tecnologia. 

Estudos com camarões peneídeos mostraram que as espécies L. vannamei, L. 

stylirostris e Penaeus monodon são susceptíveis ao IMNV, sendo a espécie L. vannamei a 

mais susceptível (TANG et al., 2005).  

Como os crustáceos não possuem imunidade adaptativa, isto é, não produzem 

anticorpos específicos (WU et al., 2002), e sim um sistema inato de defesa (LUO et al., 

2003), alternativas para o controle e combate de enfermidades tornam-se limitadas. Sob 

estas circunstâncias, a seleção de linhagens de L. vannamei resistentes a patógenos torna-se 

uma opção efetiva para garantir a sustentabilidade da carcinicultura nacional frente aos 

surtos virais. 

Na criação de camarão para resistência a doenças, o objetivo de seleção tem sido o de 

aumentar a sobrevivência após exposição a um agente patogênico específico. Até o 

momento, houve relatos de pelo menos três estratégias de seleção destinadas a aumentar a 

sobrevivência: a seleção natural na fazenda; a seleção de sobreviventes em um desafio 

artificial; e a seleção de camarões cujos irmãos apresentam sobrevivência superior em um 

desafio artificial (MOSS et al., 2005). 

Em programas de melhoramento de camarões, a resistência a doenças é avaliada por 

expor diferentes famílias a um vírus viável (seja através da alimentação de tecido infectado 

ou por injeção de um homogeneizado contendo tecido infectado), sob condições 

controladas de laboratório, e estimar a sobrevivência da família depois de um determinado 

período de tempo, geralmente dias ou semanas (WHITE et al., 2007). Segundo Moss et al. 

(2005), esta informação é, então, usada para determinar quais as famílias devem contribuir 
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para a geração seguinte. No entanto, a sobrevivência, nestas condições, pode não ser 

preditiva da sobrevivência em viveiros comerciais. Além disso, a sobrevivência da família 

pode variar entre laboratórios por causa das diferenças de procedimento nos testes de 

desafio. Os mesmos autores citam que testes de desafio em que o tempo de sobrevivência 

dos indivíduos é continuamente observado são os mais adequados para a análise genética. O 

problema é que alguns animais podem sobreviver ao fim da experiência. Assim, tudo o que 

se conhece sobre o seu tempo de sobrevivência é que ele excede a um valor particular. Na 

prática, é difícil conceber e realizar um teste de desafio à doença que seja suficientemente 

natural para todas as vias de exposição e os mecanismos de defesa, mas suficientemente 

controlado de modo que os indivíduos sobreviventes em um tempo possam ser observados e 

registrados. 

A análise de sobrevivência é um conjunto de procedimentos estatísticos que permite 

analisar dados em que a variável de interesse (variável resposta) é o tempo até a ocorrência 

de um determinado evento. Este tempo é denominado tempo de falha e entende-se por falha 

a ocorrência de um evento pré-estabelecido. Há duas características importantes nos dados 

de sobrevivência: uma diz respeito à distribuição dos dados, que, geralmente, é assimétrica 

à direita, e a outra é a presença de censura, que ocorre quando não é possível observar a 

resposta de algumas unidades, e estas deverão ser incluídas na análise (CRUZ et al., 2012). 

Segundo estes autores, o principal interesse desta área está na estimação das funções de 

sobrevivência e de risco. Dentre as técnicas utilizadas para estimar a função de 

sobrevivência, podem ser destacadas as não paramétricas, tais como o estimador de Kaplan-

Meier ou produto limite. 

O estimador do produto limite permite que pesquisas longitudinais funcionem sem 

ocultar dados da pesquisa, considerando os dados perdidos como censuras. Normalmente há 

dados perdidos ao longo do caminho por motivos não relacionados ao foco do estudo 

(LOWRY, 2012). Kaplan & Meier (1958), reconhecendo que qualquer tentativa de salvar 

esta informação envolveria certa quantidade de "falsificação", propuseram que os 

indivíduos que se tornarem indisponíveis durante um determinado período de tempo, 

deveriam ser contados entre os que sobrevivem até o final desse período, sendo estes 

excluídos do número dos que estão em risco para o próximo período de tempo.  

A função de risco, também chamada de taxa de falha ou força de mortalidade, 

apresenta a taxa instantânea de morte de um indivíduo no instante “t”, sabendo que ele 

sobreviveu até esse instante (BASTOS & ROCHA, 2006). 

Este estudo teve por objetivo avaliar o tempo de sobrevivência de camarões L. 
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vannamei infectados por IMNV utilizando o estimador não paramétrico de Kaplan-Meier a 

fim de estimar as curvas de sobrevivência e a taxa de risco para as famílias desafiadas. 

 

2. METODOLOGIA 

 

2.1 Desafio Viral 

 

Foram realizados três desafios virais, nos meses de Fevereiro, Maio e Agosto de 

2012, com o vírus da mionecrose infecciosa. Em cada desafio viral, foram utilizadas 60 

famílias de irmãos completos livres de patógeno específico (SPF), gentilmente fornecidas 

pela empresa Genearch Aquacultura Ltda., que, segundo Rocha (2008), têm, como origem, 

quatro linhagens SPF em seis cruzas importadas, de origens, características e atributos 

diversos. São linhagens que cumpriram rigorosa quarentena, seguindo todos os preceitos 

legais e sanitários impostos pelos órgãos competentes do Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (MAPA), sendo que estas linhagens já foram sujeitadas a vários 

testes de desempenho em viveiros comerciais no Brasil. 

O extrato viral, preparado no laboratório de diagnóstico da empresa Genearch 

Aquacultura Ltda., foi utilizado para fazer a inoculação dos animais através de injeção 

intramuscular a partir de animais positivos para IMNV e negativos para Taura (Taura 

Syndrome Virus – TSV), Mancha branca (White Spot Syndrome Virus – WSSV), Necrose 

hipodermal e hematopoiética infecciosa (Infectious Hypodermal and Haematopoietic 

Necrosis Virus - IHHNV) e Hepatopancreatite necrosante (Necrotizing Hepatopancreatic 

Bacterium - NHPB).  

Foi realizada a diluição do extrato viral por meio da adição de solução salina a 2%. 

Desta forma, o extrato sofreu uma diluição serial de 1:10, 1:100, 1:1.000, 1:10.000, 

1:100.000 1:1.000.000, 1:10.000.000, para ser utilizado no desafio viral. 

Em cada desafio viral, alíquotas de 100 µL da diluição 1:10.000.000 foram injetadas 

nos camarões livres de patógeno específico (SPF), com peso médio de 2,5g; previamente 

marcados com elastômero para a identificação das 60 famílias. Os animais foram 

inoculados através de uma seringa automática para aves 0,5 cm³ (cc) da marca WALMUR. 

As aplicações foram intramusculares, no terceiro segmento abdominal de cada animal 

desafiado. 

A cada desafio viral foram inoculados com o IMNV 1.260 animais, distribuídos em 

três tanques de 1.000L, ficando cada tanque com 420 animais e contendo sete 
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animais/família/tanque. Um grupo controle foi estocado em um tanque com capacidade de 

150L, contendo 60 animais, sendo um animal por família. O grupo controle sofreu uma 

inoculação de solução salina a 2%, através de uma seringa de insulina de 1cm³ (cc). 

Cada desafio viral foi projetado para 20 dias de duração (t = 20), e foram monitorados 

os parâmetros de temperatura, pH, oxigênio e amônia corrigida da água duas vezes ao dia, 

com o auxílio de um termômetro para uso veterinário da marca Incoterm, de pHmetro (mini 

pHmetro eletrônico Champ®), oxímetro e um refratômetro. Para controlar a temperatura, 

foram utilizados termostatos Real Tech JT-100, ajustados a 28ºC. Foi efetuada uma 

renovação média de água de 50%, sendo esta proveniente da empresa Aquatec, com 

salinidade média de 31ppt. A água foi armazenada em dois tanques contendo 3.000L cada e 

tratada com cloro a 3ppm e transferida para quatro caixas de 500L, onde foi desclorada com 

Tiossulfato e vitamina C. Após a total remoção do cloro, a água foi utilizada para abastecer 

os quatro tanques contendo os animais. 

Para recepção dos efluentes, foram utilizadas duas caixas de 3000L cada. Esse 

efluente foi previamente tratado com cloro a 100ppm e retirado a cada quatro dias por uma 

empresa especializada na destinação correta de efluentes contaminados. Para evitar 

contaminação cruzada, utilizou-se uma bomba para água limpa e outra para efluentes. 

Os animais foram alimentados duas vezes ao dia, a 5% da biomassa com a ração 

350AR, proveniente da empresa Genearch Aquacultura Ltda., sendo estes valores ajustados 

pelo consumo diário dos tanques durante todo o experimento.  

Os animais mortos eram recolhidos dos tanques diariamente e as amostras de tecido 

coletadas eram armazenadas em nitrogênio líquido. 

