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RESUMO 

 

Dentre as características de importância econômica para a pecuária leiteira aquelas 

relacionadas com a precocidade sexual e a longevidade do rebanho são determinantes para 

o sucesso da atividade, uma vez que o tempo de permanência de uma vaca num rebanho é 

determinado por suas vidas produtiva e reprodutiva. No Brasil, existem poucos estudos 

sobre a eficiência reprodutiva de vacas Pardo-Suíças e não foi encontrado nenhum estudo 

abordando o uso da metodologia de análise de sobrevivência aplicada a esta raça. Assim, 

no primeiro capítulo deste trabalho, a idade ao primeiro parto de novilhas Pardo-Suíças foi 

analisada como o tempo até o evento por meio do método não-paramétrico de Kaplan-

Meier e do modelo de fragilidade compartilhado gama, sob a metodologia de análise de 

sobrevivência. Foram estimadas curvas de sobrevivência e de taxa de risco associadas com 

este evento e verificada a influência das covariáveis consideradas sobre o tempo. Os 

tempos médio e mediano ao primeiro parto foram 987,77 e 1.003 dias, respectivamente; e 

as covariáveis significativas pelo teste de Log-Rank, na análise por Kaplan-Meier, foram 

estação de nascimento, ano de parto, touro (pai da vaca) e estação de parto. Na análise pelo 

modelo de fragilidade, foram preditos os valores genéticos e as fragilidades dos touros 

(pais) para o parto, modelando-se a função de risco de cada vaca em função da covariável 

fixa estação de nascimento e da covariável aleatória touro. A fragilidade seguiu a 

distribuição gama. Touros com valores genéticos positivos e altos possuem fragilidades 

altas, o que significa menor tempo de sobrevivência de suas filhas ao evento, ou seja, 

redução na idade ao primeiro parto delas. O segundo capítulo teve como objetivo avaliar a 

longevidade de vacas leiteiras utilizando o estimador não-paramétrico de Kaplan-Meier e 

os modelos de riscos proporcionais de Weibull e de Cox. Foram simulados 10.000 

registros da característica longevidade de fêmeas Pardo-Suíças denotando seus respectivos 

tempos até a ocorrência de cinco partos consecutivos (evento), considerados aqui como 

típicos de uma vaca longeva. As covariáveis consideradas no banco de dados foram a idade 

da vaca ao primeiro parto, o rebanho e o pai da vaca. Todas as covariáveis exerceram 

influência sobre a longevidade das vacas de acordo com os testes de Log-Rank e 

Wilcoxon. Os tempos médio e mediano para a ocorrência do evento foram de 2.436,285 e 

2.437 dias. Touros com maior valor genético também possuem um maior risco de que as 

suas filhas alcancem os cinco partos aos 84 meses. 

 

Palavras-chave: censura, estimador de Kaplan-Meier, gado de leite, modelo de riscos 

proporcionais  
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ABSTRACT 

 

Among the traits of economic importance to dairy cattle livestock those related to sexual 

precocity and longevity of the herd are essential to the success of the activity, because the 

stayability time of a cow in a herd is determined by their productive and reproductive lives. 

In Brazil, there are few studies about the reproductive efficiency of Swiss-Brown cows and 

no study was found using the methodology of survival analysis applied to this breed. Thus, 

in the first chapter of this study, the age at first calving from Swiss-Brown heifers was 

analyzed as the time until the event by the nonparametric method of Kaplan-Meier and the 

gamma shared frailty model, under the survival analysis methodology. Survival and hazard 

rate curves associated with this event were estimated and identified the influence of 

covariates on such time. The mean and median times at the first calving were 987.77 and 

1,003 days, respectively, and significant covariates by the Log-Rank test, through Kaplan-

Meier analysis, were birth season, calving year, sire (cow’s father) and calving season. In 

the analysis by frailty model, the breeding values and the frailties of the sires (fathers) for 

the calving were predicted modeling the risk function of each cow as a function of the birth 

season as fixed covariate and sire as random covariate. The frailty followed the gamma 

distribution. Sires with high and positive breeding values possess high frailties, what 

means shorter survival time of their daughters to the event, i.e., reduction in the age at first 

calving of them. The second chapter aimed to evaluate the longevity of dairy cows using 

the nonparametric Kaplan-Meier and the Cox and Weibull proportional hazards models. It 

were simulated 10,000 records of the longevity trait from Brown-Swiss cows involving 

their respective times until the occurrence of five consecutive calvings (event), considered 

here as typical of a long-lived cow. The covariates considered in the database were age at 

first calving, herd and sire (cow’s father). All covariates had influence on the longevity of 

cows by Log-Rank and Wilcoxon tests. The mean and median times to the occurrence of 

the event were 2,436.285 and 2,437 days, respectively. Sires that have higher breeding 

values also have a greater risk of that their daughters reach the five consecutive calvings 

until 84 months. 

 

Keywords: censoring, dairy cattle, Kaplan-Meier estimator, proportional hazards model 
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CAPÍTULO 1 - CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

No cenário da pecuária bovina leiteira, o desempenho econômico de um sistema de 

produção está associado às eficiências produtiva e reprodutiva do rebanho. Dentre as 

características de importância econômica para essa pecuária aquelas relacionadas com a 

precocidade sexual e a longevidade do rebanho são determinantes para o sucesso da atividade, 

uma vez que o tempo de permanência de uma vaca num rebanho é determinado por suas vidas 

produtiva e reprodutiva. O baixo desempenho reprodutivo causa grandes prejuízos ao 

produtor e está associado com os altos custos de produção, com a inseminação artificial, e 

com a baixa produção de leite por dia e, especialmente, com a reposição de fêmeas devido ao 

descarte (SCHNEIDER et al., 2005). Uma das razões mais comuns para o descarte de vacas 

leiteiras de um rebanho é a baixa fertilidade. 

A idade ao primeiro parto é uma das características adotadas para medir a precocidade 

sexual das fêmeas. Esta característica registra o início da vida reprodutiva das novilhas, o que 

reflete na produtividade dos rebanhos, além de ser de fácil mensuração e, muitas vezes, 

constar nos controles zootécnicos. A vida produtiva de uma vaca leiteira é um indicativo da 

sua utilidade e é influenciada pela duração da lactação, pelos intervalos de partos e também 

pela idade ao primeiro parto (MOUSSAVI et al., 2008). Uma diminuição da idade ao primeiro 

parto tem um efeito positivo direto sobre o progresso genético, pois há uma redução no 

intervalo de geração e o teste de progênie de touros pode ser realizado mais cedo (PIRLO et 

al., 2000). Vacas que parem mais cedo possibilitam um retorno mais rápido do capital 

investido pelo pecuarista, além de terem sua vida produtiva aumentada, porque, 

provavelmente, parirão mais progênies. 

No gado leiteiro, as medições reais de longevidade são obtidas somente quando uma 

vaca foi abatida, descartada ou depois que decisões de seleção foram tomadas. No entanto, 

para o progresso genético rápido, a avaliação genética deve ser realizada tão logo que 

possível, durante a vida do animal. Várias estratégias têm sido sugeridas para estimar o valor 

reprodutivo de um animal ainda no rebanho (YAZDI et al., 2002), a fim de otimizar as 

avaliações genéticas, pois a exclusão de informações de animais que estão vivos poderá 

ocasionar resultados tendenciosos (DUCROCQ, 1994). 
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A metodologia da análise de sobrevivência tem um conjunto mais atraente de recursos 

para analisar características reprodutivas e de longevidade (DUCROCQ, 1987), em que a 

variável resposta é, geralmente, o tempo até a ocorrência do evento de interesse. A principal 

característica deste tipo de análise é o tratamento para os dados na presença de censura, que é 

basicamente a observação parcial da resposta. A análise de sobrevivência é baseada no 

conceito de taxa de risco que é a probabilidade instantânea de o indivíduo falhar em um dado 

momento no tempo (SMITH & QUAAS, 1984). A aplicação desta metodologia não requer a 

coleta de dados adicionais, mas apenas uma melhoria no tratamento estatístico dos dados. 

Além disso, os tempos de sobrevivência têm tipicamente uma distribuição assimétrica, e a 

análise tradicional utilizando modelos lineares pode não ser apropriada (SEWALEN et al., 

2005). Existem vários métodos dentre não-paramétricos e paramétricos para este tipo de 

análise, sendo os mais utilizados o estimador não-paramétrico de Kaplan-Meier e os modelos 

paramétrico e semiparamétrico de Weibull e Cox, respectivamente. 

Colosimo & Giolo (2006) explicam que, na estatística básica, uma análise descritiva 

consiste essencialmente em encontrar medidas de tendência central e variabilidade. Como a 

presença de censuras nos dados de sobrevivência invalida este tipo de tratamento, o principal 

componente da análise descritiva envolvendo dados de tempo de vida é a função de 

sobrevivência, que é obtida por meio do estimador não-paramétrico de Kaplan-Meier. Este 

estimador considera tantos intervalos de tempo quantos forem o número de falhas distintas; e 

ainda, informa o quanto cada variável explicativa, considerando os seus estratos, afeta a 

característica considerada como resposta no estudo. Os limites dos intervalos de tempo são os 

tempos de falha da amostra. 

Segundo Carvalho et al. (2011), o objetivo de um modelo de regressão é estimar o efeito 

de covariáveis fixas ou aleatórias sobre o tempo de sobrevivência (variável resposta). Para 

que haja o ajuste de um modelo de regressão paramétrico é necessário supor uma distribuição 

de probabilidade para o tempo de sobrevivência, que definirá a forma da função de 

sobrevivência e de risco. Assim, utilizar a distribuição Weibull no contexto da modelagem de 

sobrevivência significa que o tempo também segue esta distribuição, e isto torna o modelo 

simples e interessante de ser manuseado para a modelagem com dados de sobrevivência 

(CARVALHO et al., 2011). Este modelo é denominado de modelo de riscos proporcionais, 

pois a razão da taxa de falhas de dois indivíduos que estão em níveis diferentes do mesmo 

estrato é constante no tempo. O modelo de Weibull tem sido frequentemente utilizado em 

análises de características reprodutivas e de longevidade: Caraviello et al. (2003) investigaram 
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relações fenotípicas entre características de tipo, endogamia e sobrevivência funcional com o 

descarte involuntário para avaliar a longevidade de vacas Jersey; Sewalen et al. (2008) 

analisaram a relação entre algumas características reprodutivas com a longevidade funcional 

de vacas das raças Holandesas, Ayrshire e Jersey, no Canadá. 

Da mesma forma que na modelagem paramétrica, o modelo de regressão 

semiparamétrico de Cox permite a análise de dados provenientes de estudos de tempo de vida 

em que a variável resposta é o tempo até a ocorrência de um evento de interesse, ajustado por 

covariáveis, que podem ter efeito fixo ou aleatório (LAWLESS, 1982; COLOSIMO & 

GIOLO, 2006). Este modelo também é denominado de modelo de riscos proporcionais e 

devido à presença do componente não-paramétrico na função de risco de base, o modelo de 

riscos proporcionais de Cox é dito semiparamétrico e, por isso, é considerado muito flexível. 

Bahonar et al. (2009) estudaram os fatores que influenciam a fertilidade de vacas Holandesas, 

no Irã; Ansari-Lari & Abbasi (2008) caracterizaram fatores associados ao desempenho 

reprodutivo de vacas pertencentes a quatro rebanhos, no Irã; Zavadilová et al. (2011) 

estudaram os efeitos de características de tipo sobre a longevidade funcional, definida como o 

número de dias entre o primeiro parto até o descarte da vaca. 

Neste contexto, este estudo teve como objetivos avaliar a idade ao primeiro parto de 

novilhas Pardo-Suíças, em um conjunto de dados reais, a fim de predizer o valor genético e a 

fragilidade dos touros para a idade ao primeiro parto de suas filhas, utilizando o estimador de 

Kaplan-Meier e o modelo de riscos proporcionais de fragilidade compartilhada gama; e, além 

disso, avaliar a longevidade funcional de vacas Pardo-Suíças, sob simulação de dados, 

utilizando o estimador não-paramétrico de Kaplan-Meier e os modelos de regressão de Cox e 

de Weibull. 

  



9 
 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Características reprodutivas importantes na Bovinocultura leiteira 

2.1.1 Idade ao primeiro parto 

A idade ao primeiro parto (IPP) é, dentre as características relacionadas à eficiência 

reprodutiva, uma das de mais fácil mensuração. É considerada como indicativa da 

precocidade sexual, sendo, portanto de elevada importância econômica. Vacas que parem 

mais cedo possibilitam um retorno mais rápido do capital investido pelo pecuarista, além de 

terem sua vida reprodutiva aumentada. 

A maioria dos estudos de avaliação genética de gado leiteiro analisa a idade ao primeiro 

parto por meio da metodologia dos modelos lineares mistos, e ao se deparar com dados 

censurados, faz-se o uso do artifício de projetar a informação obtida para o grupo de 

contemporâneos para as vacas censuradas; esse recurso pode tornar a análise tendenciosa. 

Estudando as eficiências reprodutiva e produtiva de vacas da raça Holandesa por meio de 

metodologias de modelos mistos, Leite et al. (2001) encontraram idade média ao primeiro 

parto de 37,1 meses. Ledic (1993) encontrou média para a idade ao primeiro parto de 44,80 ± 

0,50 meses, em animais da raça Gir. Neiva et al. (1992) analisaram registros de idade ao 

primeiro parto provenientes de novilhas Holandesas e Pardo-Suíças, nascidas entre 1976 e 

1985, em que a estimativa da média (± erro-padrão) foi de 32,57 ± 0,32 meses. 

Estudos envolvendo a idade ao primeiro parto com o uso da análise de sobrevivência no 

Brasil são escassos, sobretudo para raças europeias. Desta forma, verifica-se a necessidade de 

avaliar o uso desta metodologia aplicada à idade ao primeiro parto de vacas leiteiras. 

 

2.1.2 Longevidade 

Com o intuito de minimizar os custos de produção, a preocupação dos produtores e 

pesquisadores tem crescido em relação aos efeitos do alto nível de produção das vacas sobre a 

sua vida útil no rebanho (MARCONDES et al., 2005). Uma maior vida produtiva tem sido 

associada a uma maior lucratividade em bovinos leiteiros. O investimento feito no animal do 

nascimento até o primeiro parto só será amortizado após a primeira lactação, sendo 

necessário, pelo menos, duas lactações para que a vaca dê retorno econômico ao produtor 

(RIBEIRO, 2001). Assim sendo, o tempo de permanência da vaca no rebanho está associado à 

lucratividade de uma propriedade, considerando que os custos com reposição de matrizes 
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serão reduzidos e o rebanho contará com uma maior proporção de vacas adultas produtivas 

(VUKASINOVIC et al., 1997; POTO  NIK et al., 2011). 

Ducrocq (1987) classificou a longevidade em dois tipos, de acordo com os interesses 

dos criadores. A longevidade produtiva real é a vida útil da vaca e depende, principalmente, 

da produtividade da fêmea. Já a longevidade funcional está associada à capacidade de a vaca 

evitar o descarte por razões involuntárias, tais como infertilidade ou doenças. 

Alguns trabalhos avaliando a longevidade através da análise sobrevivência têm sido 

realizados. Vukasinovic et al. (1997) analisaram a vida produtiva de um rebanho Pardo-Suíço 

e verificaram uma maior probabilidade de descarte para vacas primíparas, em final de 

lactação ou com baixa produção. Schneider et al. (2003) verificaram o impacto de 

características de tipo sobre a longevidade funcional de um rebanho com animais da raça 

Holandesa, utilizando o modelo de Weibull, e constataram que as características associadas ao 

úbere exercem maior impacto sobre a longevidade. 

Como o melhoramento genético e a seleção de bovinos leiteiros por meio de um índice 

de seleção são baseados em mais de uma característica, entre reprodutivas, produtivas, de tipo 

e de longevidade, é interessante conhecer a herdabilidade de tais características. Dessa 

maneira, Ducrocq & Sölkner (1998) reportaram estimativas de herdabilidade da longevidade 

obtidas por meio da análise de sobrevivência que variaram de 0,15 a 0,20; enquanto que 

Strandberg & Sölkner (1996) obtiveram valores de herdabilidade abaixo de 0,05. 

