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� RESUMO: Os modelos de transição de Markov constituem uma ferramenta de grande 
importância para diversas áreas do conhecimento quando são desenvolvidos estudos 
com medidas repetidas. Eles caracterizam-se por modelar a variável resposta ao longo 
do tempo condicionada a uma ou mais respostas anteriores, conhecidas como a 
história do processo. Além disso, é possível a inclusão de outras covariáveis. No caso 
das respostas binárias, pode-se construir uma matriz com as probabilidades de 
transição de um estado para outro. Neste trabalho, duas abordagens diferentes de 
modelos de transição foram comparadas para avaliar qual estima melhor o efeito 
causal de tratamentos em um estudo experimental cuja variável resposta é binária e 
medida ao longo do tempo. Estudos de simulação foram realizados levando em 
consideração experimentos balanceados com três tratamentos de natureza categórica. 
Para avaliar as estimativas foram utilizados o erro padrão, viés e percentual de 
cobertura dos intervalos de confiança. Os resultados mostraram que os modelos de 
transição marginalizados podem ser mais indicados na situação em que um 
experimento é desenvolvido com um reduzido número de medidas longitudinais e de 
repetições por tratamentos. 
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