Ao final do experimento, os animais sobreviventes foram contados e separados por 

família e por tanque; amostras de tecido deles também foram coletadas e acondicionadas 

em um tambor de nitrogênio líquido. As amostras foram transportadas ao Laboratório de 

Diagnóstico da empresa Genearch Aquacultura Ltda. e conservadas a -80ºC até a sua 

quantificação via PCR em tempo real para a determinação da infecção ou não infecção por 

IMNV. 

 

2.2 Reação em cadeia da polimerase (PCR) 

 

Na análise de PCR para cada desafio viral, foi retirada uma amostragem de 12 pools 

de animais que morreram no decorrer do experimento por tanque. Cada pool foi composto 

por cinco animais, representando um animal/família/tanque, sendo as amostras recolhidas 
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aleatoriamente a fim de completar os 60 indivíduos representantes de cada família por 

tanque. Para o grupo controle, foi realizada uma amostragem de dois pools compostos por 

cinco animais cada e três pools de sobreviventes. 

 

2.3 Extração de RNA 

 

Para a extração de RNA, 50 mg de tecido de cada indivíduo analisado foi macerado e 

homogeneizado em 1ml de Trizol para digestão, segundo o protocolo de Chomezynski & 

Sacchi (1987), adaptado por Silva et al. (2011). Em seguida, foi adicionado clorofórmio e o 

RNA foi precipitado através de álcool isopropílico (1:1). O precipitado foi lavado com 

etanol a 75% (1:1) e ressuspendido em água tratada com DEPC (Dicarbonato de dietila), 

sendo armazenado a -80°C até a síntese de cDNA. A presença do RNA foi avaliada através 

de eletroforese em gel de agarose-formaldeído a 1%, segundo protocolo padrão 

(SAMBROOK et al., 1989). 

Inicialmente foram processadas as amostras pertencentes aos grupos controle, 

seguidas das amostras contaminadas com diluição 1:10
-7

, a fim de reduzir a contaminação 

cruzada nas análises. 

 

2.4 RT-PCR  

 

A síntese de cDNA foi efetuada em um volume final de 20 µL contendo 2 µL de 

RNA total, 20 ρmoles do primer específico IMNV545R (5′-AAC CCA TAT CTA TTG 

TCG CTG GAT-3′), 1X tampão da enzima Improm-IITM, 3 mM de MgCl2, 0,5 mM de 

cada dNTP e 1 µL da enzima transcriptase reversa Improm-II
TM

 (Promega, USA), conforme 

as instruções do fabricante Promega (USA). Esta mistura foi incubada inicialmente a 70°C 

por 5 minutos, e resfriada em gelo por 5 minutos. A mistura foi levada ao termociclador da 

marca GeneAmp® PCR System por um ciclo único de 25°C por 5 minutos, 42°C por 60 

minutos e 70°C por 15 minutos. O cDNA foi armazenado a -80°C até sua utilização. 

 

2.5 PCR em Tempo Real 

 

As amplificações de PCR em tempo real foram conduzidas com SYBR Green, 

utilizando o protocolo de Silva (2010), em um termociclador Applied Biosystems 7500 

Real-Time PCR System (Applied Biosystems, CA, USA) usando os primers 412F (GGA 
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CCT ATC ATA CAT AGC GTT TGC A) e 545R (AAC CCA TAT CTA TTG TCG CTG 

GAT). A cada placa adicionou-se uma diluição serial do DNA plasmidial padrão (1:100 a 

1:10.000.000 cópias), dois controles negativos (água ultrapura e amostra de controle 

positivo para o vírus da Taura), controle interno de β-actina (DHAR et al., 2002); e as 

amostras de cDNA dos animais desafiados foram analisadas, todas em duplicata.  

As reações foram feitas em placas de 96 poços em um volume final de reação de 20 

µL contendo 0,2µM de cada primer, 1X SYBR Green Master Mix (Applied Biosystems, 

CA, USA) e 2µL de cDNA, conforme descrito por Silva et al. (2011). Em seguida, a reação 

foi submetida a um ciclo inicial de 50°C por 10 minutos e 95°C por 10 minutos, seguidos 

de 40 ciclos de 95°C por 15 segundos e 60°C por 1 minuto. 

 

2.6 Análise de sobrevivência por Kaplan-Meier 

 

Foi analisado o tempo em dias (variável dependente contínua) que um camarão 

sobrevive desde a inoculação do vírus (origem do tempo) até a morte (evento de interesse). 

O tempo até a morte caracteriza-se como registro não censurado (falha) que, em princípio, 

quanto menor, significa que o camarão é menos resistente à doença NIM, ou seja, tem uma 

sobrevivência mais curta depois de infectado pelo vírus. Contudo, ao final do período de 

desafio (tempo final de 20 dias estabelecido como tempo de censura), o camarão que não 

morreu teve seu registro censurado, ou seja, ele foi considerado mais tolerante à doença, o 

que significa que ele sobreviveu mais tempo após ter sido infectado. Assim, foi criada a 

variável “status” (variável qualificadora) que assumiu o valor de 1 para o evento morte; e o 

valor de 0 para a censura. 

Inicialmente, foi feita uma análise descritiva dos dados por desafio (1, 2 e 3), e, 

depois, uma análise conjunta englobando os dados dos três desafios virais, utilizando-se o 

estimador não-paramétrico de Kaplan-Meier. 

O estimador de Kaplan-Meier ou limite-produto,     , também conhecido por 

estimador não paramétrico de máxima verossimilhança da     , foi obtido nos diferentes 

desafios virais por meio do procedimento LIFETEST do SAS (Statistical Analysis System, 

versão 9.2), segundo a fórmula apresentada por Allison (2010): 
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Para t1 ≤ t ≤ tk, supondo que existam k tempos de evento distintos com t1 < t2 ...< tk; 

sendo dj o número de indivíduos que falharam em tj, com j = 1, ..., k; e nj o número de 

indivíduos sob risco de um evento em tj, ou seja, eles não falharam e não foram censurados 

antes do tempo tj. Se houver censura exatamente em tj, os indivíduos estão também sob 

risco em tj.  

O procedimento LIFETEST também foi usado com o intuito de comparar se as 

funções de sobrevivência dos estratos famílias e tanques, dentro de cada desafio viral, são 

iguais em um determinado tempo t, empregando-se o teste não-paramétrico de Log-Rank. 

O teste Log-Rank é muito utilizado na análise de sobrevivência e é particularmente 

apropriado quando a razão das funções de risco dos grupos a serem comparados é 

aproximadamente constante, isto é, quando as populações têm a propriedade de riscos 

proporcionais (COLOSIMO & GIOLO, 2006). Segundo Allison (2010), a estatística do 

teste pode ser escrita como: 

           

 

   

 

Considerando que o somatório corresponde a todos os tempos de um evento único 

(em ambos os grupos), e há um total de r tempos;     é o número observado de falhas no 

grupo 1 no tempo j, e     é o número esperado de falhas no grupo 1 no tempo j. O número 

esperado é dado por          , onde    é o número total de indivíduos que estão sob risco 

pouco antes do tempo j;     é o número de indivíduos sob risco pouco antes do tempo j no 

grupo 1, e    é o número total de falhas no tempo j em ambos os grupos.  

Pelo procedimento LIFETEST do SAS, também foram obtidas as curvas da 

probabilidade de sobrevivência com 95% de limite de confiança; e da probabilidade de 

sobrevivência em cada família ou tanque pelo teste Log-Rank. 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Estimador Kaplan-Meier por famílias 

 

Através do estimador de Kaplan-Meier, podemos obter os valores de falhas (mortes), 

censuras (sobrevivência), a porcentagem de animais censurados, o valor médio de 

mortalidade em dias e a mediana dos desafios virais 1; 2; 3 e do conjunto de dados dos três 
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desafios virais (Tabela 1), considerando que cada experimento durou o tempo de vinte dias 

(t=20). 

O desafio viral 2 apresentou um número menor de animais no total (803), se 

comparado aos desafios 1 e 3, devido à perda de um tanque durante o experimento. A 

média de sobrevivência, em dias, ficou entre 8,9 e 9,8 dias nos três desafios virais 

analisados e houve uma diminuição da porcentagem de censura, ou seja, uma diminuição 

da sobrevivência dos camarões L.vannamei a cada desafio viral. 

 

Tabela 1 Total de camarões por desafio, valores de falha, censura, porcentagem de censura, média, erro padrão e 

valor estimado da mediana para os desafios virais 1; 2; 3 e para o conjunto de dados (4) 

              

Desafio Total Falhas Censura  Cesura(%) média      erro padrão Mediana 

1 1234 975 259 20,99 9,7536 0,1332 7 

2 803 716 87 10,83 8,9598 0,145 7 

3 1221 1161 60 4,91 8,9345 0,0958 8 

4 3258 2853 405 12,43 9,3293 0,0748 8 

 

A aplicação do estimador produto limite também permite comparar o conjunto de 

curvas de sobrevidas das diversas características quanto a uma única covariável por vez, e, 

para esta comparação, recomenda-se utilizar o teste de Log-Rank (COX & OAKES, 1984). 

