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RESUMO: 

 

A estratégia Saúde da Família (ESF) visa reorganizar a atenção básica no Brasil, tendo como 

enfoque a promoção da saúde e a prevenção de doenças, de forma que a família seja o centro 

de atenção. Foi utilizado o modelo de regressão logística multinomial e binário, usando os 

dados da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) 2013 para identificar os fatores 

sociodemográficos e de saúde associados ao cadastramento e frequência de visitas 

domiciliares das equipes da estratégia de saúde da família. No ajuste do modelo foi 

considerado o plano amostral complexo da pesquisa, que incluiu os pesos amostrais, estratos 

e conglomerados. Utilizando o teste de Wald de significância geral e individual verificou-se 

que as seguintes variáveis explicativas apresentaram associação com desfecho de 

cadastramento na ESF, considerando o nível de significância de 5%: Região, esgotamento 

sanitário, situação censitária, forma de abastecimento de água, posse de bem básicos, 

densidade habitacional e proporção de moradores com autoavaliação de saúde negativa. 

Observou-se maior chance de cadastramento na ESF para os domicílios localizados nas 

regiões Nordeste e Sul (comparativamente com à região Sudeste), os localizados em áreas 

rurais, com esgotamento sanitário e densidade habitacional inadequados e com mais de 50 a 

75% dos moradores com autoavaliação de saúde negativa. Domicílios com abastecimento 

de água e posse de bens básicos inadequados parecem não ser priorizados no cadastramento 

da ESF. 

  

Palavras-chaves: Regressão logística multinomial, Regressão logística binária, Estratégia 

de Saúde da Família, Pesquisa Nacional de Saúde, Plano Amostral Complexo  
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1 Introdução 

 

1.1 Atenção Básica  

 

De acordo com o Ministério da Saúde a Atenção Básica é um conjunto de ações de 

saúde individuais e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, 

tratamento, reabilitação, redução de danos e manutenção da saúde com o objetivo de 

desenvolver uma atenção integral que tenha impacto na situação de saúde da população 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017). É orientada pelos princípios da universalidade, da 

acessibilidade, do vínculo, da continuidade do cuidado, da integralidade da atenção, da 

responsabilização, da humanização, da equidade e da participação social. A Política 

Nacional de Atenção Básica (PNAB) é desenvolvida com alto grau de descentralização de 

forma que ocorra mais próxima a vida das pessoas, e por isso considera como uma de suas 

estratégias prioritárias a saúde da família (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012).  

1.2 Conceito Ampliado de Saúde 

 

A Constituição da Organização Mundial de Saúde (OMS) de 1946, define saúde como 

um estado de completo bem-estar físico, mental e social, excluindo a ideia de que a saúde se 

baseia apenas na ausência de doenças ou enfermidades.  A Carta de Ottawa (1986) pontua 

condições e recursos fundamentais para saúde, que são paz, habitação, educação, 

alimentação, renda, ecossistema estável, recursos sustentáveis, justiça social e equidade. 

Desta forma, o conceito de saúde reflete a conjuntura social, econômica e política, e pode 

não ter o mesmo sentido para todas as pessoas, pois pode variar, por exemplo, de acordo 

com a classe social e a região de residência (SCLIAR, 2007).  

A Constituição Federal de 1988 não define saúde, mas assegura no artigo 196 que a saúde 

é direito de todos e dever do Estado, garantir, por meio de políticas sociais e econômicas, a 

redução de riscos de doença e de outros agravos, bem como garantir o acesso universal e 

igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (BRASIL, 1988). 

Desta forma, a constituição reconhece a saúde como um direito fundamental e assegura a 

sua promoção. 
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A Estratégia da Saúde da Família abordada na seção 1.4 se baseia neste conceito 

ampliado de saúde, não mais focada somente na assistência à doença, mas especialmente na 

promoção da qualidade de vida dos indivíduos e na identificação e possível intervenção de 

todos os fatores de riscos para doenças (SECRETARIA DE POLITICAS DE SAUDE, 

2000). 

1.3 Estratégia Saúde da Família (ESF) 

 

A Estratégia Saúde da Família (ESF) foi criada pelo Ministério da Saúde no final de 

1993, e inicialmente era conhecida como Programa Saúde da Família (PSF). Nasceu devido 

à precarização do acesso aos serviços de saúde, quando cerca de 1000 municípios ainda não 

possuíam médicos (Ministério da Saúde, 2010). Seu objetivo é ser uma estratégia para 

reorganizar a atenção básica no Brasil em conformidade com os princípios do Sistema Único 

de Saúde (SUS)1 (BRASIL, 2000; BRASIL, 2012); onde o enfoque é a promoção da saúde 

e a prevenção de doenças, de forma que a família seja o centro de atenção (NEVES et al., 

2018, Ministério da Saúde, 1997).  