Considerando que estimativas de herdabilidade mais altas refletem em um mais rápido 

progresso genético, a implementação da metodologia de análise de sobrevivência pode ter um 

impacto importante em programas de melhoramento genético de bovinos leiteiros. 

 

2.2 Análise de sobrevivência 

A análise de sobrevivência é uma das áreas da estatística que mais cresceu nos últimos 

anos. A razão deste crescimento é o desenvolvimento e o aprimoramento de técnicas 

estatísticas combinados com computadores cada vez mais velozes (COLOSIMO & GIOLO, 

2006). Este tipo de análise é utilizado quando a variável resposta é o tempo até a ocorrência 

de algum evento de interesse. Esse tempo é também denominado de tempo de falha, sendo o 

termo falha o acontecimento do evento previamente designado. 

A principal característica dos dados de sobrevivência é a presença de censuras, que são 

as observações incompletas ou parciais da resposta, que se caracterizam como informações 

dos indivíduos que não tiveram a ocorrência do evento ao longo do tempo. Segundo Colosimo 
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& Giolo (2006), as censuras podem ocorrer de acordo com diferentes mecanismos: a do tipo I 

é aquela em que o estudo terminará após um período pré-estabelecido de tempo; a do tipo II é 

aquela em que o estudo terminará após ter ocorrido o evento de interesse em um número pré-

estabelecido de indivíduos; e a do tipo aleatório, que acontece quando um indivíduo é retirado 

no decorrer do estudo sem que o evento de interesse tenha ocorrido. Ainda, as censuras 

também podem ser classificadas como censura à direita, que ocorre quando a unidade está 

sendo observada durante algum tempo compreendido no período de avaliação, e após este 

tempo as informações tornam-se inacessíveis; à esquerda, que ocorre se o evento de interesse 

já aconteceu quando o individuo foi observado; e, por fim, a intervalar que acontece quando o 

que se sabe é que a mesma ocorreu dentro de um intervalo de tempo, porém se desconhece o 

momento exato (LAWLESS, 1982). As censuras do tipo I e à direita são as mais observadas 

em estudos biomédicos e de melhoramento animal. 

Diversas características zootécnicas de interesse econômico apresentam dados 

censurados, tais como longevidade, prolificidade e produtividade total de fêmeas, pois muitos 

animais ainda estão em reprodução no momento da avaliação e, portanto, somente o limite 

inferior do seu valor fenotípico é conhecido (CARDOSO et al., 2009). Logo, mesmo quando 

os indivíduos são classificados como censurados, é importante que eles sejam incluídos na 

analise estatística, pois mesmo sem conhecer seus tempos de falha, o limite inferior da vida do 

indivíduo é conhecido, assim a exclusão desses indivíduos na análise final pode ocasionar 

resultados tendenciosos, o que dificulta a sua interpretação. 

A análise de sobrevivência faz uso dos mesmos conceitos estatísticos básicos que as 

demais análises. Em particular, baseia-se no principio da probabilidade para a estimativa de 

parâmetros, os quais descrevem os dados de forma paramétrica ou não paramétrica. O uso de 

técnicas de máxima verossimilhança segue grande parte dos procedimentos e propriedades 

utilizados pelos métodos estatísticos clássicos (DUCROCQ, 1997). 

 

2.3 Funções para o estudo do tempo de sobrevivência 

A função de densidade de probabilidade f(t) é definida como o limite da probabilidade 

de o evento de interesse ocorrer no intervalo de tempo [t; t+∆t], sendo expressa por: 
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A função de sobrevivência é uma das principais funções probabilísticas usadas neste 

tipo de análise e é definida como a probabilidade de uma observação não falhar (sobreviver) 

até certo tempo t (COLOSIMO & GIOLO, 2006). Em termos probabilísticos é descrita como: 

 

                   

 

Em que T é a variável aleatória não negativa, que representa o tempo de falha; F(t) é a função 

de distribuição acumulada (probabilidade de um indivíduo não sobreviver ao tempo t). 

A taxa de risco reflete o efeito do tempo sobre os indivíduos que não falharam 

(DANTAS et al., 2010). Segundo Colosimo & Giolo (2006), a função de taxa de risco      

descreve a forma em que a taxa instantânea de falha muda com o tempo t e pode ser definida 

como: 

 

        
    

               

  
 

 

De acordo com Colosimo & Giolo (2006), a função de taxa de risco é considerada mais 

informativa do que a função de sobrevivência, pois diferentes funções de sobrevivência 

podem assumir formas semelhantes enquanto suas respectivas funções de taxa de risco podem 

diferir drasticamente. A função de taxa de risco pode ter formatos diversos, podendo ser 

constante, crescente, decrescente ou, ainda, assumir outros formatos como banheira 

(COLOSIMO & GIOLO, 2006). Neste contexto, a modelagem da função de taxa de risco é 

um importante método para dados de sobrevivência. 

 

2.4 Métodos não-paramétricos 

Em análise de sobrevivência é imprescindível estimar a função de sobrevivência da 

variável resposta, e para isso existem técnicas paramétricas e não-paramétricas. Segundo 

Colosimo & Giolo (2006) as técnicas não-paramétricas são utilizadas quando não supomos 

nenhum modelo teórico para o tempo de falha. 

 

2.4.1 Estimador não-paramétrico de Kaplan-Meier 

O estimador não-paramétrico de Kaplan-Meier, proposto por Kaplan & Meier (1958) 

para estimar a função de sobrevivência, é também denominado de estimador limite-produto. É 

uma adaptação da função de sobrevivência empírica, na ausência de censuras (COLOSIMO & 
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GIOLO, 2006). Esta função pode ser obtida computacionalmente usando a fórmula de 

Kaplan-Meier apresentada por Allison (2010): 

 

          
     

  
  

      

    
  

  
 

      

 

 

Em que         é o valor da função de sobrevivência no tempo  ;    representa os 

tempos de falha ordenados, desde a ocorrência da primeira falha até a última;    representa o 

número de indivíduos sob risco do evento em   ; e    representa o número de indivíduos que 

falharam em   . 

A estimativa da função de sobrevivência por Kaplan-Meier desempenha um papel 

fundamental quando se deseja verificar a que família paramétrica pertence a variável tempo. 

Segundo Colosimo & Giolo (2006), as principais propriedades deste estimador são 

basicamente as seguintes: não viciado para amostras grandes; é fracamente consistente; 

converge assintoticamente para um processo gaussiano; é estimador de máxima 

verossimilhança de S(t). As técnicas não-paramétricas não permitem a inclusão de covariáveis 

em análise conjunta, mas apenas consideram uma covariável por vez o que inviabiliza a 

realização de uma análise mais elaborada. Como alternativa, pode-se dividir os dados em 

estratos de acordo com as covariáveis e realizar a análise por meio do método não-

paramétrico a fim de comparar os estratos (COLOSIMO & GIOLO, 2006). 

 

2.4.2 Estimador de Nelson-Aalen 

Segundo Colosimo & Giolo (2006), este estimador é mais recente do que o de Kaplan-

Meier e baseia-se na função de sobrevivência expressa por: 

 

                

 

Em que      é a função de risco acumulado, que como o próprio nome sugere, fornece a taxa 

de risco acumulada para o indivíduo. 

Um estimador para      foi inicialmente proposto por Nelson (1972), e retomado por 

Aalen (1978), e tem a seguinte forma: 
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Em que    e    são definidos como no estimador de Kaplan-Meier. 

Desse modo, com base no estimador de Nelson-Aalen, um estimador para a função de 

sobrevivência é expresso por: 

 

                  

 

O estimador de       e o de Kaplan-Meier apresentam, em muitos casos, estimativas 

bem próximas para a função de sobrevivência. Contudo, o estimador de Kaplan-Meier tem a 

vantagem de estar disponível em vários pacotes estatísticos, o que não ocorre, em geral, com 

o de Nelson-Aalen (COLOSIMO & GIOLO, 2006). 

 

2.4.3 Estimador da Tabela de vida ou Atuarial 

Segundo Colosimo & Giolo (2006), construir uma tabela de vida consiste em dividir o 

eixo do tempo em um certo número de intervalos: supondo que o eixo do tempo seja dividido 

em s intervalos definidos pelos pontos de corte,   ,   ,...,   , com             , para   

     , em que      e      . O estimador da tabela de vida apresenta a forma do 

estimador de Kaplan-Meier, mas para este caso, tem-se para    e   , que: 

i)    = número de falhas no intervalo           e 

ii)    = [número de indivíduos sob risco em     ] – [    x número de censuras em 

         ]. 

 

Dessa forma,      
  

  
, e a explicação para o segundo termo de    é que as observações 

para as quais a censura ocorreu no intervalo           são tratadas como se estivessem sob 

risco durante a metade do intervalo considerado. 

Logo, o estimador da tabela de vida fica expresso por: 
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Para         e        A representação gráfica da função de sobrevivência é uma 

escada, com valor constante em cada intervalo de tempo. 

 

2.4.4 Testes para a comparação das funções de sobrevivência 

Na maioria dos casos, o objetivo principal dos estudos é comparar as funções de 

sobrevivência entre as covariáveis ou entre seus estratos. Segundo Colosimo & Giolo (2006), 

um procedimento natural usaria os resultados assintóticos de       para testar a igualdade das 

funções de sobrevivência em um determinado tempo t; contudo, esta forma não faria uso 

eficiente dos dados disponíveis, pois não consideraria todo o período de estudo. As 

estatísticas mais comumente usadas podem ser vistas como generalizações para dados 

censurados, de conhecidos testes não-paramétricos. 

O teste de Log-Rank, apresentado por Mantel (1966), é muito utilizado na análise de 

sobrevivência e é o mais apropriado, particularmente, quando a razão das funções de risco dos 

grupos a serem comparados é aproximadamente constante, isto é, as populações têm a 

propriedade de riscos proporcionais. A estatística deste teste fundamenta-se na diferença entre 

o número observado de falhas dentro de cada grupo e uma quantidade que pode ser pensada 

como o correspondente número esperado de falhas sob a hipótese nula                  

(COLOSIMO & GIOLO, 2006). Rejeitar a hipótese nula significa que pelo menos uma curva 

difere das outras, significativamente, em algum momento do tempo (CARVALHO et al., 

2011). A equação do teste é dada por: 

 

  
           

 
    

 

      
 
   

 

 

que tem uma distribuição qui-quadrado com 1 grau de liberdade para grandes amostras, 

na qual     é o número observado de falhas no grupo 2 no tempo   ;     é o respectivo valor 

esperado de falhas, isto é,             
  , em que    corresponde ao total de falhas 

observadas nos grupos 1 e 2 em   ,    é o número de indivíduos sob risco nos grupos 1 e 2 em 

   e     corresponde ao total de falhas observadas no grupo 2 no tempo de falha   . E       é a 

variância de    , obtida por: 
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Para mais de duas funções de sobrevivência (r > 2), o teste de Log-Rank torna-se uma 

generalização do caso de duas funções de sobrevivência na qual a estatística T tem 

distribuição qui-quadrado com r – 1 graus de liberdade, em que r é o número de grupos 

(COLOSIMO & GIOLO, 2006). 

Outro teste bastante utilizado é o de Wilcoxon, também conhecido como teste de 

Breslow, é usado para testar a hipótese nula de que não há diferença entre as funções de 

sobrevivência de dois grupos distintos (COLLET, 2003). A estatística do teste é baseada por: 

 

               

 

   

 

 

Onde,     é o número de falhas no grupo 1 em   , e     é o respectivo valor esperado de 

falhas, isto é,             
  , em     corresponde ao total de falhas observadas no grupo 1 

no tempo   . 

Assim, se compararmos as funções de sobrevivência incluindo os dois testes acima 

citados, a seguinte forma geral é apresentada, generalizando a estatística de teste T: 

 

  
             

 
    

 

   
      

 
   

 

 

Com    os pesos que especificam os testes. Sob a hipótese nula de que as funções de 

sobrevivência não diferem, a estatística S tem distribuição qui-quadrado com 1 grau de 

liberdade para amostras grandes. Assim, o teste de Log-Rank é obtido quando     , para 

         O de Wilcoxon é obtido quando se toma      . De acordo com Colosimo & 

Giolo (2006), a escolha do peso direciona o tipo de diferença a ser detectado nas funções de 

sobrevivência. O teste de Wilcoxon, que utiliza peso igual ao número de indivíduos sob risco, 

coloca mais peso na porção inicial do eixo do tempo. O teste de Log-Rank, por outro lado, 

coloca mesmo peso para todo o eixo do tempo, o que reforça o enfoque nos tempos maiores 

quando comparado ao teste de Wilcoxon. 
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2.5 Modelos paramétricos 

Para acomodar adequadamente o efeito das covariáveis inseridas na análise de 

sobrevivência é necessário o uso de um modelo de regressão apropriado para dados 

censurados. Embora exista uma série de modelos probabilísticos utilizados em análise de 

dados de sobrevivência, alguns deles ocupam posição de destaque por sua comprovada 

adequação a várias situações práticas (COLOSIMO & GIOLO, 2006). 

 

2.5.1 Modelo exponencial 

De acordo com Colosimo & Giolo (2006), esta distribuição é um dos modelos 

probabilísticos mais simples dentre os utilizados para descrever o tempo de falha. A 

distribuição exponencial apresenta um único parâmetro e é a única que se caracteriza por ter 

uma função de taxa de risco constante; isto significa que tanto uma unidade velha quanto uma 

nova, que ainda não falharam, têm o mesmo risco de falhar em um intervalo futuro. 

Ao assumir que a variável aleatória tempo de sobrevivência T possui uma distribuição 

exponencial, a função de densidade de probabilidade é dada por: 

 

                              

 

Em que     é o tempo médio de vida. O parâmetro   tem a mesma unidade do tempo 

de falha t. 

As funções de sobrevivência      e de taxa de risco      são dadas, respectivamente, 

por: 

 

                 

 

     
    

    
 

         

        
    

 

Sendo   constante para todo o tempo de observação t. A média da distribuição 

exponencial é   e a variância,   . Como a função de risco é constante, as curvas de risco 

apresentam-se como paralelas ao eixo do tempo. Dessa maneira, quanto mais alto for o risco 

 , mais abruptamente      decresce e maior inclinação possui a reta que apresenta o risco 

acumulado (COLOSIMO & GIOLO, 2006; CARVALHO et al., 2011). 
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Apesar da simplicidade matemática deste modelo, a suposição do risco constante no 

tempo torna-se pouco plausível para a maioria dos casos. Em geral, o modelo exponencial é 

uma aproximação válida quando o tempo de acompanhamento é curto o suficiente para que o 

risco naquele período possa ser considerado constante (CARVALHO et al., 2011). 

 

2.5.2 Modelo Log-normal 

A distribuição Log-normal tem sido muito utilizada para caracterizar tempos de vida de 

produtos e indivíduos (COLOSIMO & GIOLO, 2006). A função da densidade de uma 

variável aleatória T com distribuição Log-normal é dada por: 

 

     
 

     
     

 

 
 
       

 
 

 

            

 

Em que   é a média do logaritmo do tempo de falha, assim como   é o desvio-padrão. 

Segundo Colosimo & Giolo (2006), as funções de sobrevivência e de taxa de falha de uma 

variável Log-normal não apresentam uma forma analítica explícita e são representadas, 

respectivamente, por: 

 

         
       

 
  

 

     
    

    
 

 

Em que      é a função de distribuição acumulada de uma normal padrão. 

A média e a variância da distribuição Log-normal são dadas, respectivamente, por: 

 

            
  

 
  

 

                             

 

Uma propriedade pouco atrativa desta distribuição é o comportamento decrescente da 

função de risco para valores grandes de T. Esse decréscimo é pouco plausível na maioria das 
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situações, embora existam alguns casos em que as propriedades desta distribuição ajustem-se 

ao problema em estudo. 

 

2.5.3 Modelo Log-logístico 

Uma distribuição que, na prática, tem se apresentado como uma alternativa a de Weibull 

e a Log-normal é a Log-logística (COLOSIMO & GIOLO, 2006). Para uma variável aleatória 

T com esta distribuição, a função de densidade é expressa por: 

 

     
 

  
        

 

 
 
 

 

  

            

 

Sendo     o parâmetro de forma e     o de escala. As funções de sobrevivência e 

de taxa de falha são expressas, respectivamente, por: 

 

     
 

   
 

 
 
 
 

 

     
  

 

 
 
   

     
 

 
 
 

 

 

 

2.5.4 Modelo gama e gama generalizado 

A distribuição gama, que também inclui a exponencial como um caso especial, tem sido 

usada em problemas de confiabilidade, pois a mesma se ajusta adequadamente a uma 

variedade de fenômenos nesta área. Em situações em que os efeitos aleatórios são envolvidos, 

como é o caso dos modelos de fragilidade, esta distribuição é assumida com maior frequência 

para modelar estes componentes (COLOSIMO & GIOLO, 2006). 