Com a estatística de Log-Rank, podemos testar a hipótese de que as curvas de sobrevivências 

são iguais para os estratos testados. 

Considerando o teste de Log-Rank, ao nível de 0,0001 de probabilidade, constatou-se 

diferença significativa entre as 60 famílias analisadas nos desafios virais 1 e 2 e na análise 

conjunta dos dados que englobou as 180 famílias (Tabela 2). Foram feitos, neste sentido, os 

ajustamentos por comparações múltiplas usando o método de Tukey-Kramer, ao nível de 5% 

de probabilidade, que revelaram diferenças significativas entre algumas famílias desses 

desafios como apresentado na Tabela 3, onde foram contrastadas as famílias com os maiores e 

menores percentuais de censura em cada desafio viral. Entre as famílias do desafio viral 3, 

não houve diferenças significativas pelo teste de Log-Rank ao nível de significância de 

p<0,001 e, consequentemente, nem pelo método Tukey-Kramer; a falta de diferenças 

significativas entre as famílias do desafio 3 se deve provavelmente à grande mortalidade 

observada neste desafio viral (mortalidade acima de 95%), havendo desta maneira uma menor 

diferença de sobrevivência entre as famílias. 
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Tabela 2 Teste de Log-Rank para as curvas de sobrevivência das famílias testadas nos desafios virais 1, 2, 3 e 

Conjunto de dados 

  
Teste de Log-Rank 

  χ2 G L Pr >χ2 

Desafio 1 161,2084 59 <,0001 

Desafio 2 117,2166 59 <,0001 

Desafio 3 88,3435 59 0,008 

Conjunto 435,3278 179 <,0001 

    χ2= Valor da estatística qui-quadrado; GL= graus de liberdade. 

 

Apesar de essas famílias terem sido compostas por irmãos completos, elas não foram 

anteriormente selecionadas para a característica de resistência e tolerância ao IMNV, pois 

através do desenvolvimento de métodos experimentais obtem-se ferramentas necessárias para 

iniciar uma seleção para resistência a doenças. Os animais utilizados nos desafios virais já 

vinham sendo selecionados para outras características, como ganho de peso. Segundo Moss et 

al. (2005), em uma pesquisa com irmãos completos de L. vannamei contaminados com o vírus 

da Taura e da Mancha Branca, foi observada uma correlação fenotípica negativa significativa 

entre a sobrevivência média da família e o seu peso médio de colheita em uma lagoa de 

engorda. Além do crescimento, a resistência a doenças em camarões pode ser negativamente 

correlacionada com outras características comercialmente importantes, como a qualidade da 

carcaça ou fecundidade, embora esses dados sejam escassos. A relação negativa entre a 

resistência a doenças e o crescimento não é uma premissa universal, mas varia de acordo com 

o patógeno e o hospedeiro. 

No desafio viral 1, as famílias que apresentaram os maiores percentuais de censura 

foram as de número 26, 37 e 44; e as famílias que apresentaram os menores percentuais de 

censura foram as famílias 17; 38; 41; 48 e 65. Os valores de falhas e indivíduos censurados 

por família podem ser encontrados no Anexo 1. No desafio 2, houve diferença significativa 

entre as famílias 6 e 36. Os valores de falhas e indivíduos censurados, por família, deste 

desafio podem ser encontrados no Anexo 2. 
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Tabela 3 Ajuste de comparações múltiplas, utilizando o método de Tukey-Kramer, ao nível de 5% de 

probabilidade, entre famílias para o teste de Log Rank 

 

χ2= Valor da estatística qui-quadrado; GL= graus de liberdade 

 

Para a análise conjunta dos dados, houve diferenças significantes entre as famílias 20; 

31; 34 e 38, que apresentaram os maiores percentuais de censura, e as famílias 11; 32; 35; 42; 

P- valor

Família Família χ2 Significância Tukey Kramer

17 26 20,0759 <.0001 0,0100

17 37 17,9900 <.0001 0,0268

26 38 21,5055 <.0001 0,0050

26 41 23,7044 <.0001 0,0017

26 48 17,3069 <.0001 0,0366

26 65 17,0787 <.0001 0,0406

37 38 19,3157 <.0001 0,0144

37 41 21,4004 <.0001 0,0053

41 44 16,9839 <.0001 0,0424

Desafio 2 6 36 16,8217 <.0001 0,0456

11 20 27,9040 <.0001 0,0017

11 31 25,3530 <.0001 0,0059

20 32 30,7101 <.0001 0,0004

20 35 31,9503 <.0001 0,0002

20 42 24,5554 <.0001 0,0086

20 45 21,1414 <.0001 0,0413

20 54 21,6107 <.0001 0,0335

20 58 23,4734 <.0001 0,0143

20 66 28,4249 <.0001 0,0013

20 69 22,2122 <.0001 0,0256

20 92 25,3131 <.0001 0,0060

20 97 24,9467 <.0001 0,0072

20 101 24,2402 <.0001 0,0100

20 102 26,7437 <.0001 0,0030

20 114 21,7731 <.0001 0,0312

20 135 20,9064 <.0001 0,0458

20 149 21,7412 <.0001 0,0316

20 179 22,2484 <.0001 0,0251

31 32 28,0182 <.0001 0,0016

31 35 29,2183 <.0001 0,0009

31 42 22,1495 <.0001 0,0263

31 58 21,1246 <.0001 0,0416

31 66 25,7095 <.0001 0,0050

31 92 22,7282 <.0001 0,0202

31 97 22,4021 <.0001 0,0234

31 101 21,6734 <.0001 0,0326

31 102 24,1095 <.0001 0,0106

32 38 21,9774 <.0001 0,0284

34 35 21,4785 <.0001 0,0355

35 38 23,0888 <.0001 0,0171

Dados conjuntos

Log rank

Desafio 1
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45; 54; 58; 66; 69; 92; 97; 101; 102; 114; 135; 149 e 179, que apresentaram o menor 

percentual de censura nos três desafios virais. Podemos observar que as famílias com a maior 

porcentagem de sobreviventes (maior número de censura), na análise dos dados conjuntos dos 

desafios virais, foram as famílias provenientes do desafio 1. Apesar de não terem sido 

detectadas diferenças entre as famílias do desafio viral 3, seus valores e percentuais de 

censura podem ser encontrados no Anexo 3. 

Os gráficos que representam as curvas de sobrevivência de Kaplan-Meier podem 

estimar diretamente o percentual de evento ao final de qualquer intervalo de tempo. Assim 

foram obtidas, na Figura 3, as curvas da probabilidade de sobrevivência com um limite de 

confiança de 95% pela estimativa da sobrevivência por Kaplan-Meier em cada desafio viral.  

A curva de sobrevivência do desafio viral 1 (Figura 3A) apresentou um declínio na 

sobrevivência de 5 a 18 dias, correspondendo a redução na probabilidade de sobrevivência ao 

evento de 1 para 0,2099 (100% para 20,99%). Neste período, obteve-se um percentual de 

falha de 79,10%. Após o 18° dia, a curva de sobrevivência assumiu uma linha reta paralela ao 

eixo do tempo com o valor fixo de probabilidade de sobrevivência ou censura de 20,99%.  

 

 

Figura 3A. Representação gráfica da probabilidade de sobrevivência de camarões L. vannamei, no tempo de 20 

dias, com limite de confiança de 95% para o desafio 1. 

 

O desafio 2 (Figura 3B) apresentou um declínio de 4 a 19 dias, correspondendo a 

redução na probabilidade de sobrevivência ao evento de 1 para 0,1083. Neste período, obteve-

se percentual de falha ou mortalidade de 89,17%, sendo que, após o 19° dia, a curva de 

sobrevivência assumiu uma linha reta paralela ao eixo do tempo, com o valor fixo de 

probabilidade de 10,83%. 
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Figura 3B. Representação gráfica da probabilidade de sobrevivência de camarões L. vannamei, no tempo de 20 

dias, com limite de confiança de 95% para o desafio 2. 

 

O desafio 3 (Figura 3C) apresentou um declínio de 2 a 19 dias, correspondendo a 

redução na probabilidade de sobrevivência ao evento de 1 para 0,0491. Neste período, obteve-

se percentual de falha ou mortalidade de 95,09%, sendo que, após o 19° dia, a curva de 

sobrevivência assumiu uma linha reta paralela ao eixo do tempo, com o valor fixo de 

probabilidade de sobrevivência de 4,91%. 

 

 

Figura 3C Representação gráfica da probabilidade de sobrevivência de camarões L. vannamei, no tempo de 20 

dias, com limite de confiança de 95% para o desafio 3. 