O processo de criação da ESF se deu através de algumas medidas que foram sendo 

tomadas ao longo da década de 90, uma delas é o Programa de Agentes Comunitários de 

Saúde (PACS), que foi desenvolvido devido a necessidade do acompanhamento junto às 

famílias para a prevenção de doenças e óbitos de crianças, que evoluíam da desnutrição 

associada às parasitoses na década de 80. O programa teve criação oficial em 1991 e 

promovia ações de limpeza da cidade e mobilização dos domicílios ao sistema de esgoto, 

além de levar as mães para fazerem o pré-natal e estimular o aleitamento materno. O PACS 

se mostrou, então, eficiente na diminuição da mortalidade infantil, e por isso facilitou a 

implantação da ESF, ampliando a atenção básica (Ministério da Saúde, 2010). 

Desta forma, a ESF apresenta um novo modelo de assistência que se baseia no indivíduo 

e nas suas condições de vida e não na doença. E embora o objetivo da estratégia seja a 

promoção da saúde, em conformidade com o princípio da integralidade, também é dever da 

ESF dar o devido atendimento e encaminhamento à pacientes que estejam em situações que 

                                                 
1 Universalização: assegura que a saúde é um direito de cidadania de todas as pessoas e cabe ao Estado 

assegurar este direito; Equidade: tem como objetivo diminuir as desigualdades, isto é, significa tratar 

desigualmente os desiguais, investindo mais onde a carência é maior; Integralidade: considera importante a 

integração de ações para atender a todas as necessidades do indivíduo, incluindo a promoção da saúde, a 

prevenção de doenças, o tratamento e a reabilitação. 
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exijam tratamentos com maior nível de complexidade. Este tratamento não é, em nenhuma 

hipótese, uma exceção, mas a expansão do acompanhamento à família (Ministério da Saúde, 

1997). 

1.3.1 Critérios de implantação da ESF 

 

É recomendado pelo Ministério da Saúde que a prioridade da ESF sejam as famílias 

e territórios com maior grau de vulnerabilidade e risco epidemiológico para que seja 

garantido o princípio da equidade a todos os cidadãos.  

A implantação da estratégia de Saúde da Família depende da decisão política do 

gestor municipal e da aprovação do projeto de implantação da ESF pelo Conselho Municipal 

de Saúde (CMS), sendo o município responsável pela elaboração deste projeto (BRASIL, 

2012). No projeto de implantação da ESF devem constar as seguintes etapas:  

i. Definição de áreas prioritárias a serem atendidas pela ESF: a prioridade é que todos 

os moradores destas áreas tenham acesso aos serviços de saúde em conformidade ao 

princípio de equidade, isso exige a expansão da atenção básica às periferias das áreas urbanas 

e áreas rurais do município. Além disso, é importante destacar o “risco social” como critério 

para a escolha da área a ser coberta pela ESF, pois indivíduos que residem em áreas com 

maiores níveis de desemprego e violência, por exemplo, em geral, apresentam piores níveis 

de saúde. 

ii. Levantamento do número de habitantes das áreas: esse levantamento busca 

conhecer a quantidade de moradores que serão beneficiados pela ESF. Este indicador pode 

ser obtido por meio de diferentes fontes de dados disponíveis, tais como o Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE), Secretarias de Planejamento da Prefeitura, Secretaria de 

Ação Social, Associações Comunitárias e Fundação Nacional de Saúde (FUNASA); 

iii. Cálculo do número de agentes comunitários de saúde (ACS) e de equipes de saúde 

da família (eSF): essa definição depende das características topográficas, sociais e 

ambientais do território como, a distância entre os domicílios, dificuldades de acesso ao 

domicílio (rios, montanhas, inexistência de transporte adequado) e a natureza dos problemas 

das áreas (área de risco social ou ambiental). O cálculo é feito dividindo a população da área 

(ou município) pelo número de pessoas que cada equipe ficará responsável pelo 

acompanhamento. Como já mencionado cada eSF deve acompanhar de 2.400 a 4.000 

pessoas, enquanto cada ACS (de 5 a 6 por eSF) deve acompanhar uma área composta por 

400 a 750 pessoas. 
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iv. Mapeamento de áreas e subáreas: através deste instrumento é possível identificar as 

áreas prioritárias para a implantação da ESF, a partir das quais são obtidas subáreas para 

atuação dos ACS (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2000). 

Uma vez aprovado o Projeto de Implantação da ESF pelo CMS, a Secretaria Municipal 

de Saúde (SMS) faz uma solicitação oficial a Secretaria Estadual de Saúde (SES) de adesão 

a ESF. A SES deverá então analisar e encaminhar o projeto de implantação para que seja 

aprovado na Comissão Intergestores Bipartite (CIB). Finalmente, com a aprovação na CIB, 

cabe a SES, entre outras funções, fornecer algumas informações ao Ministério da Saúde, 

como quantidade e composição das equipes (com indicação de carga horária), para fins de 

alocação dos incentivos financeiros para os municípios referentes as equipes de saúde da 

família (BRASIL, 2012). 

 

1.3.2 Educação em Saúde 

 

A Educação em Saúde se estabelece como um elemento de apropriação do conhecimento 

e visa a autonomia e emancipação de um indivíduo, para que ele tenha a capacidade de 

propor e opinar nas decisões de saúde individuais e coletivas. É uma estratégia de 

conscientização da população sobre as responsabilidades e direitos à saúde, ampliando a 

capacidade de compreensão do que significa ser saudável (MACHADO et al., 2007). É vista 

como um dos principais dispositivos para viabilizar a promoção da saúde, pois provoca a 

mudança de comportamentos de risco e auxilia na prevenção de doenças (JANINI, 2015).  