A função de densidade da distribuição gama, que é caracterizada por dois parâmetros,   

e  , em que     é o parâmetro de forma e     o de escala, é expressa por: 
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Com      como a função gama definida por               
 

 
. Para    , esta 

função de densidade apresenta um único pico em   
     

 
. A respectiva função de 

sobrevivência desta distribuição é dada por: 

 

      
 

      

 

 

          
 

 
     

 

A função de risco apresenta um padrão crescente ou decrescente convergindo, no 

entanto, para um valor constante quando t cresce de 0 a infinito, e é representada por: 

 

     
    

    
 

 

A média e a variância da distribuição gama são dadas, respectivamente, por    e    . 

Segundo Colosimo & Giolo (2006), outra distribuição que merece destaque na análise 

de sobrevivência é a gama generalizada. Esta distribuição é caracterizada por três parâmetros, 

    e  , todos positivos. Sua função de densidade é dada por: 

 

     
 

       
           

 

 
 
 

            

 

Em que      é a função gama. Para esta distribuição tem-se um parâmetro de escala,  , 

e dois de forma,   e  , o que a torna bastante flexível. 

A partir da função de densidade da distribuição gama generalizada pode-se observar 

que: 

 

i) Para       tem-se         , 

ii) Para     tem-se               , 

iii) E para     tem-se            . 

 

 

 

 



21 
 

2.5.5 Modelo de Weibull 

Proposto por Weibull (1939), este modelo representa uma generalização da distribuição 

exponencial, e, desde então, o mesmo vem sendo bastante utilizado em estudos biomédicos, 

industriais e nas ciências agrárias (LAWLESS, 1982). O modelo pode ser expresso como: 

 

                
    

 

Onde      é o risco de o indivíduo falhar em um tempo t;       é a função de risco de 

base de Weibull (         );    representa as covariáveis do modelo; e   representa o vetor 

de parâmetros associados às covariáveis. 

A distribuição de Weibull é muito utilizada para descrever o tempo de falha. De acordo 

com Collett (2003), essa distribuição é tão importante para a análise paramétrica de dados de 

sobrevivência quanto a distribuição normal é para os modelos de regressão lineares. 

Suponha uma variável aleatória T com distribuição de Weibull; tem-se a função 

densidade de probabilidade dada por: 

 

     
 

  
          

 

 
 
 

      

 

Em que   é o parâmetro de forma, e  , o de escala, e ambos são positivos. O parâmetro 

  tem a mesma unidade de medida de t e   não tem unidade. Assim, para essa distribuição, 

considerando     e   e    , as funções de sobrevivência e de risco são, respectivamente: 

 

            
 

 
 
 

  

 

     
 

  
     

 

A função de risco      é alterada em função de  . Quando          é estritamente 

crescente; se    ,      é estritamente decrescente; e se     tem-se a taxa de falha da 

distribuição exponencial, um caso particular da distribuição de Weibull (COLOSIMO & 

GIOLO, 2006). 
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2.5.6 Modelo semiparamétrico de Cox 

Na presença de   covariáveis, de modo que   seja um vetor com os componentes 

           
 
, a expressão geral do modelo de regressão de Cox é dada por: 

 

              
    

 

Em que   é uma função não-negativa que deve ser especificada, tal que         

Este modelo é composto pelo produto de dois componentes, um não-paramétrico e outro 

paramétrico, por isso ele é classificado como semiparamétrico. O componente não-

paramétrico       é, em geral, não especificado, além de ser uma função não negativa do 

tempo (COLOSIMO & GIOLO, 2006). O componente paramétrico é frequentemente usado 

na seguinte forma multiplicativa: 

 

                                 

 

Em que   é o vetor de parâmetros associado às covariáveis. Observe que a constante   , 

presente nos modelos paramétricos não aparece na equação acima; isto ocorre devido à 

presença do componente não-paramétrico no modelo que absorve este termo constante 

(COLOSIMO & GIOLO, 2006). 

Este modelo também é conhecido por modelo de riscos proporcionais, pois a razão das 

taxas de riscos de dois indivíduos que estão em diferentes estratos de uma covariável é 

constante no tempo. Isto é, a razão das funções de taxa de risco para os indivíduos   e   é dada 

por: 

 

     

     
 

           
   

           
   

       
     

    

 

Assim, o risco não depende do tempo. Se um animal no início do estudo tem o risco de 

ser descartado (falha) igual a duas vezes o risco de um segundo animal, então, esta razão de 

riscos será a mesma para todo o período de acompanhamento. 

O modelo de regressão de Cox é caracterizado pelos coeficientes     , que medem os 

efeitos das covariáveis sobre a função de risco. Segundo Colosimo & Giolo (2006), para se 

fazer inferências acerca dos parâmetros do modelo, é necessário o uso de um método de 
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estimação. O método da máxima verossimilhança é bastante conhecido e frequentemente 

usado para este propósito. Contudo, a presença do componente não-paramétrico       na 

função de verossimilhança faz com que este método seja inapropriado. Assim, Cox (1975) 

propôs um método que se adequasse a presença desse componente, denominando de método 

de máxima verossimilhança parcial. 

Dessa maneira, os valores de   que maximizam a função de verossimilhança parcial 

       são obtidos ao solucionar o sistema de equações definido por       , que é o vetor 

escore de derivadas de primeira ordem da função               . Isto é: 

 

            
          

      
    

       
           

 

 

   

   

 

2.6 Fragilidade 

Modelos de riscos proporcionais, sejam paramétricos ou semiparamétricos, podem ser 

estendidos incluindo efeitos aleatórios, tal como em modelos lineares mistos. Modelos mistos 

de sobrevivência são classicamente referidos como modelos de fragilidade pelos estatísticos 

(DUCROCQ, 1997). Os modelos de fragilidade classificam-se na abordagem condicional, 

uma vez que os mesmos assumem que os tempos que apresentam uma possível associação são 

independentes condicionalmente à variável de fragilidade (COLOSIMO & GIOLO, 2006). 

O modelo de fragilidade pode ser expresso por: 

 

                      
    

 

O componente de fragilidade    estratifica parte da variação não observada entre os 

indivíduos e permite, portanto, a correção de uma possível discrepância entre a variação real 

das observações e a especificada pelo modelo. Quando    é definido como um grupo de 

indivíduos como, por exemplo, filhas de um touro j, ele descreve as características não 

observáveis (genética) que agem sobre o risco comum a cada membro do grupo. Em todos os 

casos, pode-se utilizar            , o que possibilita a inclusão do termo de fragilidade na 

parte exponencial do modelo de riscos proporcionais (DUCROCQ, 1997). Assim, o modelo 

misto de sobrevivência pode ser escrito como: 
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Em que       pode ter uma forma paramétrica ou pode ser arbitrária. A expressão acima 

pode ser estendida para incluir covariáveis tempo-dependentes e aleatórias. 

Segundo Collet (2003), os modelos que incluem um efeito aleatório para representar os 

valores compartilhados por grupos de indivíduos são denominados modelos de fragilidade 

compartilhada. Em alguns casos, a inclusão do efeito aleatório no modelo de regressão de Cox 

pode tornar os riscos não proporcionais, enquanto que a introdução deste efeito no modelo de 

riscos proporcionais de Weibull pode tornar a função de risco não-monótona (COLLET, 

2003). 

Segundo Ducrocq (1997), a distribuição gama é comumente vinculada ao termo de 

fragilidade   , devido à sua flexibilidade e conveniência matemática. Outras distribuições 

também têm sido propostas, tais como, distribuições estáveis positivas ou a distribuição 

gaussiana inversa (HOUGAARD, 1986), ou ainda a distribuição log-normal (COLLET, 

2003). Estas distribuições não têm o mesmo recurso teórico disponível para a distribuição 

normal (multivariada), bastante utilizada no melhoramento animal quando um modelo 

poligênico infinitesimal é assumido. No entanto, tem sido mostrado que as estimativas obtidas 

para os parâmetros da distribuição gama de    são satisfatórias para o gado leiteiro 

(DUCROCQ et al., 1988).  

Os processos de estimação baseiam-se na construção de uma função de verossimilhança 

e na sua otimização. Em particular, o algoritmo EM (Expectation maximization) tem sido 

usado para este tipo de modelo, considerando, para isso, que os valores de fragilidade são 

dados perdidos. Outra abordagem considerada, que apresenta similaridades com o algoritmo 

EM é a que considera o modelo de fragilidade gama como um modelo penalizado, otimizando 

assim, no processo de estimação, a função de verossimilhança parcial penalizada 

(COLOSIMO & GIOLO, 2006). 

 

2.7 Teste de hipóteses 

Para um modelo com um vetor            
 
 de parâmetros, muitas vezes surge o 

interesse em testar hipóteses relacionadas a esse vetor. Em geral, três testes são utilizados para 

esta finalidade: o de Wald, o da Razão de Verossimilhanças e o Escore (COLOSIMO & 

GIOLO, 2006). 
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2.7.1 Teste de Wald 

De acordo com Carvalho et al. (2011), a estatística de Wald testa a significância de 

covariáveis uma a uma, ou seja, testa a hipótese nula de que o parâmetro    da regressão é 

igual a zero contra a hipótese alternativa de que é diferente de zero. Ainda, segundo Colosimo 

& Giolo (2006), este teste é, geralmente, o mais usado para testar hipóteses relativas a um 

único parâmetro   , com j = 1,..., p. Ele é baseado na distribuição assintótica de    e é uma 

generalização do teste t de Student (Wald, 1943). 

Considerando-se a hipótese nula         , em que    tem uma distribuição 

aproximadamente qui-quadrado com   graus de liberdade    
  , a estatística do teste é dada 

por: 

 

  
       

 

        
 

 

2.7.2 Teste da razão de Verossimilhanças 

Este teste é baseado na função de verossimilhança e envolve a comparação dos valores 

do logaritmo da função de verossimilhança maximizada sem restrição e sob   , isto é, a 

comparação de          e           (COLOSIMO & GIOLO, 2006). A estatística para este 

teste é dada por: 

 

          
      

     
                         

 

que sob         , segue aproximadamente uma distribuição qui-quadrado com   

graus de liberdade. 

 

2.7.3 Teste escore 

O teste escore é obtido a partir da função escore, tida como a sua estatística de teste, e é 

dada por: 
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Em que       é a função escore      
        

  
 avaliada em   , e       a matriz de 

variância-covariância observada de    também avaliada em   . 

 

2.8 Adequação do modelo ajustado 

Para modelos de sobrevivência, a definição de resíduo não é simples e direta como nos 

modelos lineares, em que uma análise gráfica dos resíduos é utilizada para a avaliação da 

adequação dos modelos. As técnicas gráficas são, em particular, utilizadas para examinar 

diferentes aspectos do modelo. Um desses aspectos é avaliar a distribuição dos erros por meio 

dos resíduos (COLOSIMO & GIOLO, 2006). Assim, os seguintes resíduos serão descritos: de 

Schoenfeld, de Cox-Snell, padronizados, martingal e deviance. 

 

2.8.1 Resíduos de Schoenfeld 

Para investigar a proporcionalidade de cada covariável k utiliza-se os resíduos de 

Schoenfeld definidos para cada indivíduo i: 

 

                

 

Em que    é o indicador de ocorrência de evento para o indivíduo i, e por isso quando 

ocorre censura o resíduo é nulo. Define-se     como a covariável e     como uma média 

ponderada dos valores das covariáveis dos indivíduos em risco no tempo   . 

Suponhamos que o vetor de coeficientes    varia com o tempo t. Logo, esse vetor   

pode ser dividido em duas partes: uma média constante e uma função      que representa 

valores que variam no tempo. Seja o resíduo padronizado de Shoenfeld em    definido por: 

 

  
          

  
   

 

Em que        é a matriz de covariância estimada do vetor de resíduos de Schoenfeld. 

Demonstra-se que o valor esperado desse resíduo padronizado é aproximadamente igual à 

parte de   que varia no tempo. Assim, o gráfico dos resíduos padronizados de Schoenfeld 

contra os tempos de sobrevivência permite verificar se estes estão distribuídos igualmente ao 

longo do tempo, ou se aparece uma forma sugestiva de não proporcionalidade. Em outras 
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palavras, se a suposição de riscos proporcionais for satisfeita, não deverá existir tendência 

sistemática no gráfico de    
  contra o tempo de sobrevivência (CARVALHO et al., 2011). 

 

2.8.2 Resíduos de Cox-Snell 

Os resíduos de Cox-Snell são amplamente utilizados na análise de dados de 

sobrevivência e recebem essa denominação porque são um exemplo particular da definição 

geral dos resíduos realizada por Cox & Snell (1968) (COLLET, 2003). Este tipo de resíduos 

auxilia na determinação do ajuste global do modelo, e tem quantidade determinada por: 

 

              

 

Em que       é a função de risco acumulado obtida pelo modelo ajustado. 

Segundo Colosimo & Giolo (2006), para os modelos de regressão exponencial, Weibull 

e log-normal, os resíduos de Cox-Snell são dados de forma diferente, respectivamente, por: 

 

Exponencial:                
      

Weibull:                
     

  
 

Log-normal:              
          

   

  
   

 

Os resíduos     vêm de uma população homogênea e devem seguir uma distribuição 

exponencial padrão, caso o modelo seja adequado (LAWLESS, 1982). O gráfico das curvas 

de sobrevivência desses resíduos, obtidas por Kaplan-Meier e pelo modelo exponencial 

padrão, também auxilia na verificação da qualidade do modelo ajustado; assim, quanto mais 

próximas as curvas se apresentarem, melhor será considerado o ajuste do modelo aos dados 

(COLOSIMO & GIOLO, 2006). 

 

2.8.3 Resíduos padronizados 

Os resíduos padronizados são quantidades calculadas por: 

 

    
      

   

  
 

 

Com          ). 
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Assim, se, por exemplo, o modelo de regressão exponencial for adequado, esses 

resíduos devem ser uma amostra censurada da distribuição valor extremo padrão. De modo 

análogo, se o modelo log-normal for apropriado, os mesmos devem ser uma amostra 

censurada da distribuição normal padrão (COLOSIMO & GIOLO, 2006). 

Os resíduos     são estimativas dos erros que vêm de uma população homogênea. Os 

gráficos das curvas de sobrevivência dos resíduos, obtidas por Kaplan-Meier e pelo modelo 

log-normal padrão, também auxiliam a verificar a qualidade do modelo ajustado; quanto mais 

próxima elas se apresentarem, melhor é considerado o ajuste do modelo aos dados. 

 

2.8.4 Resíduos Martingal 

Os resíduos martingal, uma vez derivados por meio do método martingal (COLLET, 

2003), são definidos por: 

 

           

 

Em que    é a variável qualificadora de falha e    , os resíduos de Cox-Snell. Na 

realidade, os resíduos martingal são uma ligeira modificação dos de Cox-Snell, pois são 

vistos como uma estimativa do número de falhas em excesso observadas nos dados, mas não 

predito pelo modelo (COLOSIMO & GIOLO, 2006). 

 

2.8.5 Resíduos Deviance 

Embora os resíduos martingal compartilhem várias das propriedades de outros resíduos 

encontrados em outras análises, como na de regressão linear, eles não são simetricamente 

distribuídos em torno de zero, mesmo quando o modelo ajustado está correto (COLLET, 

2003). Essa assimetria gera gráficos baseados nos resíduos, o que dificulta a sua interpretação. 