 

A Figura 3D representa a análise do conjunto dos dados (desafios 1, 2 e 3), 

apresentando um declínio na sobrevivência de 2 a 19 dias, correspondendo a redução na 
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probabilidade de sobrevivência ao evento de 1 para 0,1243. Neste período, obteve-se um 

percentual de falha de 87,57%. Após o 19° dia, a curva de sobrevivência assumiu um 

comportamento retilíneo paralelo ao eixo do tempo, com o valor fixo de probabilidade de 

sobrevivência de 12,43%. Pode ser observado na Figura 3, um maior declínio na curva de 

sobrevivência entre o sexto dia e o nono dia, para as três análises. Ao final do nono dia, foi 

apresentado um percentual de falha de 70,99% para o desafio 1 (Figura 3A); 80,29% para o 

desafio 2 (Figura 3B), 77,97% para o desafio 3 (Figura 3C) e 75,91% para o conjunto de 

dados (Figura 3D). 

 

 

Figura 3D Representação gráfica da probabilidade de sobrevivência de camarões L. vannamei, no tempo de 20 

dias, com limite de confiança de 95% para os dados conjuntos (D). 

 

A função de risco, que também é chamada de taxa de falha, representa a taxa 

instantânea de morte de um indivíduo em um instante “t” (BASTOS & ROCHA, 2006). A 

função de risco do desafio viral 1 (Figura 4A) apresentou-se crescente até o dia 4, com 1.234 

animais sobre risco de morte, tempo em que atingiu o valor de risco máximo perto de 0,087. 

O risco para o desafio viral 2 (Figura 4B) apresentou-se crescente até o dia 5,5 com 784 

animais sob risco, tempo em que atingiu o valor máximo perto de 0,15. O risco para o desafio 

viral 3 (Figura 4C) apresentou-se crescente até o dia 7, com 1.103 animais sob risco de morte, 

tempo em que atingiu o valor máximo perto de 0,118. Na análise do conjunto de dados 

(Figura 4D), temos a curva crescente até 5,5 dias com 3.203 animais sob risco, com o valor 

máximo da função de risco estimada em 0,098. Na Figura 4, podemos constatar que as curvas 
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dos gráficos são crescentes no período de 0 a 7 dias pós-infecção e logo após, declinam, 

diminuindo a taxa de risco à infecção após esse período. 

 

 

 

 

 



 
 

35 
 

 

 

Figura 4 Função de risco para a ocorrência de sobrevivência à infecção viral em camarões L. vannamei para o 

desafio 1 (A) , desafio 2 (B) e desafio 3 (C) e para o conjunto de dados (D). 

 

3.2 Estimador de Kaplan-Meier por Tanque 

 

Pelas estimativas de probabilidade de sobrevivência de Kaplan-Meier, foram analisados 

os dados de sobrevivência (censura) e falha (morte) entre os tanques dentro de cada desafio 

viral e entre os tanques no conjunto de todos os desafios, a fim de detectar diferenças 

significativas entre eles. Foram analisados três tanques no desafio 1, dois tanques no desafio 

2, três tanques no desafio 3. Para a análise do conjunto de dados os tanques dos desafios virais 

1; 2 e 3 foram renumerados de 1 a 8 consecutivamente. A Tabela 4 apresenta o total de falhas 

e censuras e a porcentagem de censura, por tanque, em cada desafio viral. 
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As análises estratificadas para a variável tanque, pelo método Tukey - Kramer (Tabela 

5), apresentaram um resultado significativo (<0,0001) na análise dos dados do desafio 3 e do 

conjunto de dados entre os tanques, o que pode ser explicado pelas diferenças de percentual 

de censura entre os tanques em cada desafio viral.  

 

Tabela 4 Total de falhas e censuras dos tanques contendo camarões L. vannamei 

  Tanque Total Falha Censura 

 

Censura(%) 

Desafio 1 

1 409 327 82 20,05 

2 413 319 94 22,76 

3 412 329 83 20,15 

Total 1234 975 259 20,99 

Desfio 2 

1 403 363 40 9,93 

2 400 353 47 11,75 

Total 803 716 87 10,83 

Desafio 3 

1 410 400 10 2,44 

2 408 388 20 4,9 

3 403 373 30 7,44 

Total 1221 1161 60 4,91 

 

 

Tabela 5 Ajuste de comparações múltiplas, utilizando o método de Tukey - Kramer, entre os tanques pelo teste 

de Log Rank 

      p-valor   

  Tanque Tanque χ2 Tukey-Kramer 

Desafio 3 
1 3 36,42 <0,0001 

2 3 37,27 <0,0001 

Conjunto  

de dados 

2 4 23,11 <0,0001 

3 4 27,87 <0,0001 

3 7 23,63 <0,0001 

4 8 26,34 <0,0001 

7 8 22,24 <0,0001 

χ2= Valor da estatística qui-quadrado 

Foram obtidas as curvas da probabilidade de sobrevivência de camarões L. vannamei no 

tempo de vinte dias por tanque em cada desafio viral. A curva do desafio viral 1, (Figura 5A), 

apresentou um declínio na sobrevivência de 1 a 18 dias para o tanque 1; 4 a 18 dias para o 

tanque 2; e 5 a 18 dias para o tanque 3, correspondendo a uma redução na probabilidade de 

sobrevivência ao evento de 1 para 0,2005 (100% para 20,05%) no tanque 1, para 0,2276 no 

tanque 2 e para 0,2015 no tanque 3; os valores do percentual de falha foram respectivamente 

79,5%; 77,24% e 79,85%. A curva do desafio 2 (Figura 5B) apresentou um declínio na 
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sobrevivência de 4 a 17 dias para o tanque 1, e de 5 a 19 dias para o tanque 2, correspondendo 

a uma redução na probabilidade de sobrevivência de 1 para 0,0971 no tanque 1 e 0,1175 no 

tanque 2, com um percentual de falha de 90,29% e de 88,25%, consecutivamente. Os desafios 

virais 1 e 2 não apresentaram diferença significativa ao nível de 0,0001 de probabilidade, 

entre os estratos comparados (tanques) pelo teste de Log-Rank, apresentando valores de 

p=0,4115 e p=0,007 respectivamente. A curva do desafio viral 3 (Figura 5C), apresentou um 

declínio na sobrevivência de 2 a 19 dias para o tanque 1; de 4 a 18 dias para o tanque 2; e de 3 

a 17 dias para o tanque 3 correspondendo a redução na probabilidade de sobrevivência ao 

evento de 1 para 0,0244 no tanque 1; 0,0490 no tanque 2; e 0,1266 no tanque 3, sendo que os 

valores do percentual de falha foram respectivamente 97,56%; 95,10% e 87,34%. A análise 

dos dados em conjunto dos três desafios virais (Figura 5D) apresentou um declínio nos 

valores de sobrevivência e valores de porcentagem de falhas já descrito acima para os tanques 

dos desafios 1; 2 e 3. 
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Figura 5 Representação gráfica da probabilidade de sobrevivência de camarões L. vannamei, no tempo de 20 

dias, para o desafio 1 (A), desafio 2 (B), desafio 3 (C) e para o conjunto de dados dos desafios (D), considerando 

o nível de significância de 0,0001.  

 

3.3 Estimador de Kaplan-Meier por desafio viral 

 

As análises estratificadas para a covariável desafio, pelo método Tukey-Kramer (Tabela 

6), apresentaram resultado com diferença significativa (<0,0001) para a análise entre os 

desafios virais 1 e 2 e 1 e 3. Não houve diferença significativa entre os desafios 2 e 3. O 

resultado pode ser explicado pela diferença no percentual de censura entre os desafios virais 

(20,99%; 10,71% e 4,91% para os desafios 1, 2 e 3, respectivamente), indicando um número 

maior de animais tolerantes à infecção por IMNV no desafio 1. 

 

Tabela 6 Comparações múltiplas entre os três desafios virais para o teste de Log-Rank utilizando o método de 

Tukey-Kramer 

Estrato   p-valor 

Desafio desafio χ2 Tukey-Kramer 

1 2 29,4433 <0,0001 

1 3 17,6627 <0,0001 

2 3 0,4135 0,7963 
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Na Figura 6, pode-se observar que o desafio viral 1 apresentou um declínio na 

sobrevivência de 4 a 18 dias com redução na probabilidade de sobrevivência ao evento de 

100% para 20,99% e percentual de falha de 79,01%. Os desafios virais 2 e 3 apresentaram um 

declínio de 4 a 19 dias; e 2 a 19 dias, com percentual de censura para o desafio 2 de 10,83% e 

4,91% no desafio 3. O percentual de falha dos desafios virais 2 e 3 foi respectivamente 

89,17% e 95,09%. Essa diferença significativa entre os desafios pode ser explicada pela 

diferença de animais resistentes (sobreviventes) à infecção pelo IMNV em cada desafio viral, 

sendo que o desafio viral 1 apresentou o maior percentual de sobreviventes e o desafio 3 

apresentou o menor percentual. 

