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Resumo: Nosso objetivo é descrever a análise de dados categorizados com omissão modelados
por distribuições multinomiais. Com essa finalidade, desenvolvemos os resultados em formulação
matricial adequada para a implementação computacional, concretizada por meio das rotinas ACD
(Analysis of Categorical Data) programadas no ambiente estat́ıstico R. Motivamos o curso com a
apresentação de conjuntos de dados originados de problemas de natureza biológica para os quais
descrevemos as questões de interesse. Indicamos os modelos probabiĺısticos adotados e especificamos
modelos lineares, log-lineares e mais geralmente, funcionais lineares, cuja finalidade é impor estrutu-
ras ditadas pelos propósitos inferenciais aos parâmetros do modelo probabiĺıstico (dáı a designação
de modelos estruturais). Mostramos como a análise pode ser conduzida por metodologia de máxima
verossimilhança (MV), de mı́nimos quadrados generalizados (MQG) ou h́ıbrida (MV/MQG), em
que estimativas dos parâmetros do modelo probabiĺıstico e da correspondente matriz de covariân-
cias são obtidas por MV num primeiro estágio e utilizadas para modelagem estrutural por meio
de MQG, no segundo. Para efeito de familiarização com os procedimentos propostos, considera-
mos inicialmente a análise de dados completos, detalhando tanto a expressão anaĺıtica dos modelos
estruturais quanto sua especificação para a análise por intermédio das rotinas ACD. Em seguida,
indicamos como os modelos precisam ser adaptados para levar em conta diferentes mecanismos de
omissão, nomeadamente, omissão não informativa, seja ela aleatória (MAR, missing at random)
ou completamente aleatória (MCAR, missing completely at random) ou omissão informativa ou
não aleatória (MNAR, missing not at random). Em particular, consideramos o ajuste de modelos
saturados e estruturais lineares e log-lineares por MV para casos em que o mecanismo de omissão
é MAR ou MCAR e também utilizamos a metodologia MQG tanto nesse contexto como também
naquele em que se considera o ajuste de modelos funcionais lineares, incluindo casos em que o
mecanismo de omissão é MNAR. Assim como para dados completos, ilustramos a metodologia por
meio da análise de exemplos práticos, detalhando o emprego das rotinas ACD.
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