A Promoção da Saúde é definida na Carta da Primeira Conferência Internacional sobre 

Promoção da Saúde realizada em Ottawa (1986) como, “um processo de capacitação da 

comunidade para atuar na melhoria de sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior 

participação no controle deste processo”. Os conceitos de Educação em Saúde e Promoção 

da Saúde se complementam, e às vezes se confundem, porém na Promoção da Saúde o 

sentido é mais amplo, pois atua em diversos campos para promover a melhoria das condições 

de vida, e se associa a um conjunto de valores como qualidade de vida, saúde, solidariedade, 

equidade, democracia, cidadania, desenvolvimento, entre outros (BUSS, 2000). A Promoção 

da Saúde pode ser vista como um importante meio para a busca da equidade, da melhoria da 

qualidade de vida e de saúde da população. Assim, para a Promoção de Saúde é necessário 

intervir em múltiplos fatores que podem influenciar no processo saúde-doença da população, 
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tais como falta de serviços de saneamento básico, condições de habitação precárias, 

urbanização acelerada, violência, entre outros (BRASIL, 2010).  

A ESF tem a educação em saúde como um dos seus elementos centrais, onde ações 

educativas estão inseridas na rotina de trabalho das equipes de saúde da família, promovendo 

a conscientização da população sobre os fatores relacionados aos possíveis determinantes de 

enfermidades (ROECKER, 2011).  

 

1.3.3 Equipe de Saúde da Família  

 

A equipe de Saúde da Família (eSF) é uma equipe multiprofissional que faz o 

trabalho de atenção básica e acompanha os domicílios cadastrados na ESF. É composta por, 

no mínimo, (a) um médico generalista, ou especialista em saúde da família, ou médico de 

família e comunidade; (b) um enfermeiro generalista ou especialista em saúde da família; 

(c) um auxiliar ou técnico de enfermagem; e (d) agentes comunitários de saúde. A eSF  pode 

ser composta ainda por profissionais de saúde bucal (BRASIL, 2012). 

Cada equipe é responsável por uma área em que residem de 600 a 1.000 famílias, 

totalizando no máximo 4.000 moradores. Entretanto, a média recomendada é de 3.000 

moradores, e de acordo com a vulnerabilidade social da região o número pode ser menor 

(BRASIL, 2011). 

As eSF tem a função de realizar o cadastro das famílias por meio de visitas 

domiciliares (VD) em suas áreas de abrangência. Essas equipes têm como meta a atenção à 

saúde das famílias das áreas pelas quais são responsáveis, para que conheçam as realidades 

vividas e suas condições de saúde, e identifiquem as ações necessárias para melhorar a 

situação de saúde da população de acordo com as especificidades das famílias (ELIAS, 

COSTA, 2009) 

Cabe destacar que o agente comunitário da saúde (ACS) é fundamental neste 

processo, pois é o membro da equipe que faz parte da comunidade, e conhece bem os 

principais pontos a serem tratados, além de contribuir para o estabelecimento do vínculo de 

confiança entre a equipe e a família. 

 

1.3.4 Vantagens e críticas da ESF 
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A ESF é considerada uma importante mudança estrutural ocorrida na saúde pública 

no Brasil com mudanças na concepção de saúde que privilegia o tratamento das doenças nas 

unidades hospitalares (SECRETARIA DE POLÍTICAS DE SAÚDE, 2000). A presença de 

profissionais de saúde na residência das famílias representa a ampliação do olhar sobre a 

coletividade e o respeito à autonomia dos indivíduos. A visita domiciliar tem potencial para 

estabelecer o equilíbrio entre o usuário e o profissional de saúde de forma que seja construído 

um projeto para a saúde de cada indivíduo (CUNHA, SÁ, 2013). O domicilio é visto como 

um espaço privilegiado para as ações de promoção da saúde, pois é o cenário onde ocorrem 

as relações geradoras de risco e o adoecimento dos indivíduos, por isso a presença de uma 

eSF tem tanta importância (GAIVA, SIQUEIRA, 2011). 

Embora a ESF tenha sido pensada para ter caráter preventivo e educacional, e assim 

também é definida pela literatura, alguns estudos mostram que a estratégia ainda vem 

utilizando o modelo tradicional da medicina curativa centrada na doença. Muito disto está 

associado à falta de conhecimento dos profissionais sobre os instrumentos necessários para 

a organização do processo das visitas domiciliares, além de um baixo conhecimento das 

condições psicológicas e socioeconômicas das famílias. As ações das equipes precisam ter 

um melhor planejamento e melhor preparo teórico, metodológico e técnico para cumprir o 

papel interdisciplinar que é esperado da ESF (GAIVA, SIQUEIRA, 2011; OLIVEIRA, 

MARCON 2006).  

1.4 Objetivos 

1.4.1 Geral 

 

Estudar a associação entre as características sociodemográficas e de saúde dos 

moradores dos domicílios e o desfecho de cadastramento e frequência de visitas domiciliares 

das equipes da ESF no Brasil. 