 

 

Figura 6 Probabilidade de sobrevivência de camarões L. vannamei estratificada para os três desafios virais. 
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4. CONCLUSÃO 

 

Por meio do estimador não paramétrico de Kaplan-Meier, foi possível analisar os 

estratos família e tanque em cada desafio viral, e identificar diferenças significativas entre 

seus níveis, quanto à característica de resistência ao vírus IMN em camarões L. vannamei.,  

Pelo programa de melhoramento genético da empresa, estas famílias não foram 

anteriormente selecionadas para a característica de resistência e tolerância ao IMNV, sendo 

estes desafios virais de grande contribuição para posteriores análises genéticas para resistência 

ao IMNV. 

Foi constatado um excessivo número de empates entre as observações de cada desafio, 

ou seja, um excessivo número de indivíduos que morreram (falharam) no mesmo dia (escala 

de tempo adotada), caracterizando os dados como grupados, o que não comprometeu sua 

análise por Kaplan-Meier. 
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CAPÍTULO 2  

 

Análise de sobrevivência de camarões marinhos Litopenaeus vannamei infectados pelo 

vírus da mionecrose infecciosa (IMNV), utilizando um modelo de fragilidade para 

dados grupados 

 

 

RESUMO 

 

A espécie Litopenaeus vannamei, nativa da costa do Pacífico, foi introduzida no Brasil, no 

final dos anos 80. Após 2002, houve a entrada do vírus da mionecrose infecciosa (IMNV) 

na região Nordeste do país. Na carcinicultura, programas de melhoramento genético são 

utilizados para seleção de características como a resistência a vírus. Este estudo teve como 

objetivo avaliar o tempo de sobrevivência à doença mionecrose infecciosa em camarões 

marinhos L. vannamei infectados por IMNV, utilizando um modelo de fragilidade para 

dados grupados. Foram realizados três testes de desafio viral em ambiente fechado com 

parâmetros de temperatura, pH, oxigênio e amônia da água controlados diariamente. Foram 

avaliadas 60 famílias de irmãos completos de L. vannamei em cada desafio viral cuja 

duração foi de 20 dias seguidos. A confirmação da infecção pelo vírus da mionecrose 

infecciosa nos animais foi feita por meio da técnica de PCR em tempo real utilizando o 

corante Sybr Green. Foram estimados, em cada desafio, parâmetros genéticos como o valor 

genético de família e sua respectiva taxa de risco (fragilidade), e a herdabilidade na escala 

logarítmica por meio do modelo de fragilidade proposto. A herdabilidade estimada foi de 

0,59; 0,36; e 0,59 nos desafios virais 1; 2; e 3, respectivamente. Foi possível identificar as 

famílias que possuem as menores e maiores taxas de risco para a doença, ou seja, a menor 

e maior suscetibilidade para a morte pós infecção. Esses resultados podem ser utilizados 

para inclusão da característica de resistência a doença causada pelo vírus da mionecrose 

infecciosa em programas de melhoramento genético de L. vannamei. 

 

 

 

Palavras-chave: dados grupados, mionecrose infecciosa, melhoramento genético, modelo 

de fragilidade 
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CHAPTER 2  

 

Survival analysis of marine shrimps Litopenaeus vannamei infected by the infectious 

myonecrosis virus (IMNV) virus, using a frailty model for grouped data 

 

ABSTRACT 

 

The specie Litopenaeus vannamei, native from the Pacific coast, was introduced in Brazil in 

the late of 80’s. After 2002, the infectious myonecrosis virus (IMNV) entered in the Northeast 

region. In shrimp farming, breeding programs are used for selecting traits as resistance to 

viruses. This study was conducted to evaluate the survival time to the myonecrosis infectious 

disease in marine shrimps L. vannamei infected by IMNV using a model of frailty for grouped 

data. Three viral challenge tests were performed in a closed environment with conditions of 

temperature, pH, oxygen and ammonia of the water checked daily. We evaluated 60 full-sib 

families of L. vannamei in each viral challenge test whose duration was of 20 days. The 

confirmation of the infection by the virus of the IMN in the animals was done through the 

technique of PCR in real time using the Sybr Green dye. It was estimated, in each challenge, 

genetic parameters such as genetic value of family and their respective hazard rate (frailty), 

and heritability in logarithmic scale through the proposed frailty model. The estimated 

heritability was 0.59, 0.36, and 0.59 in the viral challenges 1, 2, and 3, respectively. Families 

that have the lowest and highest hazard rate for the disease were identified, i.e, those families 

that presented the lower and higher susceptibility to the death after infection. These results 

can be used to include the characteristic resistance to disease caused by infectious 

myonecrosis virus in the genetic improvement programs of L. vannamei. 

 

 

Keywords: frailty model, genetic improvement, grouped data, infectious myonecrosis virus 
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1.  INTRODUÇÃO 

 

A criação de camarões Litopenaeus vannamei ganhou um importante papel no 

cenário mundial pela sua alta adaptabilidade a diferentes salinidades e temperatura. Esta 

espécie, que é nativa da costa do Pacífico, do México ao Peru, vem sendo introduzida na 

costa do Atlântico, dos Estados Unidos da América ao Brasil, e em diferentes países 

asiáticos (IBARRA & FAMULA, 2008). No Brasil, o camarão marinho L vannamei foi 

introduzido para cultivo no final dos anos 80, apresentando uma produtividade crescente 

até o ano de 2003, quando, pela entrada do vírus da mionecrose infecciosa, problemas na 

taxa cambial e enchentes, houve um grande declínio na produtividade, passando o Brasil 

de nono produtor de camarão marinho mundial em 2003 para o 37º em 2010, sendo que, 

nos últimos anos, 90% da produção tem sido destinada ao mercado interno (ROCHA, 

2010). 

Segundo Saulnier et al. (2000), a intensificação no cultivo de camarão peneídeo e a 

transferência de organismos aquáticos, em todo o mundo, têm sido acompanhadas, durante 

as últimas duas décadas, por um aumento da incidência de agentes patogênicos infecciosos. 

O primeiro registro do IMNV, no Brasil, foi no ano de 2002, no Piauí, e, entre os anos de 

2003 e 2004, ele se disseminou pelos estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e 

Pernambuco. O IMNV é responsável por uma mortalidade de até 70% em produções de 

camarões L. vannamei.  

A utilização de camarões livres de patógenos específicos (SPF) elimina a 

necessidade de camarão capturado e reduz o risco de transferência de patógenos para áreas 

não infectadas. Além disso, o camarão cultivado pode ser selecionado para melhorar 

características economicamente importantes, tais como crescimento e resistência a doenças 

(MOSS et al., 2001).  

A análise de sobrevivência pode ser uma boa ferramenta de trabalho para analisar 

resistência e suscetibilidade ao IMNV em camarões marinhos L vannamei. A análise de 

sobrevivência é um conjunto de procedimentos estatísticos que permite analisar dados em 

que a variável de interesse (variável resposta) é o tempo até a ocorrência de um 

determinado evento. Este tempo é denominado tempo de falha e entende-se por falha a 

ocorrência de um evento pré-estabelecido (CRUZ et al,. 2012). Os mesmos autores dizem 

que há duas características importantes nos dados de sobrevivência: uma diz respeito à 

distribuição dos dados, e a outra está relacionada à presença de censura, que ocorre quando 
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não é possível observar a resposta de algumas unidades, mas que, ainda assim, deverão ser 

incluídas na análise. 

Tempo de falha com dados grupados são comuns, por exemplo, em experiências com 

animais. Um modelo de regressão de dados categóricos, como um modelo logístico linear, 

pode, então, ser considerado para a análise de dados (PRENTICE & GLOECKLER, 1978). 

Na análise de sobrevivência, a escala de tempo utilizada para descrever o tempo de 

falha é frequentemente considerada contínua, visto que a maioria dos animais domésticos 

tem sua vida expressa em dias. Logo, esta prática padrão passou a ser utilizada para 

analisar dados, usando modelos de riscos proporcionais em estudos genéticos com os 

modelos de fragilidade (DUCROCQ, 1999). Segundo o mesmo autor, existem situações 

em que a escala de tempo é, obviamente, discreta e com poucas classes. Este é o caso, 

quando a informação disponível é limitada a um número total de partos, de lactações 

completas, etc. Para dados discretos, uma análise de sobrevivência direta, usando o modelo 

padrão de riscos proporcionais, é "a priori" incorreta, porque as abordagens usuais 

assumem a continuidade da distribuição de risco de base e / ou ausência de empates (laços) 

entre tempos de falha ordenados. 

Colosimo & Giolo (2006) citam que, quando todas as unidades amostrais de um 

conjunto de dados são avaliadas em tempos iguais têm-se os chamados dados grupados 

também chamados de modelos de riscos proporcionais contínuos, que se tratam de um caso 

particular de modelos de riscos proporcionais, onde os tempos de falha são de natureza 

discreta, devido à presença de muitos empates, ou seja, muitas falhas ocorrendo ao mesmo 

tempo. Os mesmos autores afirmam que a fragilidade é um termo comumente utilizado na 

análise de sobrevivência e expressa a heterogeneidade existente entre os indivíduos 

oriundos de uma mesma família, a qual afeta os tempos de sobrevivência observados.  