Os resíduos deviance, por sua vez, são mais simétricos quando distribuídos em torno de zero, 

e são definidos por: 

 

                                     
 
   

 

Assim, se o modelo for apropriado, esses resíduos devem apresentar um comportamento 

aleatório em torno de zero. Gráficos dos resíduos martingal, ou deviance, versus os tempos 
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fornecem, assim, uma forma de verificar a adequação do modelo ajustado, bem como 

auxiliam na detecção de observações atípicas (COLOSIMO & GIOLO, 2006). 
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CAPÍTULO 2 – AVALIAÇÃO GENÉTICA DA IDADE AO PRIMEIRO PARTO DE 

VACAS PARDO-SUÍÇAS NO SEMIÁRIDO DO BRASIL POR MEIO DA ANÁLISE 

DE SOBREVIVÊNCIA 

 

 

RESUMO 

A idade ao primeiro parto de novilhas Pardo-Suíças criadas no Semiárido do Brasil foi 

analisada como o tempo até o evento por meio do método não-paramétrico de Kaplan-Meier e 

do modelo de fragilidade compartilhado gama, sob a metodologia de análise de sobrevivência. 

Foram estimadas curvas de sobrevivência e de taxa de risco associadas com este evento e 

identificada a influência das covariáveis consideradas sobre o tempo. Os tempos médio e 

mediano ao primeiro parto foram 987,77 e 1.003 dias, respectivamente; e as covariáveis 

significativas pelo teste de Log-Rank, na análise por Kaplan-Meier, foram estação de 

nascimento, ano de parto, touro (pai da vaca) e estação de parto. Na análise pelo modelo de 

fragilidade, foram preditos os valores genéticos e as fragilidades dos touros (pais) para o parto 

de suas filhas, modelando-se a função de risco de cada vaca em função da covariável fixa 

estação de nascimento e da covariável aleatória touro. A fragilidade seguiu a distribuição 

gama. Touros com valores genéticos positivos e altos possuem fragilidades altas, o que 

significa menor tempo de sobrevivência de suas filhas ao evento, ou seja, redução na idade ao 

primeiro parto delas. 

 

Palavras-chave: fragilidade, método de Kaplan-Meier, vaca primípara, valor genético 
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CHAPTER 2 – GENETIC EVALUATION OF AGE AT FIRST CALVING FROM 

BROWN-SWISS COWS AT THE SEMIARID OF BRAZIL THROUGH SURVIVAL 

ANALYSIS 

 

 

ABSTRACT 

The age at first calving of Brown-Swiss heifers raised at the Semiarid of Brazil was analyzed 

as the time until the event by the nonparametric method of Kaplan-Meier and the gamma 

shared frailty model, under the survival analysis methodology. Survival and hazard rate 

curves associated with this event were estimated and identified the influence of the considered 

covariates on such time. The mean and median times at the first calving were 987.77 and 

1,003 days, respectively, and significant covariates by the Log-Rank test, on the Kaplan-

Meier analysis, were birth season, calving year, sire (cow’s father) and calving season. In the 

analysis by frailty model, the breeding values and the frailties of the sires (fathers) for the 

calving of their daughters were predicted modeling the risk function of each cow as a function 

of the birth season as fixed covariate and sire as random covariate. The frailty followed the 

gamma distribution. Sires with high and positive breeding values possess high frailties, what 

means shorter survival time of their daughters to the event, i.e., reduction in the age at first 

calving of them. 

 

Keywords: breeding value, frailty, Kaplan-Meier method, primiparous cow 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Alguns estudos têm enfatizado a importância da eficiência reprodutiva e o seu papel 

sobre a produtividade e a rentabilidade de rebanhos bovinos leiteiros. Dentre as características 

que estão associadas à eficiência reprodutiva, está a idade ao primeiro parto (IPP), que é de 

fácil mensuração no rebanho, sendo também considerada como um indicador da precocidade 

sexual e fertilidade das fêmeas. Além disso, a IPP está diretamente relacionada com a taxa de 

crescimento do animal, sendo um parâmetro de expressiva importância econômica por estar 

relacionado com o início da vida produtiva da matriz (BRCKO et al., 2010). Vacas que parem 

mais cedo possibilitam um retorno mais rápido do capital investido pelo pecuarista, pois 

produzirão mais crias e serão mais produtivas ao longo de suas vidas e, consequentemente, 

mais lucrativas para os sistemas de produção de leite. 

Contudo, na maioria dos rebanhos, é comum algumas fêmeas não possuírem o registro 

de primeiro parto no momento da avaliação, o que pode ser causado por motivos diversos 

como por doença, imaturidade fisiológica, morte ou mesmo pela venda de animais, 

denominando-se essas observações de dados censurados (CUNHA & MELO, 2012). 

Nas avaliações genéticas utilizando a metodologia tradicional dos modelos lineares 

mistos, são analisados apenas os registros das fêmeas que pariram (dados não censurados), os 

quais podem não seguir a distribuição normal, descartando-se do banco de dados os animais 

que não têm informação. Neste sentido, a análise de sobrevivência considera as informações 

completas e incompletas dos indivíduos que são avaliadas, respectivamente, como dados não 

censurados e censurados (ALLISON, 2010) e tem sido aplicada aos estudos com 

características reprodutivas de animais de produção.  

Alguns estudos envolvendo características reprodutivas e a eficácia da análise de 

sobrevivência para avaliar tais características tem sido observados na literatura: Schneider et 

al. (2006) estimaram valores genéticos de touros para avaliar a fertilidade de suas filhas, por 

meio de quatro modelos de risco proporcionais e dois modelos lineares mistos diferentes, 

considerando a característica intervalo entre a primeira e a última inseminação e afirmaram 

que os modelos de sobrevivência permitiram uma maior acurácia do que os modelos lineares 

para os valores genéticos preditos. Schneider et al. (2007) reportaram os efeitos da mastite e a 

confirmação de prenhez sobre o descarte de vacas leiteiras na Suécia. Potoc nik et al. (2011) 

analisaram a longevidade de vacas Holandesas utilizando um modelo de riscos proporcionais 
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Weibull; os autores sugeriram que este tipo de análise é adequada para a avaliação genética da 

longevidade. 

Diante dos resultados de estudos envolvendo características reprodutivas e este tipo de 

análise, a IPP pode ser analisada em função do tempo até o evento (ocorrência de parto) sob 

esta metodologia. Neste tipo de análise, muitos métodos estatísticos diferentes, entre 

paramétricos e não-paramétricos, podem ser empregados para o tratamento da censura. Dentre 

os que têm sido amplamente utilizados, estão o método não-paramétrico de Kaplan-Meier ou 

estimador Limite-Produto e o modelo semiparamétrico de riscos proporcionais de Cox com 

fragilidade compartilhada. 

O estimador de Kaplan-Meier informa o quanto cada covariável e seus estratos afetam a 

variável resposta (tempo). Isto é, ele permite estimar a probabilidade de sobrevivência ao 

evento em relação a cada variável considerada no estudo (COLOSIMO & GIOLO, 2006). A 

principal vantagem desse estimador é a simplicidade dos cálculos e a facilidade de 

compreensão, já que nenhuma estrutura paramétrica está envolvida (KAPLAN & MEIER, 

1958). 

No contexto da análise de sobrevivência multivariada, Ducrocq & Casella (1996) 

afirmam que os modelos de riscos proporcionais podem incluir efeitos aleatórios (genéticos) 

além dos efeitos fixos, tornando-se modelos mistos de sobrevivência sendo mais conhecidos 

por modelos de fragilidade. A fragilidade é um termo aleatório não observável que afeta 

multiplicativamente o risco comum aos indivíduos dentro de um mesmo grupo (família), pois 

descreve fatores genéticos compartilhados pelos membros desse grupo, como pelas filhas de 

um mesmo touro. Em gado leiteiro, a distribuição gama associada ao termo da fragilidade tem 

sido a mais usada, pois leva a uma distribuição aproximadamente normal para o efeito 

aleatório de touro (DUCROCQ & CASELLA, 1996). 

Este trabalho objetiva avaliar a idade ao primeiro parto de novilhas Pardo-Suíças, 

identificando as covariáveis que influem sobre o tempo até esse evento, bem como predizer o 

valor genético e a fragilidade dos touros para a idade ao primeiro parto de suas filhas, 

utilizando a metodologia da análise de sobrevivência por meio do estimador não-paramétrico 

de Kaplan-Meier e do modelo de fragilidade compartilhado gama. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Descrição do banco de dados 

Os dados utilizados neste estudo foram provenientes de um rebanho da raça Pardo-

Suíça pertencente à Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (EMPARN). 

O rebanho é criado na Estação Experimental do município de Cruzeta - Rio Grande do Norte, 

situado na mesorregião Central Potiguar e na microrregião Seridó Oriental. A sede do 

município tem uma altitude média de 226,46 m e coordenadas geográficas 06º24’43,2’’ de 

latitude sul e 36º47’24,0’’ de longitude oeste, distanciando-se da capital do estado cerca de 

220 km. 

O clima da região caracteriza-se como semiárido, com estação chuvosa atrasando-se 

para o outono. As médias anuais de temperatura mínima e máxima, umidade relativa do ar e 

precipitação pluviométrica para a região foram calculadas em: 18,0 ºC e 33,0 ºC; 64 % e 578 

mm, respectivamente (INMET, 2014). Durante os meses de fevereiro a junho, as vacas eram 

criadas em regime semi-intensivo, alimentando-se de pasto nativo e concentrado formulado 

na fazenda; entre julho e janeiro, adotava-se o regime intensivo, em estábulo de alojamento 

livre, com a dieta baseada em silagem de sorgo e capim-elefante. Foram analisadas 121 vacas 

primíparas, filhas de 47 touros não aparentados (reprodução por inseminação artificial), 

nascidas em 1993 e de 1995 a 2007, com parições entre 1998 e 2009 e idades ao parto 

variando de 736 a 2.365 dias. 

O tempo (em dias) até a ocorrência do primeiro parto (evento) foi considerado como a 

variável dependente, expressa na escala contínua. Sob a metodologia de análise de 

sobrevivência, todas as variáveis independentes (explicativas) no modelo são denominadas de 

covariáveis (COLOSIMO & GIOLO, 2006). Assim, foram consideradas as covariáveis que 

possivelmente poderiam influenciar a variável tempo, baseando-se em estudos divulgados na 

literatura com bovinos de leite nos quais a idade ao primeiro parto foi analisada com uso da 

metodologia de modelos lineares mistos. Desse modo, foram consideradas as covariáveis 

fixas: ano e estação de nascimento, bem como ano e estação de parto. A única covariável 

aleatória incluída foi touro (pai da vaca), desde que cada animal tivesse tido pelo menos uma 

filha com registro de primeiro parto no rebanho. Todas as covariáveis eram independentes do 

tempo, isto é, não mudavam com o tempo. 

As estações de nascimento e de parto foram agrupadas em duas categorias: estação 1, de 

fevereiro a junho; e estação 2, de julho a janeiro. A estação 1 correspondeu aos meses de 
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maior precipitação pluviométrica na região, com temperatura e umidade do ar medianas, 

enquanto a estação 2 reuniu os meses de menor incidência de chuva, com altas temperaturas e 

baixa umidade do ar. 

Dado que nos sistemas de produção leiteiros os animais que se reproduzem mais cedo 

são os mais eficientes e que a raça Pardo-Suíça tem origem europeia, foi estabelecido que o 

primeiro parto devesse ocorrer até os 36 meses de idade da vaca. Assim, na análise de 

sobrevivência, o tempo máximo para a censura foi fixado em 1.098 dias (36 meses) a contar 

da data de nascimento. Haja vista que nenhum parto ocorrera antes dos 700 dias de idade das 

fêmeas, ajustou-se a escala de tempo para descontar este longo período sem evento tomando-o 

como o tempo de origem. Logo, deve-se acrescentar 700 dias na interpretação dos resultados. 

Foi criada a variável “status” para qualificar o registro de tempo de cada fêmea como: 

tempo de falha (não censurado) com “status” = 1 caso ela tivesse parido entre 0 e 398 dias 

(700 e 1.098 dias), inclusive; e tempo de censura com “status” = 0 caso ela não tivesse parido 

até 398 (1.098) dias. Assim, as fêmeas censuradas pariram em tempos situados à direita 

(depois) do tempo de censura; caso de censura à direita e do tipo I (COLOSIMO & GIOLO, 

2006). 

A IPP foi analisada em relação a cada covariável incluída no banco de dados, utilizando, 

respectivamente, o estimador de Kaplan-Meier e o modelo de fragilidade compartilhado 

gama. 

 

Estimador não-paramétrico de Kaplan-Meier 

A função de sobrevivência empírica dá uma ideia sobre a distribuição dos tempos de 

sobrevivência. Esta função pode ser obtida computacionalmente usando a fórmula de Kaplan-

Meier apresentada por Allison (2010): 

 

          
     

  
  

      

    
  

  
 

      

 

 

Em que         é o valor da função de sobrevivência no tempo  ;    representa os 

tempos de falha ordenados, desde a ocorrência da primeira falha até a última;    representa o 

número de indivíduos sob risco do evento em   ; e    representa o número de animais que 

falharam em   .         é chamado de estimador de Kaplan-Meier da função de sobrevivência 
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ou estimador limite-produto. A partir do        , a função do risco empírico      pode ser 

computada. 

O estimador não-paramétrico de Kaplan-Meier mostra a extensão do efeito de cada 

covariável sobre a variável resposta (tempo) considerada. O teste não-paramétrico utilizado 

para verificar a influência de cada covariável sobre a idade ao primeiro parto das vacas foi o 

teste de Log-Rank (MANTEL, 1966), um dos mais utilizados na análise de sobrevivência 

(LAWLESS, 1982). 

Por meio do método sequencial “forward stepwise” foram obtidas as estatísticas parciais 

de qui-quadrado para o teste de Log-Rank, distribuídas ordinalmente, a partir daquela 

covariável que obteve o mais alto valor de qui-quadrado na estatística geral da análise 

univariada. 

Utilizou-se o procedimento LIFETEST do SAS 9.2 (SAS Institute Inc., 2009) para obter 

o estimador de Kaplan-Meier da função de sobrevivência         a fim de estimar as curvas 

de sobrevivência e de taxa de risco associadas com o primeiro parto neste rebanho, bem como 

identificar a influência de cada covariável sobre o tempo até o evento. 

 

Modelo de fragilidade compartilhado gama 

Na modelagem do tempo, considerou-se que os tempos das vacas filhas de um mesmo 

touro apresentavam uma associação entre si decorrente de fatores genéticos (não observáveis) 

compartilhados; com isso uma covariável aleatória (touro), representando uma fragilidade, 

sob distribuição gama, foi considerada na análise para levar em conta esta associação. 

Portanto, o modelo semiparamétrico de fragilidade compartilhado gama foi utilizado, o qual 

também é considerado uma extensão do modelo de riscos proporcionais de Cox. 

O modelo final foi escolhido após testar o efeito de cada covariável fixa sobre o tempo 

do evento, seguindo a recomendação de Collett (2003), em análise conjunta com o efeito 

aleatório de touro. Em cada passo do processo de seleção das covariáveis, a estatística de teste 

foi obtida utilizando-se o teste da razão de verossimilhanças com uma distribuição qui-

quadrado de referência com graus de liberdade igual ao número de termos excluídos 

(COLOSIMO & GIOLO, 2006). 

Dessa maneira, o modelo final ficou: 
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Em que: 

        é a função de risco de uma novilha “k”, dependendo do tempo t até o evento, 

filha do touro “j” e que nasceu na estação “i”; 

      é a função de risco de base desconhecida; 

      é o efeito da estação de nascimento “i” (i = 1 e 2), como a única covariável fixa 

significativa; 

   é o efeito do touro (pai) “j” (j = 1 a 47) como covariável aleatória, com             

representando o valor da fragilidade (taxa de risco) gama, tal que         e         

     
 . 

 

A herdabilidade (    da característica idade ao primeiro parto foi calculada de acordo 

com a fórmula de    logarítmica proposta por Ducrocq & Casella (1996): 

 

    
  

   
 

  
  

  

 

 

 

Em que 
  

 
 representa a variância dos resíduos em uma distribuição de valor extremo. 

Apesar de o modelo de regressão de Cox ser bastante flexível devido a presença do 

componente não-paramétrico na função de risco de base, ele não se ajusta a qualquer situação 

e, como qualquer outro modelo estatístico, requer o uso de técnicas para avaliar a sua 

adequação (COLOSIMO & GIOLO, 2006). Segundo estes autores, a suposição básica do 

modelo é a de que a razão entre as taxas de risco de dois indivíduos que estão em níveis 

diferentes do mesmo estrato seja constante no tempo e a violação desta pode acarretar sérios 

vícios na estimação dos coeficientes do modelo. 