1.4.2 Específicos 

 

• Analisar a distribuição das unidades domiciliares por características 

sociodemográficas e de saúde dos seus moradores, segundo o cadastramento e 

frequência de visitas domiciliares das equipes da ESF. 
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• Identificar as características sociodemográficas e de saúde dos moradores dos 

domicílios que estão associadas com o cadastramento e frequência de visitas 

domiciliares das equipes da ESF. 

• Avaliar o sentido e o grau de associação entre as variáveis sociodemográficas e de 

saúde dos moradores dos domicílios e o cadastramento e frequência de visitas 

domiciliares das equipes da ESF. 
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2 Material e Métodos  

 

2.1 Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) 2013 

 

 Os dados utilizados no presente trabalho são provenientes da Pesquisa Nacional de 

Saúde é uma pesquisa por amostragem domiciliar de âmbito nacional e é fruto da parceria 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) com o Ministério da Saúde. A PNS 

faz parte do Sistema Integrado de Pesquisas domiciliares (SIPD) do IBGE, e teve sua 

primeira edição em 2013 e foi planejada para ter uma periodicidade de cinco anos. 

 A PNS teve como população alvo os moradores de domicílios particulares do Brasil, 

exceto os localizados nos setores censitários ditos especiais que são: quartéis, bases 

militares, alojamentos, acampamentos, embarcações, penitenciárias, colônias penais, 

presídios, cadeias, asilos, orfanatos, conventos e hospitais.  

A pesquisa abordou a percepção individual da saúde, estilo de vida e doenças 

crônicas para descrever aspectos relacionados às condições de saúde da população e 

comparar necessidades de serviços e recursos por área geográfica.  

 

2.1.1 Plano Amostral 

 

 A PNS utilizou um plano amostral complexo, isto é, um plano estratificado e 

conglomerado em três estágios de seleção, onde os setores (ou um conjunto de setores) são 

as unidades primárias de amostragem (UPA), os domicílios as unidades secundárias de 

amostragem (USA) e os moradores, com 18 anos ou mais de idade, as unidades terciárias de 

amostragem (UTA) (IBGE, 2014).  

Como mencionado a PNS faz parte do Sistema Integrado de Pesquisas Domiciliares 

(SIPD), que juntamente com outras pesquisas amostrais de abrangência nacional realizadas 

pelo IBGE, utiliza uma amostra comum, denominada “amostra mestra”, que é um conjunto 

de unidades de áreas geográficas (setores censitários ou conjunto de setores) que são 

selecionadas para atender os objetivos das diversas pesquisas integrantes deste sistema. 

No primeiro estágio de seleção os setores censitários (ou conjunto de setores) foram 

selecionados por amostragem aleatória simples entre os setores da amostra mestra. No 

segundo estágio foram selecionados, também por amostragem aleatória simples, um número 

fixo de domicílios em cada setor selecionado. A seleção de domicílios foi feita a partir do 

Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos (CNEFE).  No terceiro estágio foi 

selecionado um morador adulto com 18 anos ou mais de idade da lista de moradores adultos 
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elegíveis construída no ato da entrevista dentro de cada domicílio da amostra, também por 

amostragem aleatória simples. 

Do exposto, é importante destacar que a amostra da PNS foi selecionada a partir da 

amostra mestra, sendo, portanto, uma subamostra cuja seleção respeitou a mesma 

estratificação dos setores censitários adotada para a seleção da amostra mestra (FREITAS & 

ANTONACI, 2014). Esta estratificação foi realizada seguindo quatro critérios (Figura 1): 

i. Administrativo, estratifica as UPA por Unidade da Federação (UF), contemplando a 

divisão da UF em capital, resto da Região Metropolitana (RM) e resto da UF;  

ii.  Geográfico, subdivide as capitais e outros municípios de grande porte em mais estratos;  

iii. Situação, subdivide os estratos em áreas urbanas e rurais; 

iv. Estatístico, envolve a estratificação estatística considerando o rendimento total dos 

domicílios e total de domicílios particulares permanentes, para melhorar a precisão das 

estimativas. 

 

 

Figura 1: Esquema de estratificação da Amostra Mestra do Sistema Integrado de Pesquisas 

Domiciliares, utilizado na Pesquisa Nacional de Saúde 2013. 2 

 

2.1.2 Questionário  

 

A pesquisa utilizou um questionário padronizado com perguntas fechadas, que pode 

ser dividido em três partes: a parte domiciliar, a individual e a relativa a todos os moradores 

do domicilio.  

                                                 
2 Adaptado de Souza-Junior, P. R. B. Desenho da Amostra da Pesquisa Nacional de Saúde, 2013. 
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A parte domiciliar é referente as características do domicilio nos moldes do censo 

demográfico, que engloba variáveis relativas ao material utilizado nas paredes e cobertura 

dos domicílios, formas de abastecimento de água, tipo de esgotamento sanitário, destino do 

lixo, número de cômodos, posse de bens, entre outras. A parte relativa a todos os moradores 

engloba informações sobre as características demográficas, socioeconômicas e de saúde. 

Estas partes do questionário foram respondidas por um residente do domicílio que soubesse 

todas as informações perguntadas para todos os moradores.  