Este estudo teve por objetivo, avaliar o tempo de sobrevivência de camarões 

marinhos L. vannamei infectados por IMNV, utilizando um modelo de fragilidade para 

dados grupados, a fim de estimar parâmetros genéticos que permitam a identificação de 

famílias (linhagens) mais tolerantes à infecção por esse patógeno. 

 

2. METODOLOGIA  

 

A metodologia adotada, neste capítulo, no que se refere à parte experimental, foi a 

mesma utilizada no capítulo anterior, para os três desafios virais, utilizando, inclusive, as 
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mesmas famílias de irmãos completos para a análise de PCR em tempo real e a análise de 

sobrevivência. 

 

2.1 Análise de sobrevivência  

 

Considerando os resultados da análise preliminar pelo método de Kaplan-Meier, 

utilizado no capítulo 1, constatou-se um excessivo número de empates entre as 

observações de cada desafio, caracterizando os dados como grupados.  

Primeiramente, os dados dos três desafios virais e do conjunto de dados foram 

analisados pelo modelo de limiar, utilizando o software Threshold Model (TM) 

(LEGARRA et al., 2011), utilizado em melhoramento genético animal para estimar 

componentes de variância de múltiplas características e predizer valores genéticos sob os 

modelos de limiar, linear e lineares censurados. Para os desafios 1, 2 e 3 e para o conjunto 

dos desafios, foram utilizadas cadeias de Gibbs de 200.000 e 400.000 iterações, 

respectivamente, com um intervalo de amostragem (thinning interval) de 50 iterações, 

resultando em 4.000 e 8.000 amostras. Por meio dos testes de Geweke (1992) e Raftery & 

Lewis (1992) no pacote BOA (Bayesian Output Analysis Program), executado no 

programa estatístico R versão 2.15.3, observou-se a convergência da variância genética 

aditiva por meio de testes numéricos e visualmente por meio do “trace plot”. 

Segundo Sahlin (2011), o teste de Geweke compara a localização do parâmetro da 

amostra em dois diferentes intervalos na cadeia. Se a média dos valores dos parâmetros nos 

dois intervalos de tempo estiver com valores próximos um ao outro, pode-se assumir que 

as duas partes diferentes da cadeia têm localizações semelhantes no espaço de estado, 

assumindo, assim, que as duas amostras são originadas da mesma distribuição. 

Normalmente, se compara a última metade da cadeia que se supõe ter convergido com 

algum intervalo menor no início da cadeia. Se a estatística-Z estiver fora do intervalo de 

confiança de 95% de probabilidade para o último teste, considera-se como falha para a 

convergência. Smith (2005) cita que é uma prática comum concluir que a cadeia converge 

quando o p-valor pelo teste de Geweke é maior que 0,05. Os valores de Z e os p-valores 

podem ser observados na Tabela 7. 
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Tabela 7 Valores de Z gerados pelo teste de Geweke para a variância genética aditiva 

  Desafio 1 Desafio 2 Desafio 3 Conjunto de dados 

Z-escore 0,2941 -0,3961 -0,4665 -0,3683 

p-valor 0,7686 0,6919 0,6408 0,7125 

 

O diagnóstico de convergência de Raftery & Lewis (1992) é apropriado para análises 

de cadeias individualmente, testando a convergência para uma distribuição estacionária 

(SMITH, 2005). Raftery & Lewis afirmam que os fatores de dependência com valores 

acima de 5,0 indicam falha na convergência, gerando a necessidade de uma 

reparametrização do modelo. A Tabela 8 apresenta os valores dos fatores de dependência 

para os desafios virais. 

 

Tabela 8 Valores do fator de dependência gerados pelo teste de Raftery & Lewis 

  Desafio 1 Desafio 2 Desafio 3 Conjunto de dados 

Fator de dependência  0,9506 0,9506 0,9706 1,064 

 

A Figura 7 apresenta as saídas gráficas dos traços (“trace plots”) versus amostras que 

podem ser muito úteis na avaliação da convergência. O traço informa se a cadeia já 

convergiu para a sua distribuição estacionária. Os aspectos de estacionaridade que são mais 

reconhecíveis a partir de um “trace plot” são uma média e variância relativamente 

constantes (SAS Institute Inc., 2009).  

As Figuras 7A e 7C apresentam o “trace plot” para as variâncias aditivas dos 

desafios 1 e 3, respectivamente. Observou-se nesses dois desafios uma alta densidade, no 

centro da cadeia, entre os valores de variância aditiva de 0,8 a 1,8, para o intervalo de 0 a 

4.000 amostras. O desafio 2 (Figura 7B) apresentou uma alta densidade, no centro da 

cadeia, entre os valores de variância aditiva de 0,8 e 1,4, para o intervalo de 0 a 4.000 

amostras. A análise dos dados conjuntos (Figura 7D) apresentou uma alta densidade, no 

centro da cadeia, entre os valores de variância aditiva de 0,4 e 0,8, para o intervalo de 0 a 

8.000 amostras. Os “trace plots” dos desafios virais 1, 2, 3 e do conjunto de dados 

indicaram que a cadeia possivelmente alcançou a distribuição correta dos dados. 
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Figura 7 Resultados dos “trace plots” para a variância genética aditiva rodados no programa BOA para os 

desafios 1 (7A), 2 (7B), 3 (7C) e conjunto de dados (7D). 

 

A função de risco de base foi especificada e estimada de acordo com a abordagem de 

dados grupados de Prentice & Gloeckler (1978), assumindo que o tempo de falha foi 

mensurado com uma precisão limitada (muitas mortalidades num mesmo dia, resultando 

em muitos empates ou dados grupados). Consequentemente, esses dados deverão ser 

analisados por meio de um modelo de fragilidade discreto, e não por modelos de 

fragilidade de Cox ou de Weibull. A utilização de um modelo de dados grupados requer 

uma reparametrização do modelo de fragilidade no “The Survival Kit” (Ducrocq et al., 

2010). Segundo Ducrocq (1999), o modelo de Prentice & Gloecker pode ser visto como 

um modelo paramétrico exponencial, onde a linha de base é calculada em cada ponto no 

tempo (discreto), por meio do uso da variável dependente do tempo time_unit, e para o 

qual a definição do risco é modificada para se considerar a escala de tempo discreto. A 

análise bayesiana para um modelo misto (de fragilidade), desenvolvido por Ducrocq & 

Casella (1996), pode ser aplicada ao modelo de Prentice & Gloecker para dados grupados. 

No programa “The Survival Kit v 6.0”, foram feitas alterações no arquivo “prepare” 

utilizando o termo “DISCRETE”, pois segundo Ducrocq (1999), esse termo (DISCRETE) 

força a definição da covariável tempo dependente declarada em “time_unit” (unidade de 

tempo), e a criação de registros na unidade de tempo para cada animal. Assim, um modelo 

adaptado de Prentice & Gloecker foi utilizado no programa Weibull do “The Survival Kit v 

6.0” com o valor de ρ = 1.  
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A variância genética aditiva (  
 ) foi estimada pelo programa TM e 1/4 do seu valor 

foi utilizado como a estimativa inicial da variância entre reprodutores (  
  

  
 

 
) empregada 

na análise de sobrevivência pelo modelo de fragilidade para dados grupados, sob modelo 

de reprodutor, empregando o programa "The Survival Kit v 6.0". 

A equação deste modelo é escrita como: 

 

h(t;m) =   (t)exp{   +      } 

 

Em que   (t) = representa a função de risco de base sob a distribuição paramétrica 

exponencial;    representa o efeito aleatório genético aditivo do         reprodutor;   , o 

efeito aleatório da         mãe (matriz); e   é o efeito de tanque.  

Como as famílias avaliadas foram formadas por irmãos completos, ou seja, por filhos 

de um mesmo reprodutor (pai) com uma mesma fêmea (mãe), então, os efeitos da matriz e 

do reprodutor foram incluídos no modelo. Com isso, foi possível estimar os componentes 

de variância genética entre reprodutores e matrizes (  
sd =   

  =   
 ), em que   

sd é a 

variância genética entre famílias de irmãos completos;   
  é a variância genética entre 

matrizes; e   
  é avariância genética entre reprodutores, a fim de estimar os valores 

genéticos das famílias bem como a herdabilidade da característica. 

Na modelagem da probabilidade instantânea de um animal morrer em um dado 

tempo “t”, a variabilidade residual é modelada através da distribuição de sobrevivência 

(KACHMAN, 1999). Contudo, para calcular a herdabilidade na escala logarítmica, 

assume-se a variância residual de 
  

 
 referente a uma distribuição de valor extremo padrão 

(DUCROCQ & CASELLA, 1996). A herdabilidade foi calculada conforme Ѳdegard et al. 