Para verificar a suposição de proporcionalidade dos riscos foi realizada uma avaliação 

dos resíduos de Schoenfeld; estes são definidos para cada registro não censurado, isto é, para 

as falhas e não são definidos para as censuras. Para permitir que a estrutura de correlação dos 

resíduos seja considerada, uma forma padronizada dos resíduos de Schoenfeld (  
   é 

frequentemente usada (COLOSIMO & GIOLO, 2006). Neste caso, o modelo expresso por: 
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Com a restrição de que        , que implica na proporcionalidade dos riscos. Quando 

     não é constante, o impacto de uma ou mais covariáveis no risco pode variar com o 

tempo. Assim se a suposição dos riscos é valida, o gráfico dos resíduos          deve ser 

uma linha horizontal (COLOSIMO & GIOLO, 2006) e não deve apresentar tendências 

acentuadas ao longo de       . Para auxiliar na detecção de uma possível falha da 

suposição dos riscos proporcionais, uma curva suavizada com bandas de confianças foi 

adicionada ao gráfico. 

Em função de conclusões subjetivas que podem ser obtida pela interpretação dos 

gráficos, o coeficiente de correlação de Pearson ( ) entre os resíduos padronizados de 

Schoenfeld e     , para cada covariável, também foi utilizado a fim de verificar a suposição 

dos riscos proporcionais. Colosimo & Giolo (2006) afirmam que valores de   próximos a zero 

mostram não haver evidências para a rejeição da suposição de proporcionalidade dos riscos. 

As análises foram efetuadas no programa estatístico R versão 3.0.1 (R 

DEVELOPMENT CORE TEAM, 2013), por meio do pacote “survival”. 

  



42 
 

3. RESULTADOS 

 

Estimador de Kaplan-Meier 

Foram observadas diferentes quantidades de animais por estrato de cada covariável. 

Todavia, tais diferenças não influenciam nas estimativas de Kaplan-Meier (LAWLESS, 

1982). Para a covariável ano de nascimento (Tabela 1), é possível observar diferentes 

quantidades de animais por ano, todos os animais nascidos nos anos de 1993 e 1995 

sobreviveram, ou seja, foram censurados. Já todos aqueles nascidos nos anos de 1996, 2006 e 

2007 falharam. Aplicando o teste de Log-Rank para verificar a igualdade entre os anos de 

nascimento, foi detectada diferença significativa (  0,0001  entre eles pela estatística de 

   40,92 4 (13 graus de liberdade). 

 

Tabela 1. Número total de animais, de animais não censurados e censurados e suas respectivas 

porcentagens para a covariável ano de nascimento. 

Ano de Nascimento Nº de animais 
Nº de animais não 

censurados (falhas) 

Nº de animais 

censurados 

1993 3 (2,48%) 0 (0,00%) 3 (100,00%) 

1995 3 (2,48%) 0 (0,00%) 3 (100,00%) 

1996 4 (3,31%) 4 (100,00%) 0 (0,00%) 

1997 12 (9,92%) 10 (83,33%) 2 (16,67%) 

1998 6 (4,96%) 5 (83,33%) 1 (16,67%) 

1999 16 (13,22%) 11 (68,75%) 5 (31,25%) 

2000 9 (7,44%) 5 (55,56%) 4 (44,44%) 

2001 13 (10,74%) 10 (76,92%) 3 (23,08%) 

2002 16 (13,22%) 15 (93,75%) 1 (6,25%) 

2003 12 (9,92%) 4 (33,33%) 8 (66,67%) 

2004 12 (9,92%) 9 (75,00%) 3 (25,00%) 

2005 5 (4,13%) 3 (60,00%) 2 (40,00%) 

2006 5 (4,13%) 5 (100,00%) 0 (0,00%) 

2007 5 (4,13%) 5 (100,00%) 0 (0,00%) 

Total 121 86 35 

 

A estação de nascimento também foi estudada, pois animais nascidos em diferentes 

épocas do ano podem ser influenciados por condições diferentes de ambiente e de alimentação 

(CAETANO et al., 2012). Embora a quantidade de animais que falharam nas duas estações 

tenha sido próxima (Tabela 2), o maior percentual de falhas foi observado para os animais 

nascidos na estação 1 (80%), em função da menor quantidade de animais (50) nascidos nesta 
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estação. Consequentemente a estação de nascimento 2 teve um maior percentual de animais 

que sobreviveram (35,21%) quando comparada à estação 1 (20%). Ao verificar o efeito da 

estação de nascimento sobre a probabilidade de sobrevivência das vacas ao primeiro parto, 

constatou-se diferença significativa (  0,0222) entre as estações pela estatística    

 ,2291 (1 grau de liberdade) para o teste de Log-Rank. Pela inspeção visual da curva de 

sobrevivência da IPP por estação de nascimento (Figura 1), constatou-se, de início, certa 

proximidade entre elas, o que indica que os primeiros partos das fêmeas nascidas nas duas 

diferentes estações ocorreram em tempos relativamente próximos. 

 

Tabela 2. Número total de animais, de animais não censurados e censurados e suas respectivas 

porcentagens para a covariável estação de nascimento. 

Estação de 

Nascimento 
Nº de animais 

Nº de animais não 

censurados (falhas) 

Nº de animais 

censurados 

1 50 (41,32%) 40 (80,00%) 10 (20,00%) 

2 71 (58,68%) 46 (64,79%) 25 (35,21%) 

Total 121 86 35 

 

 

 

Figura 1. Estimativas de Kaplan-Meier da probabilidade de sobrevivência ao primeiro parto 

de vacas Pardo-Suíças em relação à covariável estação de nascimento. 
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Nenhuma novilha pariu no ano de 1998 (Tabela 3), resultando em 100% de 

sobrevivência; o contrário do que ocorreu no ano de 2001, quando não foi identificada 

nenhuma censura. Os anos de 2000, 2002 e 2005, que tinham 10 fêmeas cada, tiveram um 

percentual de falha de 70%, 70% e 90%, respectivamente. Não foram detectadas diferenças 

significativas (  0,6899  entre os anos de parto, pela estatística    8,2 97 (11 graus de 

liberdade) para o teste de Log-Rank. 

Observou-se um maior número e também um maior percentual de novilhas que 

falharam na estação de parto 2, 59,50% e 73,61 %, respectivamente (Tabela 4). A estação de 

parto 1 teve um maior percentual de animais que sobreviveram (32,65%) quando comparada à 

estação 2 (26,39%). Não foram detectadas diferenças significativas (  0,4  4  entre as 

estações de parto, considerando a estatística de    0,  71 (1 grau de liberdade) para o teste 

de Log-Rank. 

 

Tabela 3. Número total de animais, de animais não censurados e censurados e suas respectivas 

porcentagens para a covariável ano de parto. 

Ano de parto Nº de animais 
Nº de animais não 

censurados (falhas) 

Nº de animais 

censurados 

1998 1 (0,83%) 0 (0,00%) 1 (100,00%) 

1999 14 (11,57%) 10 (71,43%) 4 (28,57%) 

2000 10 (8,26%) 7 (70,00%) 3 (30,00%) 

2001 8 (6,61%) 8 (100,00%) 0 (0,00%) 

2002 10 (8,26%) 7 (70,00%) 3 (30,00%) 

2003 13 (10,74%) 8 (61,54%) 5 (38,46%) 

2004 17 (14,05%) 12 (70,59%) 5 (29,41%) 

2005 10 (8,26%) 9 (90,00%) 1 (10,00%) 

2006 8 (6,61%) 4 (50,00%) 4 (50,00%) 

2007 14 (11,57%) 9 (64,29%) 5 (35,71%) 

2008 5 (4,13%) 3 (60,00%) 2 (40,00%) 

2009 11 (9,09%) 9 (81,82%) 2 (18,18%) 

Total 121 86 35 
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Tabela 4. Número total de animais, de animais não censurados e censurados e suas respectivas 

porcentagens para a covariável estação de parto. 

Estação de parto Nº de animais 
Nº de animais não 

censurados (falhas) 

Nº de animais 

censurados 

1 49 (40,50%) 33 (67,35%) 16 (32,65%) 

2 72 (59,50%) 53 (73,61%) 19 (26,39%) 

Total 121 86 35 

 

No geral, a curva de sobrevivência deste rebanho (Figura 2) apresentou declínio de 0 

aos 398 (700 aos 1.098) dias, correspondendo à redução na probabilidade de sobrevivência ao 

primeiro parto (evento) de 1,0 para 0,2893 (100 para 28,93%). Neste período, 86 novilhas 

pariram pela primeira vez, representando um percentual de 71,07% de falha. Após isto, a 

curva de sobrevivência se tornou uma linha reta paralela ao eixo do tempo, com o valor fixo 

de probabilidade de 0,2893, isto é, a última calculada. Ao todo, 35 fêmeas foram censuradas, 

ou seja, sobreviveram, correspondendo ao percentual de censura de 28,93%. Dentro desse 

percentual, é possível observar que quatro fêmeas pariram após 1.000 (1.700) dias, conforme 

se observa pelo número de sobreviventes (quatro) na Figura 2. 

 

 

Figura 2. Curva de sobrevivência incluindo o número de sobreviventes (parte interna do eixo 

x) no tempo, com limite de confiança de 95% de probabilidade para a IPP em vacas 

Pardo-Suíças, de 0 a 398 dias. 
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A idade média ao primeiro parto foi de 287,77 (987,77) dias, já a idade mediana foi de 

303 (1.003) dias. A função de risco, que descreve a probabilidade instantânea de que o evento 

(primeiro parto) ocorra, apresentou-se crescente até os 398 (1.098) dias (Figura 3), tempo em 

que atingiu seu máximo valor (perto de 0,009), mas com comportamento oscilante. Logo 

depois do tempo de censura, o risco caiu rapidamente para 0 (zero) e permaneceu como uma 

linha reta paralela ao eixo do tempo. 

 

 

Figura 3. Curva da função de risco suavizada-kernel de Epanechnikov para a ocorrência do 

primeiro parto nas vacas Pardo-Suíças. 

 

A influência de cada covariável sobre o tempo até o primeiro parto foi avaliada pelo 

método sequencial “forward stepwise”, a partir da inclusão daquela mais importante (com o 

  mais alto na análise univariada), para o teste de Log-Rank. O ano de nascimento foi a única 

covariável que não influenciou o tempo até o primeiro parto (Tabela 5). As demais mostraram 

exercer algum grau de influência, ao nível de 1 ou 5% de probabilidade. 
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Tabela 5.  equencia de inclusão das covariáveis pelo método “forward stepwise” das 

estatísticas   , para o teste de Log-Rank. 

Covariável GL   conjunto Pr>  conjunto 

Estação de nascimento 1 5,2040 0,0225* 

Ano de nascimento 2 6,8407 0,2008
NS

 

Ano de parto 3 56,8498 <0,0001** 

Touro 4 63,6932 0,0089** 

Estação de parto 5 69,0183 0,0210* 
**P<0.01; *P<0.05; NS: não significativo 

 

Modelo de fragilidade compartilhado gama 

Foi observado que a estação de nascimento influenciou significativamente (Tabela 6) o 

tempo até o primeiro parto. 

 

Tabela 6. Estimativas do coeficiente de regressão para a covariável fixa e do teste associado à 

fragilidade sob o modelo semiparamétrico de fragilidade gama ajustado aos dados 

de vacas Pardo-Suíças. 

Efeitos Coeficiente de regressão Erro padrão    GL valor p 

Estação de nascimento (2*) -0,537 0,228 5,55 1 0,018 

Fragilidade (touro) -  - 9,67 7,32 0,23 
*nível do estrato tomado como fator. 

 

O coeficiente de regressão negativo de -0,537 para a estação de nascimento 2 (estn2) 

indica que o risco de o evento ocorrer para as vacas desta estação foi 0,5845 vezes (58,45%) o 

risco (de 1,0 ou 100%) assumido como risco de base para as vacas da estação de nascimento 1 

(estn1), isto é, vacas nascidas na estação 2 tiveram um risco menor para o primeiro parto do 

que vacas da estação 1 (35,21 vs. 20,00% de censura, respectivamente), conforme visto na 

Tabela 2. Em termos de chance, isto significa uma redução de 41,55% na chance dessas vacas 

parirem relativa à chance das vacas da estação 1. Para a estação de nascimento – fator (estn2) 

usando a estação 1 como referência – foram obtidos os resíduos padronizados de Schoenfeld, 

ao longo do tempo (Figura 4), a fim de avaliar se era obedecida a suposição de riscos 

proporcionais entre seus estratos (estn1 e estn2), conforme o modelo adotado. Não ficou 

evidente nenhuma tendência com o tempo; logo não se rejeitou a suposição de riscos 

proporcionais para o modelo. 
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Figura 4. Resíduos padronizados de Schoenfeld para a estação de nascimento versus o tempo. 

 

O coeficiente de correlação de Pearson ( ) foi calculado entre os resíduos padronizados 

de Schoenfeld e uma função do tempo,     . O teste resultou em   = 0,00384 (  = 0,00137; 

P = 0,971). Segundo os autores, valores de   próximos de zero validam a suposição de 

proporcionalidade dos riscos entre os estratos; como neste caso, em que tal hipótese foi aceita. 

O teste para a fragilidade (  ) foi não significativo (  = 9,67; p = 0,23), sugerindo que 

não houve associação significativa entre os tempos das filhas de um mesmo touro, neste 

rebanho. Contudo, a variância da fragilidade, assumida como a variância genética entre 

touros, não foi nula, isto é    
  = 0,12, com isso, foi possível obter o valor de herdabilidade de 

0,27, seguindo a fórmula proposta por Ducrocq & Casella (1996). Abaixo, estão as predições 

dos    ’s (valores da fragilidade) dos touros (Figura 5), bem como as dos seus respectivos 

valores genéticos (   ) (Figura 6). A média dos valores genéticos foi de -0,0097; e a média das 

fragilidades, de 0,9903. 
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Figura 5. Valor da fragilidade       predita para o touro j (de 1 a 47), considerando o modelo 

de fragilidade compartilhado gama. 

 

 

Figura 6. Valor genético       predito para o touro j (de 1 a 47), considerando o modelo de 

fragilidade compartilhado gama. 
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4. DISCUSSÃO 

 

A redução da idade ao primeiro parto das vacas está associada à eficiência e 

lucratividade de um sistema de produção leiteiro. Muitos trabalhos têm demonstrado a 

vantagem econômica decorrente do aumento do desempenho reprodutivo ao iniciar mais cedo 

a vida reprodutiva das novilhas. Novilhas que parem mais cedo têm maior vida produtiva que 

as fêmeas mais tardias; assim, novilhas que parem pela primeira vez aos 24 meses (732 dias) 

deverão produzir mais bezerros do que aquelas que parem aos 1.098 dias (36 meses) de idade 

(DIAS et al., 2004). 

Algumas características de interesse econômico já foram avaliadas em gado leiteiro por 

meio de modelos paramétricos de análise de sobrevivência, como: a contagem de células 

somáticas para estimar o impacto da mastite (clínica e subclínica) na longevidade funcional de 

vacas Holandesas Americanas (CARAVIELLO et al., 2005); o intervalo entre o parto e a 

última inseminação para a avaliação genética da taxa de concepção de vacas leiteiras, com uso 

de dados simulados (SCHNEIDER et al., 2005); a relação entre características reprodutivas e 

a longevidade funcional de vacas das raças Holandesa, Ayrshire e Jersey, no Canadá 

(SEWALEM et al., 2008). 

Neste estudo, foi possível verificar por meio do método de Kaplan-Meier que vacas que 

pariram próximo aos 0 (700) dias tiveram sobrevivência e risco ao primeiro parto, maior e 

menor, respectivamente. A curva de sobrevivência da idade ao primeiro parto estabilizou-se 

após os 398 (1.098) dias, porque não são reportadas estimativas de Kaplan-Meier para 

registros censurados usando o proc LIFETEST (ALLISON, 2010). 

Dentre as covariáveis analisadas pelo método de Kaplan-Meier apenas o ano e a estação 

de nascimento foram significativos, e para o modelo de fragilidade compartilhado, apenas esta 

última. As fêmeas que nasceram na estação 2, com menor incidência de chuvas, tiveram uma 

maior sobrevivência ao evento, o que significa que não foram as mais precoces deste rebanho. 