A parte individual dá enfoque às principais doenças crônicas não transmissíveis 

(DCNT), especialmente para hipertensão arterial, diabetes e depressão, ao estilo de vida, e 

ao acesso ao atendimento médico de um morador de 18 anos ou mais selecionado com 

equiprobabilidade entre todos os moradores adultos do domicilio. Para este morador 

selecionado foi planejado fazer aferições de peso corporal, altura, circunferência da cintura 

e pressão arterial, bem como foi prevista coleta de sangue e urina para realização de exames 

laboratoriais. No presente estudo foram utilizados os dados apenas referentes a unidade 

domiciliar. 

 

2.2 Variáveis de pesquisa 

2.2.1 Desfecho de cadastramento e frequência de visita domiciliar 

 

Para a obtenção do desfecho de cadastramento e frequência de visita domiciliar das 

equipes da ESF foram utilizadas as perguntas “O seu domicílio está cadastrado na unidade 

de saúde da família?” e “Nos últimos 12 meses, com que frequência o seu domicílio recebeu 

uma visita de algum Agente Comunitário ou algum membro da Equipe de Saúde da 

Família?” presentes no módulo B sobre visitas domiciliares da eSF e Agentes de Endemias 

do questionário da PNS 2013. 

 Foram consideradas três categorias mutuamente exclusivas para o referido desfecho 

de cadastramento e visita domiciliar, que são: 1) cadastrado com no máximo uma visita 

domiciliar da eSF; 2) cadastrado com pelo menos duas visitas domiciliares da eSF; e 3) não 

cadastrado na ESF.  

Na categoria “cadastrado com no máximo uma visita domiciliar” foram considerados 

os domicílios que responderam “sim” para a primeira pergunta, e “nunca recebeu” ou 

recebeu “uma vez” para a segunda pergunta. Na categoria “cadastrado com pelo menos duas 
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visitas domiciliares” foram considerados os domicílios que responderam “sim” para a 

primeira pergunta e “mensalmente”, “a cada dois meses” ou “de duas a quatro vezes” para 

a segunda. Na categoria “não cadastrado” foram considerados os domicílios que 

responderam “não” para a primeira pergunta. 

2.2.2 Variáveis sociodemográficas e de saúde 

 

A seguir são apresentadas as características sociodemográficas e de saúde dos 

moradores residentes nos domicílios da amostra da PNS 2013 (Quadro 1). 

 

Quadro 1: Características sociodemográficas e de saúde dos moradores dos domicílios 

Variáveis de estudo Categorias 

Grandes regiões brasileiras Norte 

Nordeste  

Sudeste  

Sul  

Centro-Oeste 

Situação censitária Urbana 

Rural 

Padrão construtivo da moradia Adequado 

Inadequado  

Forma de abastecimento de água Adequada 

Inadequada 

Forma de esgotamento sanitário  Adequado  

Inadequado 

Destino dado ao lixo Adequado 

Inadequado 

Origem da energia elétrica Rede geral 

Outra origem 

Não tem energia elétrica 

Densidade habitacional Adequado  

Inadequado  

Posse de bens básicos Adequado  

Inadequado  
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Quadro 1 (continuação):  

Variáveis de estudo Categorias 

Proporção de moradores com autoavaliação 

de saúde negativa 

Até 25% 

Mais de 25 a 50% 

Mais de 50 a 75% 

Mais de 75 a 100% 

 

O indicador Padrão construtivo da moradia é uma variável binária, onde a moradia 

é caracterizada como adequada ou inadequada. A moradia considerada adequada é aquela 

cujo o material predominante nas paredes for alvenaria com revestimento, alvenaria sem 

revestimento ou madeira apropriada para construção, e cujo o material predominante no 

telhado for telha, laje de concreto, madeira apropriada para construção, zinco ou chapa 

metálica. Já a moradia considerada inadequada é aquela cujo o material predominante nas 

paredes for taipa não revestida, madeira aproveitada, palha ou outro material, e cujo o 

material predominante no telhado for madeira aproveitada, palha ou outro material. 

O indicador Forma de abastecimento de água é uma variável binária, onde a forma 

de abastecimento é caracterizada como adequada ou inadequada. É considerada adequada 

a forma de abastecimento por rede geral de distribuição, e inadequada no caso de 

abastecimento por poço ou nascente dentro ou fora da propriedade, carro-pipa, água da chuva 

armazenada, rios, lagos e igarapés, ou outras formas. 

O indicador Forma de esgotamento sanitário é uma variável binária, onde a forma 

de abastecimento é caracterizada como adequada ou inadequada. É considerada adequado 

o esgotamento sanitário feito por rede geral de esgoto ou fossa séptica, e inadequado o 

esgotamento sanitário feito por fossa rudimentar, vala, direto para rio, lago ou mar, outras 

formas. 

O indicador destino dado ao lixo é uma variável binária, onde é caracterizado como 

adequado ou inadequado. É considerado adequado quando coletado diretamente por serviço 

de limpeza e coletado em caçamba de serviço de limpeza, e inadequado quando é queimado 

ou enterrado na propriedade, jogado em terreno baldio ou logradouro, jogado em rio, lago 

ou mar, ou outro destino. 

