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Uma distribuição de probabilidade é utilizada para descrever o com-
portamento de fenômenos aleatórios, em outras palavras, experiências
que não são posśıveis de se antever o resultado. Este modelo es-
tat́ıstico, ou distribuição, relaciona uma variável aleatória com a
sua probabilidade de ocorrência, sendo essa discreta ou cont́ınua.
Quando a variável aleatória é cont́ınua, sua função distribuição é
definida em um espaço cont́ınuo, como por exemplo o subconjunto
dos números reais (R).

Segundo [1] definir uma variável aleatória cont́ınua em R é posśıvel
se existir uma função f(x) tal que:

f(x) ≥ 0 (1)∫ ∞
−∞

f(x)dx = 1 (2)

A função, f(x), mencionada por [1] refere-se a função densi-
dade de probabilidade(f.d.p), a qual pode ser obtida a partir da
função distribuição (f.d) F (x), por meio da operação matemática de

derivação, quando F (x) for derivável. É posśıvel realizar a operação
inversa da derivação, a integração, para encontrar a f.d quando a
f.d.p do modelo é conhecida. Em outras palavras:

f(x) =

∫
F (x)dx (3)

e/ou



F (x) =
∂f(x)

∂x
(4)

Além disso, ao se trabalhar com uma variável aleatória cont́ınua é
posśıvel definir primeiro e o segundo momento da distribuição como
a esperança e variância, respectivamente, como:

E(X) =

∫ ∞
−∞

xf(x)dx (5)

se e somente se E(X) = |x|
∫∞
−∞ xf(x)dx for finita

V AR(X) =

∫ ∞
−∞

[x− E(X)]2f(x)dx (6)

Sendo que o primeiro momento fornece uma medida de posição e o
segundo uma medida de variabilidade.

Apresentados os conceitos e caracteŕısticas de uma função de
probabilidade, o presente estudo tem por objetivo principal apresen-
tar a classe de distribuição denominada Hipergeométrica confluente
G, introduzida por [2], bem como as demonstrações requeridas para
seus casos particulares. Esta distribuição é utilizada na descrição
e análise de dados de sobrevida, sendo essa uma generalização da
famı́lia de distribuições Beta G.

A função distribuição hipergeométrica confluente G é dada por:

F (x) =
1

B(a, b)1F1(a, a + b,−c)

∫ G(x)

0

ta−1(1−t)b−1exp(−ct)dt, x ∈ I

(7)
A função densidade de probabilidade, obtida pela derivação da

equação (7), é

f(x) =
1

B(a, b)1F1(a, a + b,−c)
g(x)G(x)a−1[1−G(x)]b−1exp[−cG(x)]

(8)

em que g(x) = ∂G(x)
∂x

. E, a função de sobrevivência é:

S(x) = 1− 1

B(a, b)1F1(a, a + b,−c)

∫ G(x)

0

ta−1(1− t)b−1exp(−ct)dt

(9)
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Substituindo uma função de densidade conhecida, f(x) em g(x),
como por exemplo a densidade da Weibull tem-se a função densi-
dade hipergeométrica confluente Weibull, mais casos são descritos e
apresentados no desenvolvimento desse estudo.
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