Isso pode estar associado a uma possível deficiência na alimentação das mães dessas vacas, 

relacionada a uma menor disponibilidade de pastagem nesta época do ano, pois apesar de 

serem suplementadas com concentrado, em função de sua fisiologia, elas precisam de uma 

maior oferta de alimento para gerar energia para manutenção e para produzir leite a fim de 

alimentar as suas filhas. As fêmeas nascidas na estação 1 podem ter sido privilegiadas em 

função da qualidade do alimento fornecido às suas mães, que ao mesmo tempo garantiram 

uma melhor alimentação a estas bezerras até a fase de desmama. 
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O percentual de fêmeas censuradas (28,93%), ou seja, que não alcançaram o primeiro 

parto dentro do tempo estabelecido, foi relativamente alto. Isto pode ser um reflexo das 

diferentes condições ambientais relacionadas aos efeitos das covariáveis significativas estação 

de nascimento e ano e estação de parto afetando positiva ou negativamente a expressão do 

potencial genético para a precocidade reprodutiva das novilhas desse rebanho. Deve-se 

considerar, ainda, que a IPP é uma característica quantitativa que apresentou, neste rebanho, 

herdabilidade (h
2
) de 0,27, pelo modelo de Cox, na escala logarítmica (DUCROCQ & 

CASELLA, 1996). 

Ainda, segundo Cunha & Melo (2012), visando a melhoria genética dos rebanhos para a 

IPP, deve-se selecionar o touro cujas filhas expressam o primeiro parto mais cedo, isto é, 

aquele cuja curva de sobrevivência exibe decréscimos mais acentuados no tempo, em função 

de ele possuir genes que conferem maior precocidade reprodutiva à sua progênie. 

Os modelos de riscos proporcionais paramétricos podem ser estendidos para a inclusão 

de um efeito aleatório como ocorre com os modelos lineares mistos. Segundo Ducrocq 

(1997), os modelos mistos de sobrevivência são classicamente denominados de modelos de 

fragilidade. O modelo de fragilidade compartilhado é formulado pela introdução de um efeito 

aleatório no modelo de Cox, que atua multiplicativamente na função de risco. 

Tradicionalmente, a distribuição gama tem sido ligada ao termo de fragilidade devido à sua 

flexibilidade e conveniência matemática. 

Neste estudo, o modelo de fragilidade compartilhado gama foi utilizado para predizer os 

valores genéticos e as fragilidades dos touros. O modelo de fragilidade compartilhado tem 

sido utilizado para modelar dados de sobrevivência multivariados caracterizados pela 

existência de agrupamentos naturais ou artificiais, a fim de especificar a independência entre 

os dados observados condicionalmente a um conjunto de variáveis não observáveis 

(COLOSIMO & GIOLO, 2006). A fragilidade representa um efeito aleatório que descreve o 

risco comum, isto é, a fragilidade compartilhada por indivíduos dentro de um mesmo grupo 

ou família. De modo geral, a ideia por trás desse modelo é que os touros apresentem 

fragilidades diferentes. Sendo assim, as filhas dos touros com valores de fragilidade mais 

altos deverão experimentar o evento de interesse (primeiro parto) em tempos menores do que 

as filhas de touros com valores de fragilidade mais baixos. As fêmeas sobreviventes 

provavelmente serão filhas de touros que são menos frágeis ao evento de interesse. 

A estimação de valores genéticos para touros por meio da análise de sobrevivência já 

vem sendo discutida. Bonetti et al. (2009) estimaram parâmetros genéticos numa avaliação 
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genética para a longevidade de touros Italianos da raça Pardo-Suíça, por meio do modelo de 

riscos proporcionais de Weibull. Os valores genéticos preditos para a longevidade, expressos 

como a taxa de risco relativo, variaram de 0,8 a 1,0. Os autores consideraram o método 

satisfatório para o uso e a inclusão da informação dos touros nos programas de melhoramento 

genético. Caraviello et al. (2004) também estimaram o valor genético de touros da raça 

Holandesa para a longevidade de suas filhas, por meio de um modelo de riscos proporcionais 

de Weibull. Os autores compararam as predições de valores genéticos obtidas pela análise de 

sobrevivência com aquelas obtidas por meio de um modelo linear, que é o mais utilizado nas 

rotinas de avaliações genéticas, e constataram, pelos resultados obtidos, que o modelo de 

riscos proporcionais rendeu previsões mais precisas sobre a longevidade das filhas do que o 

modelo linear. 

Uma vez que a fragilidade atua multiplicativamente na função de risco, então touros 

com valor da fragilidade acima de 1,0 (referência) têm maior risco (chance) para o evento, o 

que significa que suas filhas são mais frágeis, ou seja, apresentam o primeiro parto mais cedo 

(Figura 5). Valores genéticos negativos correspondem a fragilidades abaixo de 1,0. Assim, o 

touro 1 teve o mais baixo valor genético (-0,4786) associado à menor fragilidade (0,6196), 

enquanto o touro 2 teve o mais alto valor genético (0,3600) e, com isso, a maior fragilidade 

(1,4334). Logo, o risco para o parto entre as filhas do touro 2 foi 2,31 vezes o risco entre as 

filhas do touro 1. Como foram avaliados todos os touros com pelo menos uma filha parida no 

rebanho, independentemente se seu tempo foi de “falha” ou “censura”, houve diferença no 

número de filhas não censuradas/censuradas entre os touros gerando uma estrutura de dados 

desbalanceada. Isto é permitido no modelo de fragilidade em questão (COLOSIMO & 

GIOLO, 2006). 
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5. CONCLUSÕES 

 

O método de Kaplan-Meier permite estimar, no tempo, a probabilidade de 

sobrevivência e a taxa de risco para o primeiro parto (evento). Ainda, sob esse método, é 

possível detectar ainda as covariáveis que influem no tempo até o evento. 

Tanto mais alto o valor genético positivo de um touro, mais alta é a sua fragilidade, o 

que o torna interessante para o objetivo de antecipar a idade ao primeiro parto, em um 

programa de melhoramento genético animal. 
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CAPÍTULO 3 – AVALIAÇÃO GENÉTICA DA LONGEVIDADE DE VACAS PARDO-

SUÍÇAS POR MEIO DA ANÁLISE DE SOBREVIVÊNCIA, UTILIZANDO DADOS 

SIMULADOS 

 

 

RESUMO 

 

No gado leiteiro, uma característica indicadora da eficiência reprodutiva das fêmeas é a 

longevidade, a qual pode ser analisada em função do tempo até a ocorrência de um evento 

desejável com uso da análise de sobrevivência. Assim, este estudo teve como objetivo avaliar 

a longevidade de vacas leiteiras utilizando o estimador não-paramétrico de Kaplan-Meier e os 

modelos de riscos proporcionais de Cox e de Weibull. Foram simulados 10.000 registros da 

característica longevidade de fêmeas Pardo-Suíças denotando seus respectivos tempos até a 

ocorrência de cinco partos consecutivos (evento), considerados aqui como típicos de uma 

vaca longeva. As covariáveis analisadas no banco de dados foram a idade da vaca ao primeiro 

parto, o rebanho e o pai da vaca. O início do estudo foi estabelecido em 2.196 dias (72 

meses), idade em que vacas da raça Pardo-Suíça já estão aptas a ter tido o quinto parto. O 

tempo mediano de falha estabelecido foi de 2.440 dias (80 meses); e o tempo máximo de falha 

de 2.562 dias (84 meses), inclusive, pois fêmeas que até esta idade não alcançaram no mínimo 

cinco partos são consideradas tardias ou improdutivas e devem ser descartadas do rebanho. 

Por meio do procedimento LIFETEST do SAS, foi obtido o estimador de Kaplan-Meier da 

função de sobrevivência a fim de estimar as curvas de sobrevivência e de taxa de risco 

associadas com a longevidade das fêmeas, e também identificar a influência de cada 

covariável sobre o tempo até o evento. As análises pelos modelos semiparamétrico e 

paramétrico, de Cox e de Weibull, respectivamente, foram realizadas com uso do software 

The Survival Kit v.6.1. Todas as covariáveis exerceram influência sobre a longevidade das 

vacas de acordo com os testes de Log-Rank e Wilcoxon. Os tempos médio e mediano para a 

ocorrência do evento foram de 2.436,285 e 2.437 dias. Touros com maior valor genético 

também possuem um maior risco de que as suas filhas alcancem os cinco partos aos 84 meses 

e estes poderão ser utilizados como pais de futuras gerações, o que pode permitir ganhos na 

longevidade de suas filhas. 

 

Palavras-chave: Cox, estimador limite-produto, permanência da vaca no rebanho, Weibull  
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CHAPTER 3 – GENETIC EVALUATION OF LONGEVITY FROM BROWN-SWISS 

COWS THROUGH SURVIVAL ANALYSIS, USING SIMULATED DATA 

 

ABSTRACT 

 

In dairy cattle, an indicator trait of female reproductive efficiency is longevity, which can be 

analyzed in function of the time until the occurrence of a desirable event by the use of 

survival analysis. Thus, this study aimed to evaluate the longevity of dairy cows using the 

nonparametric Kaplan-Meier estimator and Cox and Weibull proportional hazards models. It 

were simulated 10,000 records of longevity trait from Brown-Swiss cows, taken as their 

respective times until the occurrence of five consecutive calvings (event), considered here as 

typical of a long-lived cow. The covariates analyzed in the dataset were age at first calving, 

herd and sire (cow’s father). The beginning of study was established in 2,196 days (72 

months), because in this age Brown-Swiss cows are already able to have had the fifth calving. 

The median time to failure was set at 2,440 days (80 months), and the maximum time of 

failure was 2,562 days (84 months), because females until this age that did not reach at least 

five calvings are considered late or unproductive and should be discarded from the herd. 

Through procedure LIFETEST of SAS, it was obtained Kaplan-Meier survival function to 

estimate the survival curves and hazard rates curves associated with the longevity of females, 

and also to identify the influence of each covariate on the time until the event. The analyses 

by semiparametric and parametric models, the Cox and Weibull, respectively, were made 

using the software The Survival Kit v.6.1. All covariates had influence on the longevity of 

cows by Log-Rank and Wilcoxon tests. The mean and median times to occurrence of the 

event were 2,436.285 and 2,437 days, respectively. Sires that have higher genetics values also 

have a greater risk that their daughters reach the five consecutive calvings until 84 months and 

these may be used as fathers to future generations, which may allow gains in longevity of 

their daughters. 

 

 

Keywords: Cox, cow’s stayability in the herd, product-limit estimator, Weibull 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A longevidade é uma característica altamente desejável, com importância crescente na 

bovinocultura leiteira, e exerce um grande impacto na lucratividade de um rebanho, perdendo 

apenas para a produção de leite (GARCIA-PENICHE et al., 2006; SEWALEM et al., 2010). 

Com o aumento da longevidade, a produção média e a proporção de vacas adultas produtivas 

aumentam, diminuindo o número de novilhas de reposição necessárias à substituição das 

vacas que são descartadas involuntariamente por problemas relacionados à funcionalidade, à 

eficiência reprodutiva ou a doenças. Assim, os custos com a reposição de fêmeas são 

reduzidos em função do maior tempo que a vaca permanece no rebanho. Vukasinovic et al. 

(1997) afirmam que o aumento na duração da vida produtiva dos animais resulta de três a 

quatro lactações a mais, aumentando a produção de leite por lactação e o lucro por ano em 

torno de 11 a 13%. 

Diferentes definições podem ser empregadas na mensuração da longevidade. Ela pode 

ser definida como a permanência da fêmea no rebanho; como o comprimento de sua vida 

produtiva; como a idade da vaca; e ou como o número de lactações e de partos. Schneider et 

al. (2003) e Caraviello et al. (2004) definiram a longevidade como o número de dias do 

primeiro parto até a morte, o descarte ou censura. Garcia-Peniche et al. (2006), ao 

substituírem vacas no final da sexta lactação, observaram um impacto econômico positivo por 

ano, enquanto que ao substituir vacas de primeira ou segunda lactação, esse impacto foi 

negativo. Assim, limitar-se a estudar, apenas, os primeiros anos de vida ou as primeiras 

lactações de uma vaca, desprezando, assim, dados de lactações posteriores, pode apontar 

resultados pouco consistentes acerca da influência dos efeitos sobre o limiar da produtividade 

da fêmea. 

Ducrocq (1987) classificou a longevidade em dois tipos, de acordo com os interesses 

dos criadores. A longevidade produtiva real é a vida útil da vaca e depende, principalmente, 

da produtividade da fêmea. Já a longevidade funcional está associada à capacidade de a vaca 

evitar o descarte por razões involuntárias, tais como infertilidade ou doenças. 

No gado leiteiro, as medições reais de longevidade são obtidas somente quando uma 

vaca foi abatida, descartada ou depois que decisões de seleção foram tomadas. Contudo, no 

momento da avaliação genética, algumas vacas ainda estão em reprodução e apenas o limite 

inferior do seu valor fenotípico é conhecido (CARDOSO et al., 2009). Os registros dessas 

vacas são considerados como censuras, e excluir esses registros da análise ou manipulá-los 
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como não censurados gerariam resultados tendenciosos. Além disso, a análise usando 

modelos lineares mistos pode não ser adequada para analisar dados binomiais, ou seja, 

aqueles em que, considerando um tempo t0, uma determinada vaca será classificada como 

viva ou não (DUCROCQ et al., 1988). 

A presença de censura é o fator que diferencia a análise de sobrevivência de outras 

técnicas de análise de dados, pois esta metodologia permite acomodar registros censurados ou 

incompletos e a não normalidade da distribuição dos tempos de sobrevivência, além de ser a 

mais adequada para analisar características reprodutivas registradas como intervalos de tempo 

(SCHINEIDER et al., 2005). Este método tem fornecido estimativas de herdabilidade 

superiores para a longevidade (0,15 a 0,20) quando comparado ao método linear (0,05 a 0,10) 

(CARAVIELLO et al., 2004). Por conseguinte, alguns países substituíram os modelos 

lineares utilizados nas avaliações genéticas de touros leiteiros pelos modelos de sobrevivência 

(ROXSTROM et al., 2003; DUCROCQ, 2005). 

Na análise de sobrevivência, diferentes métodos estatísticos, paramétricos e não-

paramétricos, podem ser utilizados para o tratamento de dados censurados. O estimador não-

paramétrico de Kaplan-Meier ou estimador Limite-Produto (KAPLAN & MEIER, 1958) é o 

método mais utilizado para estimar as funções de sobrevivência (ALLISON, 2010) e não 

requer nenhuma suposição acerca da distribuição de probabilidade dos tempos de falha; sendo 

a sua principal vantagem ser flexível ao lidar com qualquer distribuição (WIENKE, 2011; 

CUNHA & MELO, 2012). 

De acordo com Ducrocq & Casella (1996), a classe mais popular dos modelos de 

sobrevivência é a dos modelos de riscos proporcionais. Assim, no contexto da produção 

animal, o risco de o animal ser abatido ou descartado no tempo t é descrito como o produto de 

uma função de risco de base h0(t), a qual pode ser completamente arbitrária (no caso do 

modelo de Cox) ou possuir uma forma paramétrica (modelo de Weibull) e um termo positivo 

(DUCROCQ & CASELLA, 1996). Os modelos de riscos proporcionais podem ser estendidos 

a fim de incluir o efeito aleatório, como ocorre com os modelos lineares mistos. Os modelos 

mistos de sobrevivência são denominados de modelos de fragilidade, onde este termo é 

definido como um valor aleatório não observado e que afeta multiplicativamente o risco de 

indivíduos ou grupo de animais (COLOSIMO & GIOLO, 2006). 

Assim, este estudo teve como objetivo avaliar por meio de dados simulados a 

longevidade de vacas da raça Pardo-Suíça utilizando o estimador não-paramétrico de Kaplan-

Meier e os modelos de riscos proporcionais de Cox e de Weibull.  
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Foram simulados 10.000 registros da característica longevidade de fêmeas Pardo-Suíças 

englobando seus respectivos tempos até a ocorrência de cinco partos consecutivos 

considerados como típicos de uma vaca longeva (evento). As covariáveis consideradas foram 

a idade da vaca ao primeiro parto, o rebanho e o pai da vaca. Todo o banco de dados foi 

obtido por meio do simul.exe, disponível no programa “The  urvival Kit v.6.1” (DUCROCQ 

et al., 2012). 