O indicador Densidade habitacional, é definido como a razão entre o número de 

moradores do domicílio e o número cômodos servindo permanentemente de dormitório, está 

sendo representado como uma variável binária, onde é caracterizado como adequado ou 
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inadequado. É considerada adequada a densidade habitacional de até 2 moradores por 

cômodo, e inadequada no caso de 3 ou mais moradores por cômodo. 

O indicador Posse de bens básicos é uma variável binária, onde é caracterizado como 

adequado ou inadequado. São classificados como adequados os domicílios que possuem os 

três bens básicos, fogão, geladeira e televisão, e como inadequados os domicílios que não 

possuem pelo menos um destes bens básicos.  

Essas classificações foram baseadas nas informações disponíveis na publicação da 

Pesquisa sobre Padrões de Vida (IBGE, 1999).  

 

2. 3 Modelos Lineares Generalizados (MLG) 

 

 Os Modelos Lineares Generalizados foram introduzidos por Nelder e Wedderburn 

em 1972. O MLG envolve uma variável resposta (desfecho), um conjunto de variáveis 

explicativas e uma função de ligação, onde o objetivo é analisar os efeitos que as variáveis 

explicativas exercem sobre a variável resposta. 

 

2.3.1 Componentes de um MLG 

  

O MLG é caracterizado pelas seguintes componentes: 

 

1ª. Componente aleatória: é composta por n variáveis aleatórias 𝑌1, 𝑌2, … , 𝑌𝑛 independentes 

com distribuição de probabilidade pertencente à família exponencial e valor esperado 

𝐸(𝑌𝑖) = 𝜇𝑖 para 𝑖 = 1, 2, … , 𝑛.  

 

2ª. Componente sistemática: é composta pelas variáveis explicativas 𝑥𝑖1, 𝑥𝑖2, … , 𝑥𝑖𝑝 que 

produzem o preditor linear 𝜂𝑖 dado por: 

𝜂𝑖 =  𝑥𝑖𝜷   

onde 𝜷 é um vetor de parâmetros desconhecidos com dimensão p x 1.  

 

3ª. Função de ligação: função denotada por 𝑔(𝜇𝑖), que relaciona a média da variável 

resposta ao preditor linear sendo dada por: 

𝑔(𝜇𝑖) =  𝜂𝑖 
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Na seção 3.4 é descrito o modelo de regressão logística multinomial adotado neste 

estudo para explicar o desfecho de cadastramento e frequência de visitas domiciliares. 

 

2.4 Modelo de regressão logística multinomial 

 

O modelo de regressão logística multinomial é um modelo linear generalizado 

utilizado quando tem como objetivo avaliar a relação entre uma variável resposta politômica, 

com mais de dois níveis e um conjunto de variáveis explicativas numéricas ou categóricas 

(KUTNER et al., 2004) 

 

2.4.1 Especificação do modelo  

 

 No modelo de regressão logística multinomial, a função de ligação é a logística e a 

distribuição de probabilidade da variável resposta é a distribuição multinomial. 

 Uma das categorias da variável resposta é escolhida como categoria de referência 

(ou de base) e esta escolha se dá, geralmente, de forma arbitrária. Desta forma, assume-se a 

categoria 𝐽 como referência e são consideradas J -1 comparações a esta categoria.  

A equação (2.1) representa o modelo que permite estimar o logaritmo da chance do 

elemento pertencer a uma determinada categoria j da variável resposta 𝑌, em vez de pertencer 

a categoria de referência J.  

 

𝑙𝑛 (
𝜋𝑖𝑗

𝜋𝑖𝐽
)  =  𝑥𝑖

′𝜷𝑗   

𝑙𝑛 (
𝜋𝑖𝑗

𝜋𝑖𝐽
)  =  𝛽𝑗0 + 𝛽𝑗1𝑥𝑖1 +  𝛽𝑗2𝑥𝑖2 + ⋯ + 𝛽𝑗,𝑝−1𝑥𝑖,𝑝−1                     (2.1) 

 𝑖 = 1,2, . . . , 𝑛  𝑒  𝑗 = 1,2, … , 𝐽 − 1           

onde: 

• 𝑥𝑖
′ = (1, 𝑥𝑖1, 𝑥𝑖2, . . . , 𝑥𝑖,𝑝−1) é um vetor de dimensão 1xp formado pelos valores das 

(𝑝 − 1) variáveis explicativas do modelo referentes ao i-ésimo elemento.  

• 𝜷𝒋 = (𝛽𝑗0, 𝛽𝑗1, 𝛽𝑗2, . . . , 𝛽𝑗,𝑝−1)′ é um vetor com dimensão px1 formado pelos p 

parâmetros desconhecidos referentes à j-ésima categoria da variável resposta. 
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•  𝜋𝑖𝑗 = 𝑃(𝑌𝑖  =  𝑗) é a probabilidade do i-ésimo elemento pertencer a j-ésima 

categoria da variável resposta 𝑌. 

• 𝜋𝑖𝐽 = 𝑃(𝑌𝑖  =  𝐽) é a probabilidade do i-ésimo elemento pertencer a categoria de 

referência J da variável resposta 𝑌. 