(2006). 

 

  =(4   
 )/(2   

 
+   

 ) 

 

Em que: 

   
  = variância genética aditiva entre reprodutores-matrizes     

     
    

 ); 

  
  = variância residual. 

Todas as análises pelo modelo paramétrico discreto foram feitas empregando-se o 

software “The Survival Kit v.6.0” (DUCROCQ et al., 2010), escrito em linguagem Fortran. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A variância genética para os três desafios virais e para o conjunto de dados, assim 

como suas correspondentes herdabilidades, estão apresentadas na Tabela 9. Os valores 

encontrados de herdabilidade foram de medianos para altos. O desafio viral 2 apresentou o 

menor valor de variância genética e herdabilidade, quando comparado aos demais desafios. 

Esse resultado pode ser explicado pelo fato de esse desafio ter tido um número amostral 

menor (803 animais) em relação aos demais desafios virais. Cock et al. (2009) citam que 

valores de herdabilidade para resistência ao TSV na faixa de 0,20-0,30 são bastante 

elevados para uma doença viral. 

Gitterle et al. (2006), ao analisarem a resistência de camarões marinhos L. vannamei 

à infecção ao vírus da mancha branca (WSSV), comparando os modelos estatísticos linear, 

de limiar, de COX e de Weibull, obtiveram uma herdabilidade de 0,21 pelo modelo 

Weibull, sendo este o maior valor de herdabilidade obtido entre os modelos estatísticos 

acima citados.  

 

Tabela 9 Variância genética aditiva entre reprodutores-matrizes, e herdabilidade para resistência ao IMNV 

para os três desafios virais e para o conjunto de dados 

Desafio              
                   

1 0,3439 0,5897 

2 0,1835 0,3649 

3 0,3401 0,5851 

Conjunto 0,3433 0,5890 

 

As estimativas de herdabilidade encontradas nos três desafios virais foram muito 

altas.  Isto provavelmente se deve estrutura de dados, pois foram utilizadas famílias de 

irmãos completos, e quando se usa esses dados, temos as estimativas da variância aditiva 

não são “limpas,” e sim inflacionadas por efeitos de dominância, epistasia, e efeitos 

ambientais comuns como efeitos de tanque, pois as famílias são mantidas em tanques 

separados por 60-70 dias até poderem ser marcadas, acumulando os efeitos não genéticos, 

que se agregam ao efeito “família,” assim inflacionado a variância aditiva e as 

herdabilidades.  
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Os valores genéticos das famílias (  ) e valores de risco encontrados nos três desafios 

virais e na análise conjunta, através do software “The Survival Kit v.6.0”, são apresentados 

na Figura 8. O desafio 1 apresentou uma variação dos valores genéticos preditos (  ) na 

análise por famílias (Figura 8A) de -15,5567 (família 53) a 14,5665 (família 64). Isto 

correspondeu a uma taxa de risco (  =exp{  }) de 1,7531 para a família 53 e 2.105.336,24 

para a família 64 (Figura 8B). 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 Valor genético (8A) e taxa de risco (8B) por família no desafio viral 1 

 

Valores genéticos positivos estão associados a valores de taxa de risco maiores que 

zero (>0), e como a taxa de risco atua multiplicativamente na função de risco, então, 
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quanto mais alto o valor genético de uma família de camarões, maior é a sua taxa de risco, 

ou seja, maior a suscetibilidade de óbito por IMNV. A Tabela 10 apresenta as famílias que 

obtiveram os maiores valores genéticos e de taxas de risco no desafio viral 1. 

 

Tabela 10 Famílias que apresentaram os maiores valores genéticos e taxas de risco no desafio viral 1, e que 

extrapolaram os valores exibidos na escala gráfica da Figura 8 

Família Valor Genético Taxa de risco 

1 8,77 6.438,17 

19 10,73 45.706,69 

26 5,24 188,67 

38 8,51 4.964,16 

41 12,79 358.613,32 

48 6,66 735,09 

49 7,21 1.352,89 

59 9,38 11.849,01 

60 7,59 1.978,31 

64 14,56 2.105.336,24 

 

O desafio 2 apresentou uma variação dos valores genéticos preditos na análise por 

família (Figura 9A) de 0,00 (família 54) a -39,35 (família 52). Isto correspondeu a uma 

taxa de risco de 1,00 para a família 54 e de 0 para a família 52 (Figura 9B). 
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Figura 9 Valor genético (9A) e taxa de risco (9B) por família  no desafio viral 2 

 

No desafio viral 2, pode-se observar que apenas a família 54 obteve uma taxa de 

risco acima de 0. As outras famílias desse desafio obtiveram valores genéticos negativos, o 

que representou, para esse desafio viral, uma menor taxa de risco das famílias, ou seja, 

menor risco de mortalidade delas. Esse resultado pode ser explicado pelo tamanho 

amostral do desafio 2 ter sido menor que dos outros desafios virais analisados.  

No desafio 1 foram obtidos valores genéticos entre -15,6 e + 14,6, ou seja uma 

diferença no valor de 30,2 entre a família com o valor genético mais alto e mais baixo. O 

desafio 2 obteve uma maior dispersão de valores genéticos com uma diferença entre as 

famílias no valor de 39,4. O termo valor genético refere-se ao mérito genético aditivo dos 

indivíduos, equivalendo à soma dos efeitos médios dos genes que eles possuem, conforme 

definido por Falconer & Mackay (1996). Os valores genéticos são estimados através da 

utilização de todas as informações disponíveis a respeito desses indivíduos. 

O presente trabalho não incluiu a endogamia como covariável na análise de dados 

dos desafios virais. Moss et al. (2005) citam que análises realizadas pelo Instituto Oceânico 

(OI, Oceanic Institute, Waimanalo, Hawaii, USA) revelaram grandes diferenças nos níveis 

de endogamia entre as famílias de uma mesma geração, indicando a existência de efeitos 

significativos da endogamia sobre o desempenho do camarão L. vannamei em testes de 

desafios a doenças. É possível que haja variações nos resultados de desafios a doenças em 

diferentes laboratórios e populações de camarão afetados por efeitos de endogamia não-

analisados. 
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O desafio 3 apresentou uma variação dos valores genéticos preditos na análise por 

famílias (Figura 10A) de 27,45 (família 2) a -10,91 (família 5). Isto correspondeu a uma 

taxa de risco de 834.417.730.004,40 para a família 2 e de 0 para a família 5 (Figura 10B). 

 

 

 

 

Figura 10 Valor genético (10A) e taxa de risco (10B) por família no desafio viral 3. 

 

A Tabela 11 apresenta os valores genéticos e de taxas de risco para as famílias do 

desafio viral 3 que obtiveram a maior suscetibilidade à mortalidade pelo IMNV, ou seja, 

que obtiveram as maiores taxas de risco e valores genéticos. 
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Tabela 11 Famílias que apresentaram os maiores valores genéticos e taxas de risco no desafio viral 3, e que 

extrapolaram os valores exibidos na escala gráfica da Figura 8 

Família Valor Genético Taxa de risco 

2 27,45 834.417.730.004,40 

9 5,94 379,93 

21 10,09 24.100,79 

27 6,70 812,40 

51 10,71 44.801,63 

56 5,57 262,43 

 

A análise conjunta dos três desafios virais com 180 famílias apresentou uma variação 

dos valores genéticos preditos na análise por família (Figura 11A) de 12,10 (família 101) a 

-18,59 (família 46). Isto correspondeu a uma taxa de risco de 179.871,86 para a família 

101 e de 0 para a família 46 (Figura 11B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 Valor genético (11A) e taxa de risco (11B) por família na análise conjunta 
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A Tabela 12 apresenta os valores genéticos e de taxas de risco para as famílias da 

análise conjunta de dados dos três desafios virais que obtiveram a maior suscetibilidade à 

mortalidade pelo IMNV. 

 

Tabela 12 Famílias que apresentaram os maiores valores genéticos e taxas de risco da análise conjunta dos 

desafios virais 

          Família Valor Genético Taxa de risco 

1 6,90 992,27 

35 7,97 2.892,85 

57 8,50 4.914,76 

63 8,19 3.604,72 

66 8,45 4.675,07 

70 7,59 1.978,31 

76 5,80 330,29 

92 6,18 482,99 

96 5,94 379,93 

101 12,10 179.871,86 

102 6,61 742,48 

110 7,26 1.422,25 

113 6,22 502,70 

135 5,60 270,42 

141 7,79 2.416,31 

149 9,39 11.968,09 

171 8,51 4.964,16 

179 8,85 6.974,38 
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4. CONCLUSÃO 

 

A análise de sobrevivência, utilizando um modelo de fragilidade para dados 

grupados, é uma ferramenta estatística que pode ser utilizada para estimar parâmetros 

genéticos, tais como herdabilidade, valor genético de família e taxa de risco (fragilidade), 

permitindo a identificação de famílias mais resistentes à doença causada pelo vírus da 

mionecrose infecciosa (IMNV) em testes de desafio viral. Por meio dessa metodologia, são 

gerados dados que podem ser utilizados em um programa de melhoramento genético 

animal para a característica de resistência a doença. Porém, devem ser levados em 

consideração a existência de características que possuem correlação genética negativa com 

a resistência a doenças, como o ganho de peso, e também as prioridades de cada cultivo, já 

que os testes de desafio são de alto custo, e diferentes resultados podem ser obtidos por 

falta de padronização entre laboratórios. 