O tempo, em dias, até o evento, foi obtido pressupondo que as fêmeas eram inseminadas 

artificialmente durante todo o ano, para que a variável tempo tivesse uma distribuição 

contínua (CUNHA & MELO, 2012); que as novilhas eram inseminadas a partir de 458 dias de 

idade (15 meses); que o período de gestação das vacas era de 280 dias (     meses); e que a 

idade das novilhas ao primeiro parto estava entre 24 a 36 meses, dado que animais Pardo-

Suíços têm origem europeia e aqueles que se reproduzem mais cedo são os mais eficientes. A 

idade da vaca ao primeiro parto foi agrupada em classes, sendo: Classe 1 - vacas que pariram 

pela primeira vez entre os 24 e 28 meses de idade; Classe 2 - vacas que pariram entre 29 e 32 

meses de idade; Classe 3 - vacas que pariram dos 33 aos 36 meses de idade. 

Para compor o arquivo de pedigree, foram consideradas as informações de 50 touros, 

pais das vacas, com filhas distribuídas equitativamente entre os mesmos. Assim, sob o uso de 

inseminação artificial, cada touro gerou 200 filhas, que, distribuídas por quatro rebanhos 

diferentes, resultou em uma média de 2.500 vacas/rebanho. Foi considerada a informação de 

10 avôs paternos (pais dos pais das vacas), cada um, no total, com cinco touros-filhos e 1.000 

netas. 

O início do estudo foi estabelecido em 2.196 dias (72 meses), idade em que vacas 

Pardo-Suíças já estão aptas a ter o quinto parto. O tempo mediano de falha estabelecido foi de 

2.440 dias (80 meses); e o tempo máximo de falha de 2.562 dias (84 meses), inclusive, pois 

fêmeas que até esta idade não alcançaram no mínimo cinco partos são consideradas tardias ou 

improdutivas e devem ser descartadas do rebanho no final do estudo. 

Como, por definição, o quinto parto não ocorria antes dos 2.196 dias, a escala de tempo 

da permanência das fêmeas no rebanho foi modificada para descontar este longo período sem 

evento. Dessa maneira, o tempo inicial passou a ser de 0 dia (2.196 dias) e o tempo máximo 

de 366 dias (2.562 dias), com mediana de 244 dias (2.440 dias). Assim, deve-se acrescentar 

2.196 dias aos resultados finais. Na simulação, os tempos entre 0 e 366 dias, inclusive, foram 
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denominados tempos de falha e receberam o “status” de 1, o que indica que o evento ocorreu 

até o final do tempo predeterminado; e os tempos de 366 dias foram denominados tempos de 

censura, com o “status” de 0, indicando que o evento ocorrera em qualquer tempo 

desconhecido e acima do tempo final. Desse modo, as fêmeas censuradas teriam alcançado o 

quinto parto em algum tempo situado acima, ou seja, à direita do tempo de censura, caso 

típico de censura à direita e do tipo I (COLOSIMO & GIOLO, 2006). 

 

Método não-paramétrico 

O estimador de Kaplan-Meier, segundo fórmula apresentada por Allison (2010), é: 

 

        
     

  
  

      

    
  

  
 

      

 

 

Em que       é o valor da função de sobrevivência no tempo  ;    são os   tempos 

distintos e ordenados de falha,    é o número de animais que falharam em   ; e    é o número 

de animais sob risco em   , ou seja, aqueles indivíduos que não falharam e não foram 

censurados até o instante imediatamente anterior a      

O procedimento LIFETEST do SAS (SAS Institute Inc., 2009) foi utilizado para obter o 

estimador de Kaplan-Meier da função de sobrevivência (     ) a fim de estimar as curvas de 

sobrevivência e de taxa de risco associadas com a longevidade das fêmeas, e também 

identificar a influência de cada covariável sobre o tempo até o evento. 

Os testes não-paramétricos utilizados para verificação da igualdade em relação à 

probabilidade de permanência das vacas, considerando cada covariável e seus estratos, foram 

o Log-Rank Multivariado e o Wilcoxon Multivariado. 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 desse teste pode ser escrita como: 
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Onde o somatório corresponde a todos os tempos de um único evento (em ambos os grupos), 

e há um total de r tempos;     é o número observado de falhas que ocorrem no grupo 1 no 

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

é dado por          , onde    é o número total de indivíduos que estão em risco pouco antes 

do tempo j;     é o número em risco pouco antes do tempo j no grupo 1, e    é o número total 

de falhas no tempo j em ambos os grupos. O teste de Wilcoxon difere do Log-Rank, apenas 

pela presença do    que é o número total de animais em risco em cada tempo, como pode ser 

visto a seguir (ALLISON, 2010): 

 

            

 

   

 

 

Os testes de Log-Rank e Wilcoxon diferem em sua sensibilidade embora ambos testem 

igualmente a mesma hipótese nula (ALLISON, 2010). O teste de Wilcoxon utiliza peso igual 

ao número de indivíduos sob risco, colocando mais peso na porção inicial do eixo do tempo. 

Por outro lado, o teste de Log-Rank coloca mesmo peso para todo o eixo do tempo, o que 

reforça o enfoque nos tempos maiores quando comparado ao teste de Wilcoxon (COLOSIMO 

& GIOLO, 2006). A estatística dos testes de Log-Rank e Wilcoxon segue, aproximadamente, 

uma distribuição qui-quadrado com p graus de liberdade, tal que p é o número de grupos em 

cada covariável menos um. 

A estimativa da       desempenha papel fundamental quando se deseja verificar se a 

densidade da variável tempo pertence ou não a uma família paramétrica particular 

(CAETANO et al., 2012). Ainda, de acordo com Colosimo & Giolo (2006), se o modelo de 

Weibull for apropriado, pode-se traçar uma reta no gráfico de – ln  - ln     t         ln t , e 

este tipo de curva deve ser aproximadamente linear (Figura 7). 
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Figura 7. Gráfico de – ln  - ln     t    em função de ln t  para dados da longevidade de vacas 

Pardo-Suíças, sob distribuição de Weibull. 

 

Modelos paramétricos 

O efeito dos avôs foi gerado de uma distribuição normal,     
  
 

 
 . (DUCROCQ & 

CASELLA, 1996; YAZDI et al., 2002). O valor da variância entre touros    
   foi de 0,04, 

escolhido a partir das estimativas de herdabilidade reportadas na literatura para características 

de longevidade da raça Pardo-Suíça (de 0,10 a 0,15), sob modelos lineares mistos; tal valor 

foi calculado usando a fórmula da herdabilidade efetiva de Yazdi et al. (2002), proposta para 

modelos de sobrevivência de riscos proporcionais de Weibull e compatível com a análise 

convencional por modelos lineares mistos: 

 

   
  

   
 

       
 

 

Durante a simulação, as variâncias entre touros e entre os avôs paternos foram utilizadas 

conjuntamente. Assim, a variância global utilizada para a simulação foi de 0,05, pois à 

variância entre touros    
   foi adicionado o valor de 

 

 
  
  (     

    

 
      , 

correspondente à variância entre avôs paternos. 



64 
 

Todas as análises pelos modelos paramétrico de Weibull e semiparamétrico de Cox 

foram feitas empregando-se o software “The  urvival Kit v.6.1” (DU RO Q et al., 2012), 

que emprega a aproximação Bayesiana empírica na estimativa dos parâmetros. 

 

Modelo de Weibull 

A partir da Figura 1 observou-se que a variável aleatória contínua tempo (   ) seguiu 

a distribuição paramétrica de Weibull, pois a dispersão dos pontos no gráfico de 

– ln - ln   t         ln t  se aproximou de um modelo de regressão linear. Assim, o modelo 

de riscos proporcionais de Weibull utilizado foi: 

 

                                                      

 

Onde: 

         é o risco de uma vaca “l", filha do touro “j”, com idade ao primeiro parto “k” e 

pertencente ao rebanho “i”, na dependência do tempo t, alcançar o quinto parto; 

      é a função de risco de base de Weibull (         ), sendo   o parâmetro de 

escala e   o parâmetro de forma da distribuição; 

    é o efeito fixo da covariável tempo-independente classe de idade da vaca ao 

primeiro parto “k” (1, 2 ou 3); 

     é o efeito fixo da covariável tempo-independente rebanho “i” (1 a 4); 

   é o efeito aleatório tempo-independente do pai da vaca, tal que           , 

representando o valor da fragilidade (taxa de risco). Assumiu-se uma distribuição 

multinormal, com média zero e variância de    
 , em que   

  é a variância entre touros e A é a 

matriz de parentesco entre os touros. Por limitações no uso do programa, os avôs paternos não 

foram incluídos nesta matriz, logo os touros foram considerados não aparentados entre si. 

 

Segundo Colosimo & Giolo (2006), o parâmetro   tem a mesma unidade de medida de t 

e   não tem unidade. Além disso,     indica que o risco diminui com o tempo;     

significa que o risco aumenta com o tempo; e     indica que o risco é constante. Neste 

contexto, o parâmetro   da função de risco de Weibull foi simulado com o valor fixo de 2,5, 

indicando um risco crescente para a fêmea de apresentar o evento de interesse com o passar 

do tempo. Segundo Yazdi et al. (2002), o valor de     tem sido comumente utilizado para a 

análise da longevidade de bovinos.  
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A herdabilidade (  ) da característica longevidade analisada sob o modelo de Weibull 

foi calculada por meio da fórmula de    efetiva proposta por Yazdi et al. (2002). 

 

Modelo de Cox 

O método de máxima verossimilhança parcial foi utilizado para o modelo de riscos 

proporcionais de Cox. Os coeficientes de regressão estimados por este modelo podem ser 

interpretados como efeitos que aceleram ou desaceleram a função de risco. A expressão para o 

modelo é dada por: 

 

                                                     

 

Assumindo que: 

         é o risco de uma vaca "l", filha do touro “j”, da classe de idade ao primeiro 

parto “k”e pertencente ao rebanho “i”, na dependência do tempo t, alcançar o quinto parto; 

      é a função de risco de base não especificada ou desconhecida; 

    é o efeito fixo da covariável tempo-independente classe de idade da vaca ao 

primeiro parto “k” (1, 2 ou 3); 

     é o efeito fixo da covariável tempo-independente rebanho “i” (1 a 4); 

   é o efeito aleatório tempo-independente do pai da vaca (touro), com           , 

representando o valor da fragilidade (taxa de risco). 

 

As covariáveis fixas tempo-independentes incluídas no modelo foram classes de idade 

da vaca ao primeiro parto (de 1 a 3) e rebanho (de 1 a 4). Como covariável aleatória foi 

incluída a informação dos pais das vacas, com distribuição multinormal, com média zero e 

variância de    
 . 

A    da característica longevidade analisada sob o modelo de Cox foi calculada de 

acordo com a fórmula de    logarítmica proposta por Ducrocq & Casella (1996): 

 

    
  

   
 

  
  

  

 

 

 

Em que 
  

 
 representa a variância dos resíduos em uma distribuição de valor extremo.  
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Com base nos resultados obtidos pelo estimador da função de sobrevivência de Kaplan-

Meier, foi possível verificar o número total de fêmeas que falharam dentro do tempo 

estabelecido, e também aquelas que foram censuradas (Tabela 7). Pode-se observar, ainda, 

que do total de 10.000 vacas Pardo-Suíças, 8.144 alcançaram os cinco partos consecutivos até 

os 366 (2.562) dias, o que corresponde a um percentual de falha e de censura de 81,44% e 

18,56%, respectivamente. 

 

Tabela 7. Estatística descritiva dos dados analisados sob o estimador de Kaplan-Meier. 

Nº de 

animais 

Nº de animais 

não censurados 

Nº de animais 

censurados 

Tempo 

médio 

Tempo 

mediano 

Tempo 

mínimo 

Tempo 

máximo 

10.000 8.144 (81,44%) 1.856 (18,56%) 240,285 241 237 244 

 

A idade média das fêmeas foi de 240,28 (2.436,28) dias, já a idade mediana foi de 241 

(2.437) dias. Observou-se um declínio na curva de sobrevivência de 0 aos 366 (2.196 aos 

2.562) dias, o que corresponde a redução da probabilidade de sobrevivência ao evento no 

decorrer do tempo considerado de estudo de 1,0 para 0,1856 (Figura 8). Após os 366 (2.562) 

dias, todos os animais foram censurados, considerando que ao fim do estudo não foi possível 

obter nenhuma informação a mais sobre as vacas, um caso típico de censura à direita e do tipo 

I. Assim a curva estendeu-se até o 366º dia, apenas. 

A função de risco, que representa a taxa de falha instantânea de que o evento de 

interesse ocorra no tempo t condicional a sobrevivência até t, apresentou-se crescente até os 

366 (2.592) dias (Figura 9), assim como a amplitude dos seus valores (área demarcada em 

azul no gráfico, correspondendo a 95% de limite de confiança). Pode-se observar que a taxa 

de risco esteve mais alta, com valor aproximado de 0,009, no tempo final do estudo; ou seja, o 

risco das fêmeas alcançarem até cinco partos consecutivos foi maior aos 366 (2.592) dias, 

próximo aos 84 meses. 
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Figura 8. Curva de sobrevivência incluindo o número de sobreviventes (acima do eixo x) no 

tempo, com limite de confiança de 95% de probabilidade para a longevidade de 

vacas Pardo-Suíças, de 0 a 366 dias. 

 

 

Figura 9. Curva da função de risco suavizada-kernel de Epanechnikov para a ocorrência de até 

cinco partos consecutivos nas vacas Pardo-Suíças. 

 

Classes de Idade da vaca ao primeiro parto 

Para a covariável classe de idade da vaca ao primeiro parto (Tabela 8), é possível 

observar que os animais estavam distribuídos em quantidades aproximadas entre as classes. 
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Contudo a proporção de animais não censurados e censurados foi bastante diferente entre os 

estratos. A classe de idade 2 foi a que teve um maior percentual de indivíduos (33,47%) e 

também o maior percentual de indivíduos censurados, ou seja, sobreviventes (27,97%) 

(Figura 10). A classe de idade 1 teve o maior percentual de indivíduos que falharam (96,73%) 

e, por consequência, o menor de indivíduos censurados (3,27%). Foram detectadas diferenças 

significativas (p>0,0001) entre as classes de idade da vaca ao primeiro parto para o teste de 

Log-Rank pelo valor da estatística    1.713,1618 (2 graus de liberdade) e para o teste de 

Wilcoxon com o valor da estatística   =1.462,0 07 (2 graus de liberdade). 

 

Tabela 8. Número total de animais, de animais não censurados e censurados e suas respectivas 

porcentagens para a covariável classe de idade da vaca ao primeiro parto. 

Classe de idade da vaca 

ao primeiro parto 
Nº de animais 

Nº de animais não 

censurados (falhas) 

Nº de animais 

censurados 

1 3.335 (33,35%) 3.226 (96,73%) 109 (3,27%) 

2 3.347 (33,47%) 2.411 (72,03%) 936 (27,97%) 

3 3.318 (33,18%) 2.507 (75,56%) 811 (24,44%) 

Total 10.000 8.144 1.856 

 

 

 

Figura 10. Estimativas de Kaplan-Meier da probabilidade de sobrevivência a cinco partos 

consecutivos para vacas Pardo-Suíças em relação à covariável classe de idade da 

vaca ao primeiro parto. 
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A idade ao primeiro parto (IPP) pode afetar o comprimento da vida produtivo de forma 

significativa (M’HAMDI et al., 2010). Em alguns estudos (DUCROCQ et al., 1988; 

VUKASINOVIC et al., 2001) a IPP não teve nenhuma influência sobre a longevidade, o que 

não foi o caso desse estudo. Gill & Allaire (1976) sugeriram que a idade ao primeiro parto 

ideal estaria entre 22,5 a 23,5 meses. Vukasinovic et al. (2001) associaram as altas taxas de 

descarte de fêmeas de idade ao primeiro parto mais elevada com futuros problemas 

reprodutivos. 

No modelo de Cox (Tabela 9), a covariável classe de idade da vaca ao primeiro parto 

apresentou a menor estimativa do coeficiente de regressão para a classe 2 (-1,0343) e a maior 

para a classe 1 (0,0) que foi tomada como referência e teve taxa de risco igual a 1,0. Dessa 

forma, a classe 2 teve a menor taxa de risco (0,3550), ou seja, maior sobrevivência, 

corroborando com a Figura 10, o que implica que as vacas desta classe não alcançaram os 

cinco partos consecutivos e devem ser descartadas do rebanho ao final do período de estudo, 

para nãocomprometer sua eficiência reprodutiva. 