De (2.1), pode-se escrever as (𝐽 − 1) equações a seguir: 

𝑙𝑛 (
𝜋𝑖1

𝜋𝑖𝐽
) = 𝛽10 + 𝛽11𝑥𝑖1 +  𝛽12𝑥𝑖2+. . . +𝛽1,𝑝−1𝑥𝑖,𝑝−1 

𝑙𝑛 (
𝜋𝑖2

𝜋𝑖𝐽
) = 𝛽20 + 𝛽21𝑥𝑖2 +  𝛽22𝑥𝑖2+. . . +𝛽2,𝑝−1𝑥𝑖,𝑝−1 

... 

𝑙𝑛 (
𝜋𝑖,𝐽−1

𝜋𝑖𝐽
) = 𝛽𝐽−1,0 + 𝛽𝐽−1,1𝑥𝑖1 +  𝛽𝐽−1,2𝑥𝑖2+. . . +𝛽𝐽−1,𝑝−1𝑥𝑖,𝑝−1 

 

A partir destas equações é possível calcular as probabilidades 𝜋𝑖1, 𝜋𝑖2, . . . , 𝜋𝑖𝐽 

referentes ao i-ésimo elemento da amostra. Sabe-se que as soma destas probabilidades é 

igual a 1, como indicado na equação (2.2). 

∑ 𝜋𝑖𝑗
𝐽
𝑗=1 = 𝜋𝑖1 +  𝜋𝑖2 + . . . + 𝜋𝑖𝐽 = 1                        (2.2) 

 A chance de um elemento pertencer a uma determinada categoria j da variável 

resposta 𝑌 em vez de pertencer a categoria de referência J, é representada da seguinte forma: 

  
𝜋𝑖𝑗

𝜋𝑖𝐽
 =  𝑒𝑥𝑖

′𝜷𝑗    →   𝜋𝑖𝑗 = 𝜋𝑖𝐽. 𝑒𝑥𝑖
′𝜷𝑗                                       (2.3) 

 

Substituindo a equação (2.3) na equação (2.2), determina-se a probabilidade do i-

ésimo elemento da amostra pertencer a categoria de referência J: 

 

∑ 𝜋𝑖𝐽. 𝑒𝑥𝑖
′𝜷𝑗𝐽

𝑗=1 = 1  
 

→  𝜋𝑖𝐽  =   
1

∑ 𝑒
𝑥𝑖

′𝜷𝑗𝐽
𝑗=1

                            (2.4) 

 

Substituindo a equação (2.4) em (2.3), determina-se, por sua vez, a probabilidade do 

i-ésimo elemento da amostra pertencer a categoria j: 
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𝜋𝑖𝑗  =   
𝑒

𝑥𝑖
′𝜷𝒋

∑ 𝑒
𝑥𝑖

′𝜷𝑗𝐽
𝑗=1

                                                   (2.5) 

 

Mas como J é a categoria de referência, então 𝜷𝑱 = 0, portanto pode-se escrever (2.5) 

na seguinte forma: 

𝜋𝑖𝑗  =   
𝑒

𝑥𝑖
′𝜷𝒋

1 + ∑ 𝑒
𝑥𝑖

′𝜷𝑗𝐽−1
𝑗=1

                                                (2.6)        

 

No caso de uma variável resposta é binária, isto é, J=2, é utilizado o modelo 

logístico binário, um caso particular do modelo logístico multinomial, que é da forma: 

𝑙𝑛 (
𝜋𝑖1

𝜋𝑖2
)  =  𝑥𝑖

′𝜷1  

𝑙𝑛 (
𝜋𝑖1

𝜋𝑖2
)  =  𝛽10 + 𝛽11𝑥𝑖1 +  𝛽12𝑥𝑖2 + ⋯ + 𝛽1,𝑝−1𝑥𝑖,𝑝−1                     (2.7) 

 𝑖 = 1,2, . . . , 𝑛           

 

2.4.2 Estimação dos parâmetros do modelo 

 

 Quando as observações amostrais são independentes e identicamente distribuídas 

(IID) o modelo estatístico pode ser ajustado aplicando o método da máxima verossimilhança 

(MV), porém neste método é ignorado o desenho amostral e os diferentes pesos amostrais 

das unidades da amostra. Por isso quando se trata de uma pesquisa que utiliza plano amostral 

complexo, como a PNS, é necessária a utilização do Método de Máxima Pseudo-

Verossimilhança (MPV) que permite incorporar os pesos amostrais, os conglomerados e os 

estratos na modelagem estatística. 

Sejam 𝑌1, 𝑌2, . . . , 𝑌𝑁, varáveis aleatórias independentes e cada uma com distribuição 

multinomial, a função de probabilidade da variável aleatória 𝑌𝑖 é dada por: 

 

𝑃(𝑌𝑖  =  𝑦𝑖, 𝜷)  =  𝜋𝑖1
𝐷𝑖1 . 𝜋𝑖2

𝐷𝑖2 . . . .  . 𝜋
𝑖𝐽

𝐷𝑖𝐽
                            (2.7) 

 i = 1, 2, ..., N   
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onde 𝜷 =  (𝛽1, 𝛽2, . . . , 𝛽𝑃)′ é um vetor Px1 com parâmetros desconhecidos, 𝜋𝑖𝑗  =  𝜋𝑖𝑗(𝜷) é 

a probabilidade do i-ésimo elemento pertencer a j-ésima categoria da variável resposta 𝑌, e 

𝐷𝑖𝑗 é uma variável binária, que assume valor 1 se 𝑌𝑖 =  𝑗 e 0 se 𝑌𝑖 ≠  𝑗. 