Devemos considerar ainda que os desafios virais feitos em ambientes controlados 

com animais livres de patógenos são excelentes por permitir a expressão do potencial 

genético do animal sem a interferência de fatores do ambiente; porém, esses resultados 

podem ser completamente diferentes dos obtidos em cultivos comerciais, onde podem ser 

encontrados inclusive outros patógenos. 

Claramente, pesquisas adicionais são necessárias para investigar a base genética das 

diferenças quanto à tolerância à doença entre as famílias para que estratégias mais eficazes 

de seleção possam ser desenvolvidas.  
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Anexo 1 Dados de falha e censura por família no desafio viral 1 

Índice de números censurados e não censurados 

Estrato Família Total Falha Censura 

Percentual de 

censura 

1 1 21 18 3 14,29 

2 3 21 16 5 23,81 

3 5 21 16 5 23,81 

4 6 20 15 5 25,00 

5 10 21 19 2 9,52 

6 11 21 20 1 4,76 

7 13 21 15 6 2,57 

8 14 19 12 7 36,84 

9 15 21 15 6 28,57 

10 16 21 15 6 28,57 

11 17 21 21 0 0,00 

12 18 18 15 3 16,67 

13 19 20 17 3 15,00 

14 20 20 13 7 35,00 

15 21 20 15 5 25,00 

16 22 21 14 7 33,33 

17 23 21 18 3 14,29 

18 24 21 15 6 28,57 

19 25 21 15 6 28,57 

20 26 21 9 12 57,14 

21 27 20 15 5 25,00 

22 28 21 17 4 19,05 

23 29 21 16 5 23,81 

24 30 21 20 1 4,76 

25 31 21 16 5 23,81 

26 32 20 14 6 30,00 

27 33 20 14 6 30,00 

28 34 21 19 2 9,52 

29 35 21 15 6 28,57 

30 36 21 19 2 9,52 

31 37 19 10 9 47,37 

32 38 20 20 0 0,00 

33 39 21 19 2 9,52 

34 40 21 13 8 38,10 

35 41 21 20 1 4,76 

36 42 20 19 1 5,00 
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37 43 20 17 3 15,00 

38 44 19 11 8 42,11 

39 45 21 18 3 14,29 

40 46 21 18 3 14,29 

41 47 20 17 3 15,00 

42 48 21 20 1 4,76 

43 49 21 19 2 9,52 

44 51 21 17 4 19,05 

45 52 21 20 1 4,76 

46 53 21 16 5 23,81 

47 54 21 14 7 33,33 

48 55 21 15 6 28,57 

49 56 20 15 5 25,00 

50 57 20 17 3 15,00 

51 58 21 15 6 28,57 

52 59 21 19 2 9,52 

53 60 21 14 7 33,33 

54 61 21 20 1 4,76 

55 62 20 13 7 35,00 

56 63 20 15 5 25,00 

57 64 21 13 8 38,10 

58 65 21 20 1 4,76 

59 66 20 15 5 25,00 

60 67 20 18 2 10,00 

Total   1234 975 259 20,99 

 Fonte: Output from SAS STATISTICAL ANALYSIS SYSTEM (SAS). Version 9.2 
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Anexo 2 Dados de falha e censura por família no desafio viral 2 

Índice de números censurados e não censurados 

Estrato Família Total Falha Censura 

Percentual de  

censura 

1 1 14 14 0 0,00 

2 2 14 13 1 7,14 

3 3 12 11 1 8,33 

4 4 13 12 1 7,69 

5 5 14 11 3 21,43 

6 6 14 14 0 0,00 

7 7 12 10 2 16,67 

8 8 14 11 3 21,43 

9 9 12 12 0 0,00 

10 10 13 12 1 7,69 

11 11 13 12 1 7,69 

12 12 12 12 0 0,00 

13 13 14 12 2 14,29 

14 16 13 12 1 7,69 

15 17 14 11 3 21,43 

16 19 13 10 3 23,08 

17 21 13 12 1 7,69 

18 22 13 11 2 15,38 

19 23 14 13 1 7,14 

20 24 13 12 1 7,69 

21 25 14 13 1 7,14 

22 26 14 14 0 0,00 

23 28 13 12 1 7,69 

24 30 14 12 2 14,29 

25 32 13 11 2 15,38 

26 33 13 13 0 0,00 

27 34 14 14 0 0,00 

28 35 14 12 2 14,29 

29 36 14 9 5 35,71 

30 37 14 13 1 7,14 

31 38 14 12 2 14,29 

32 39 13 13 0 0,00 

33 40 14 9 5 35,71 

34 41 14 14 0 0,00 

35 42 14 14 0 0,00 

36 43 14 11 3 21,43 

37 44 14 14 0 0,00 

38 45 14 11 3 21,43 

39 46 13 11 2 15,38 
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40 47 13 10 3 23,08 

41 48 12 11 1 8,33 

42 49 14 14 0 0,00 

43 51 14 9 5 35,71 

44 52 14 11 3 21,43 

45 53 13 12 1 7,69 

46 54 13 11 2 15,38 

47 55 13 12 1 7,69 

48 56 13 12 1 7,69 

49 57 13 12 1 7,69 

50 58 12 10 2 16,67 

51 60 12 12 0 0,00 

52 61 14 12 2 14,29 

53 62 13 11 2 15,38 

54 64 14 14 0 0,00 

55 65 14 10 4 28,57 

56 66 13 11 2 15,38 

57 68 13 12 1 7,69 

58 69 13 13 0 0,00 

59 70 14 14 0 0,00 

60 71 14 14 0 0,00 

Total   803 716 87 10,83 

Fonte: Output from SAS STATISTICAL ANALYSIS SYSTEM (SAS). Version 9.2 
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Anexo 3 Dados de falha e censura por família no desafio viral 3 

Índice de números censurados e não censurados 

Estrato Família Total Falha Censura 

Percentual de  

censura 

1 1 21 21 0 0,00 

2 4 21 20 1 4,76 

3 5 19 17 2 10,53 

4 6 21 21 0 0,00 

5 7 21 20 1 4,76 

6 8 21 20 1 4,76 

7 9 21 20 1 4,76 

8 11 21 21 0 0,00 

9 12 21 21 0 0,00 

10 13 21 20 1 4,76 

11 14 21 21 0 0,00 

12 16 20 20 0 0,00 

13 17 20 19 1 5,00 

14 18 19 17 2 10,53 

15 19 20 20 0 0,00 

16 20 20 20 0 0,00 

17 21 21 21 0 0,00 

18 23 20 19 1 5,00 

19 24 21 20 1 4,76 

20 25 21 20 1 4,76 

21 26 19 15 4 21,05 

22 27 20 19 1 5,00 

23 28 20 19 1 5,00 

24 29 21 20 1 4,76 

25 30 20 19 1 5,00 

26 32 20 19 1 5,00 

27 33 21 19 2 9,52 

28 34 20 20 0 0,00 

29 36 20 19 1 5,00 

30 37 21 19 2 9,52 

31 42 21 20 1 4,76 

32 43 20 19 1 5,00 

33 44 20 19 1 5,00 

34 46 19 17 2 10,53 

35 47 20 20 0 0,00 

36 48 21 21 0 0,00 

37 49 21 19 2 9,52 

38 50 20 17 3 15,00 

39 51 21 20 1 4,76 
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40 52 19 18 1 5,26 

41 53 21 20 1 4,76 

42 54 19 18 1 5,26 

43 55 21 18 3 14,29 

44 56 21 20 1 4,76 

45 57 19 19 0 0,00 

46 58 20 19 1 5,00 

47 59 19 18 1 5,26 

48 60 21 21 0 0,00 

49 61 21 21 0 0,00 

50 62 19 16 3 15,79 

51 63 21 20 1 4,76 

52 64 21 18 3 14,29 

53 65 20 20 0 0,00 

54 66 20 19 1 5,00 

55 67 19 18 1 5,26 

56 68 20 20 0 0,00 

57 69 21 19 2 9,52 

58 71 21 20 1 4,76 

59 73 21 21 0 0,00 

60 74 21 20 1 4,76 

Total   1221 1161 60 4,91 

Fonte: Output from SAS STATISTICAL ANALYSIS SYSTEM (SAS). Version: 9.2. 
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