Ainda observando a Tabela 9, no modelo de Weibull a covariável classe de idade da 

vaca ao primeiro parto apresentou o menor valor para a classe 2 (-1,0355) e o maior valor 

para a classe 1 (0,0) tomada como base, com taxa de risco igual a 1,0. Vale ressaltar que as 

taxas de risco ao evento das classes 2 e 3, 0,3550 e 0,3910, respectivamente foram bastante 

próximos entre si, em ambos os modelos. Apesar disso, classe 2 por sua vez teve a menor taxa 

de risco ao evento, sob o modelo de Weibull. 

 

Tabela 9. Estimativa dos coeficientes de regressão dos modelos de Cox e Weibull em relação 

à covariável classe de idade da vaca ao primeiro parto, erro padrão, estatística   , p-

valor e taxa de risco sobre a ocorrência de cinco partos consecutivos. 

Classe de idade da vaca 

ao primeiro parto Estimativa Erro-padrão    p-valor 

Taxa de 

risco 

Modelo de Cox 

1 0,0000 - - - 1,0000 

2 -1,0343 0,0278 1383,5500 0,0000 0,3550 

3 -0,9379 0,0274 1168,7300 0,0000 0,3910 

Modelo de Weibull 

1 0,0000 - - - 1,0000 

2 -1,0355 0,0270 1470,0300 0,0000 0,3550 

3 -0,9389 0,0267 1232,2800 0,0000 0,3910 
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M’hamdi et al. (2010) verificaram um crescimento linear no risco relativo de descarte à 

medida que a idade ao primeiro parto aumentava; assim novilhas em que o primeiro parto 

ocorrera precocemente tinham um risco de descarte menor do que aquelas que parissem 

tardiamente. Neste estudo, verificou-se que as novilhas pertencentes a classe 1, tiveram uma 

menor sobrevivência ao evento, isto é, um maior risco de terem os cinco partos consecutivos, 

o que também significa que tiveram um menor risco de descarte corroborando com estes 

autores. Vale lembrar que a maior sobrevivência ao evento é indesejável, pois isto significa 

que as vacas não terão tido os cinco partos consecutivos até o final do estudo e correrão maior 

risco de descarte. Assim as fêmeas da classe 2, bem como as da classe 3, correram um maior 

risco de descarte. 

 

Rebanho 

Constatou-se que os rebanhos cuja curva de sobrevivência decresce mais rapidamente 

com o tempo são os de maior interesse, tendo em vista que as suas fêmeas alcançam os cinco 

partos consecutivos (evento) em menos tempo, o que é desejável economicamente. Na Tabela 

10 é possível observar que o rebanho 1 possuía maior quantidade e percentual total de 

animais, 2.543 e 25,43%, respectivamente, e também continha o maior percentual de animais 

censurados (26,07%). O rebanho 3, por sua vez, tinha a menor quantidade e percentual de 

animais, 2.455 e 24,55%, respectivamente, e também a menor quantidade de animais 

censurados (11,45%); assim a maior quantidade de animais que falharam 2.174 (88,55%) foi 

verificada neste rebanho. 

 

Tabela 10. Número total de animais, de animais não censurados e censurados e suas 

respectivas porcentagens para a covariável rebanho. 

Rebanho Nº de animais 
Nº de animais não 

censurados (falhas) 

Nº de animais 

censurados 

1 2.543(25,43%) 1.880 (73,93%) 663 (26,07%) 

2 2.517 (25,27%) 1.932 (76,76%) 585 (23,24%) 

3 2.455 (24,55%) 2.174 (88,55%) 281 (11,45%) 

4 2.485 (24,85%) 2.158(86,84%) 327 (13,16%) 

Total 10.000 8.144 1.856 

 

Pela inspeção visual da curva de sobrevivência dos cinco rebanhos (Figura 11), 

observou-se que o rebanho 1 teve maior sobrevivência comparado aos demais, predominando 

em quase todo o tempo de estudo, enquanto que o rebanho 3 teve a menor sobrevivência a 
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partir dos 200 (2.426) dias. Foram utilizados os testes de Log-Rank e Wilcoxon a fim de 

verificar a igualdade entre os rebanhos, e houve diferenças significativas (p<0,0001) entre 

eles em ambos os testes, com valor da estatística de    = 348,199  (3 graus de liberdade) para 

o de Log-Rank e    = 310,1 23 (3 graus de liberdade) para o de Wilcoxon. Em sistemas de 

produções reais, as diferenças entre os rebanhos podem ser um reflexo de diferentes 

condições ambientais que afetam positiva ou negativamente a expressão do potencial genético 

das fêmeas para a reprodução (CUNHA & MELO, 2012). 

 

 

Figura 11. Estimativas de Kaplan-Meier da probabilidade de sobrevivência a cinco partos 

consecutivos para vacas Pardo-Suíças em relação à covariável rebanho. 

 

Na Tabela 11, é possível observar as estimativas dos coeficientes de regressão para os 

rebanhos sob os modelos de Cox e Weibull. Sob o modelo de Cox, o rebanho 3 foi tomado 

como referência, com coeficiente de regressão igual a zero e taxa de risco igual a 1,0. O 

menor coeficiente de regressão foi detectado no rebanho 1 (-0,5685) bem como a menor taxa 

de risco (0,5660). 

No modelo de Weibull, o rebanho 3 também foi tomado como referência e teve o 

coeficiente de regressão igual a zero e a taxa de risco igual a 1,0. O rebanho 1 apresentou o 

menor coeficiente de regressão (-0,5689) como também a menor taxa de risco das fêmeas 

alcançarem os cinco partos consecutivos (0,5660), concordando com o que foi visto sob o 

modelo anterior. 
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O conhecimento de fatores ambientais ou fontes de variação não-genéticas que atuam 

sobre as características, que venham a interferir no crescimento, reprodução e 

desenvolvimento dos rebanhos é mais um diferencial e pode auxiliar nas tomadas de decisão, 

na lucratividade dos sistemas criação de bovinos e na implementação de programas de seleção 

adequados e condizentes às diversas situações ambientais (SANTOS et al., 2011). 

 

Tabela 11. Estimativa dos coeficientes de regressão dos modelos de Cox e Weibull em relação 

à covariável rebanho, erro padrão, estatística   , p-valor e taxa de risco para a 

ocorrência de cinco partos consecutivos. 

Rebanho Estimativas Erro-padrão    p-valor Taxa de risco 

Modelo de Cox 

1 -0,5685 0,0318 319,32 0 0,566 

2 -0,4455 0,0314 200,25 0 0,641 

3 0 - - - 1 

4 -0,0806 0,0305 6,98 0,0082 0,923 

Modelo de Weibull 

1 -0,5689 0,0316 323,67 0 0,566 

2 -0,4455 0,0313 202,1 0 0,641 

3 0 - - - 1 

4 -0,0806 0,0305 6,98 0,0082 0,923 

 

Touro 

A Tabela 12 apresenta, em ordem decrescente, os cinco primeiros touros que possuíam 

um maior número de filhas não censuradas e também aqueles cinco primeiros que possuíam 

um maior número de filhas censuradas, dentre o total de 50 touros analisados. O touro 1 teve 

o maior número de filhas que alcançaram os cinco partos consecutivos, 182 (92%) e o menor 

número de fêmeas censuradas, 16 (8%). O touro 43 teve a maior quantidade de fêmeas que 

não alcançaram os cinco partos, 69 (34,5%) e também a menor quantidade de fêmeas que 

falharam, 131 (65,5%). Foi verificada diferença significativa (p>0,0001) entre os touros; com 

o valor da estatística    301,711  para o teste de Log-Rank e de    263,474  para o 

teste de Wilcoxon. 

A fim de melhorar a genética dos rebanhos, deve-se selecionar touros cujas filhas 

permaneçam produtivas por mais tempo no rebanho, isto é, aquele cuja curva de 

sobrevivência exiba decréscimos mais acentuados no tempo. 
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Tabela 12. Touros com maior número de filhas não censuradas e censuradas, número total de 

filhas, de filhas não censuradas e censuradas, e suas respectivas porcentagens. 

Touros com maior número de filhas não censuradas 

Ordem Touro Nº de filhas Nº de filhas não censuradas Nº de filhas censuradas 

1º 1 200 184 (92%) 16 (8%) 

2º 4 200 183 (91,5%) 17 (8,5%) 

3º 18 200 183 (91,5%) 17 (8,5%) 

4º 2 200 180 (90%) 20 (10%) 

5º 5 200 178 (89%) 22 (11%) 

Touros com maior número de filhas censuradas 

Ordem Touro Nº de filhas Nº de filhas não censuradas Nº de filhas censuradas 

1º 43 200 131 (65,5%) 69 (34,5%) 

2º 9 200 139 (69,5%) 61 (30,5%) 

3º 34 200 142 (71%) 58 (29%) 

4º 40 200 142 (71%) 58 (29%) 

5º 8 200 146 (73%) 54 (27%) 

 

Os valores genéticos preditos (   ) sob o modelo de Cox (Figura 12) apresentaram uma 

variação de 0,3949 (Touro 18) a -0,4459 (Touro 43) para a covariável touro. A taxa de risco 

(              de que as filhas dos touros 18 e 43 alcancem os cinco partos consecutivos e 

assim tenham uma maior permanência no rebanho correspondeu a 1,4840 e 0,6400, 

respectivamente. Logo, o risco para as filhas do touro 18 é 2,32 vezes o risco para as do touro 

43. Dos 60 touros analisados, inclusive os avôs, 19 foram significativos, com p<0,05. O termo 

de fragilidade foi significativo (p<0,05), ou seja, os touros exercem influência na longevidade 

de suas filhas. 

Sob o modelo de Weibull, observou-se na Figura 13 que a covariável touro apresentou 

uma variação nos valores genéticos preditos (   ) de 0,3953 (Touro 18) a -0,4460 (Touro 43). 

A taxa de risco (              dos touros 18 e 43 correspondeu a 1,4850 e 0,6400, 

respectivamente. Assim, o risco do evento para as filhas do touro 18 é 2,32 vezes o risco para 

as do touro 43, semelhante ao observado sob o modelo de Cox. Dos 60 touros analisados, 

incluindo os avôs, 19 tiveram p<0,05, sendo, então, significativos. O termo de fragilidade, 

referente aos pais das vacas, foi significativo (p<0,05), ou seja, os touros influenciaram na 

longevidade de suas filhas. 
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Figura 12. Valor genético e Taxa de risco para a covariável touro, sob o modelo de Cox. 
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Figura 13. Valor genético e Taxa de risco para a covariável touro, sob o modelo de Weibull. 

 

Segundo Carvalho et al. (2011), a inclusão da fragilidade no modelo para cada 

individuo torna as estimativas dos efeitos das covariáveis mais consistentes. Valores genéticos 

positivos estão associados a valores de taxas de risco maiores que zero (>0), isto é, quanto 

mais alto o valor genético de um touro, maior é a taxa de risco (fragilidade), assim, maior a 

probabilidade de suas filhas alcançarem os cinco partos consecutivos. Em contrapartida, 
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valores genéticos negativos correspondem a fragilidades abaixo de 1,0 (um). Como a 

fragilidade atua multiplicativamente na função de risco, então touros com fragilidade acima 

de 1,0 têm maior risco ao evento, dessa maneira, suas filhas são mais frágeis (CUNHA & 

MELO, 2012), sendo mais longevas.  

Quando comparamos os coeficientes de regressão estimados para o modelo de Cox e de 

Weibull não verificamos grandes diferenças. Nos dois modelos, os touros 18 e 43 se 

destacaram por possuírem o maior e o menor valor genético, respectivamente. Dessa forma, 

as taxas de risco para as filhas desses touros também ficaram bem próximas, não sendo 

possível, então, afirmar qual modelo apresentou melhores estimativas. Alguns autores 

realizaram trabalhos em que comparavam a análise de sobrevivência com outras 

metodologias: Caraviello et al. (2004) compararam os valores genéticos preditos dos touros 

obtidos pelo modelo de fragilidade de Weibull com os obtidos pelo modelo linear animal a 

fim de verificar a sobrevivência até a segunda, terceira, quarta e quinta lactações e 

constataram que nenhum dos modelos é superior, mas o de Weibull teve um desempenho 

melhor. Jamrozik et al. (2008), em um estudo de simulação, indicaram que o modelo de 

Weibull foi melhor para predizer a sobrevivência funcional (independente da produção) de 

um rebanho comparado aos modelos de regressão aleatória e linear. 

 

Componentes de variância e parâmetros genéticos 

Os componentes de variância bem como a herdabilidade da longevidade foram obtidos 

em ambos os modelos, e seguem apresentados na Tabela 13. Os valores da herdabilidade para 

a longevidade nos modelos de Cox e Weibull foram baixos, indicando que, respectivamente, 

9% e 15% da variação entre as vacas para a característica se deve a variação genética aditiva. 

Ducrocq & Sölkner (1998) encontraram valores de herdabilidade para a longevidade 

que variaram de 0,15 a 0,20, similar ao obtido para o modelo Weibull, enquanto que Samoré 

et al. (2010) e Potoc nik et al. (2011) encontraram valores de herdabilidade de 0,04 e 0,14. 

Forabosco et al. (2006), estudando a longevidade de bovinos de corte da raça Chianina, ao 

analisarem apenas os dados não censurados, encontraram valor de herdabilidade de 0,09, 

similar ao valor obtido para o modelo de Cox. 

Vale ressaltar ainda que a mais importante função da herdabilidade é o seu papel 

preditivo expressando a confiança no valor fenotípico como um guia para o valor genético, ou 

também um grau de correspondência entre o valor fenotípico e o valor genético, além de 

permitir predizer a reposta à seleção (VAN VLECK et al., 1987; CAETANO et al., 2012). 
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Tabela 13. Estimativa de parâmetros genéticos para a longevidade das vacas no rebanho, 

considerando fêmeas da raça Pardo-Suíça, sob os modelos de Cox e Weibull. 

Parâmetro 
Modelo 

Cox Weibull 

  
  0,0378 0,0378 

   
  - 0,15 

    
  0,09 - 

  - 2,5 

    - 0,005147 

      (Intercepto)  -13,17327 

variância entre touros (  
  , herdabilidade efetiva (   

  , herdabilidade logarítmica      
  , 

parâmetro de forma (  , parâmetro de escala ( ) 

 

Sasaki et al. (2012) obtiveram estimativas dos parâmetros de forma ( ) e de escala ( ) 

inferiores à deste trabalho, de 1,76 e 0,00097, respectivamente. As estimativas dos parâmetros 

  e o intercepto foram aproximadas das obtidas por Chirinos et al. (2007), em rebanhos 

distribuídos nas regiões de Andaluzia, País Basco e Catalunha, com valores de, 

respectivamente, 2,06/−13,43; 2,28/−1 ,24; e 1,69/−11,27. Quando   >1 a taxa de risco 

aumenta com o tempo, dessa maneira, baseado em situações reais, o valor de 2,5 foi 

empregado na simulação, pois pela rotina de rebanhos leiteiros a taxa de descarte aumenta à 

medida que as vacas tornam-se mais velhas e ficam sujeitas a efeitos degenerativos da idade 

(BOETTCHER et al., 1999). 
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4. CONCLUSÕES 

 

A metodologia da análise de sobrevivência pode ser empregada a fim de estudar as 

medidas de longevidade, visto que ela permite a utilização de informações de vacas quando 

ainda presentes no rebanho, além de permitir trabalhar com dados de distribuição não normal, 

fatores que podem contribuir para o estudo mais consistente da longevidade ao longo do 

tempo. 

A idade ao primeiro parto e o rebanho podem exercer influência sobre a longevidade 

das vacas. Aquelas em que o primeiro parto ocorreu dos 24 aos 28 meses (classe 1) tiveram 

menor sobrevivência ao evento, refletindo em uma maior permanência no rebanho, quando 

comparadas às demais. 

Os touros com maiores valores genéticos possuem maiores taxas de riscos de que suas 

filhas alcancem os cinco partos até os 84 meses de idade. Assim, tais touros poderão ser 

utilizados como pais de futuras gerações, e isso pode permitir ganhos na longevidade de suas 

filhas. 
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