 

O método de MPV consiste em maximizar a função de verossimilhança populacional 

ou o logaritmo desta função. Então a função de verossimilhança populacional será dada por: 

 

𝐿(𝜷)  =  ∏ 𝑃(𝑌𝑖  =  𝑦𝑖 , 𝜷)𝑁
𝑖=1 =  ∏ 𝜋𝑖1

𝐷𝑖1 . 𝜋𝑖2
𝐷𝑖2 . . . .  . 𝜋

𝑖𝐽

𝐷𝑖𝐽𝑁
𝑖=1   

𝐿(𝜷)  = ∏ ∏ 𝜋
𝑖𝑗

𝐷𝑖𝑗𝐽
𝑗=1

𝑁
𝑖=1                                              (2.8) 

 

e o logaritmo da função de verossimilhança populacional será dado por:  

𝑙𝑛𝐿(𝜷)  = 𝑙𝑛 ∏ ∏ 𝜋
𝑖𝑗

𝐷𝑖𝑗𝐽
𝑗=1

𝑁
𝑖=1 = ∑ ∑ 𝑙𝑛 𝜋

𝑖𝑗

𝐷𝑖𝑗𝐽
𝑗=1

𝑁
𝑖=1   

 

𝑙𝑛𝐿(𝜷) = ∑ ∑ 𝐷𝑖𝑗 . 𝑙𝑛 𝜋𝑖𝑗
𝐽
𝑗=1

𝑁
𝑖=1                                            (2.9) 

 

Primeiramente calcula-se a primeira derivada parcial do logaritmo da função de 

verossimilhança populacional (2.9) em relação ao vetor 𝜷: 

𝜕

𝜕𝜷
 𝑙𝑛𝐿(𝜷) =

𝜕

𝜕𝜷
 ∑ ∑ 𝐷𝑖𝑗 . 𝑙𝑛 𝜋𝑖𝑗 

𝐽
𝑗=1 = ∑

𝜕

𝜕𝜷
 ∑ 𝐷𝑖𝑗 . 𝑙𝑛 𝜋𝑖𝑗 

𝐽
𝑗=1 = ∑ 𝑢𝑖(𝜷) 𝑁

𝑖=1
𝑁
𝑖=1

𝑁
𝑖=1  (2.10) 

 

Igualando (3.10) a 0, obtêm-se o sistema de equações de verossimilhança 

populacionais: 

∑ 𝑢𝑖(𝜷) 𝑁
𝑖=1 = 0                                                        (2.11) 

onde 𝑢𝑖(𝜷) =
𝜕

𝜕𝜷
 ∑ 𝐷𝑖𝑗 . 𝑙𝑛 𝜋𝑖𝑗 

𝐽
𝑗=1   é o vetor de escores da i-ésima unidade populacional. 

 

 A solução para a equação (2.11) resulta no vetor de estimadores �̂�𝑴𝑽 de MV dos 

parâmetros de interesse. Entretanto, sabe-se que em uma pesquisa amostral não há dados a 

respeito de toda a população, por isso �̂�𝑴𝑽 não é calculável a menos que seja realizado o 

censo. Sabendo que 𝑇(𝜷) = ∑ 𝑢𝑖(𝜷)𝑁
𝑖=1  é um vetor de totais populacionais, para obter os 

estimadores de Máxima Pseudo-Verossimilhança utiliza-se o estimador linear ponderado 

�̂�(𝜷) = ∑ 𝑤𝑖𝑢𝑖(𝜷) 𝑛
𝑖=1 , que é a soma ponderada dos vetores de escores da amostra, onde 𝑤𝑖 

é o peso amostral referente ao i-ésimo elemento da amostra.  
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O estimador de MPV do vetor 𝜷 é obtido através da solução do seguinte sistema de 

equações: 

�̂�(�̂�𝑴𝑷𝑽) = ∑ 𝑤𝑖𝑢𝑖(�̂�𝑴𝑷𝑽) = 0 𝑛
𝑖=1                            (2.12) 

 

De acordo com Binder (1983), a estimativa da matriz de variância-covariância 

assintótica de �̂�𝑀𝑃𝑉 de dimensão 𝑃 x 𝑃 pode ser obtida a partir da seguinte equação (2.13): 

 

𝑉𝐴�̂�(�̂�𝑴𝑷𝑽) = [𝐽(�̂�𝑴𝑷𝑽)]
−1

∙ 𝑉𝐴�̂�[�̂�(�̂�𝑴𝑷𝑽)] ∙ [𝐽(�̂�𝑴𝑷𝑽)]
−1

                 (2.13) 

 

onde: 

𝐽(�̂�𝑴𝑷𝑽)  =  
𝜕�̂�(𝜷) 

𝜕𝜷
|

𝜷=�̂�𝑴𝑷𝑽

= ∑ 𝑤𝑖

𝜕𝑢𝑖(𝜷)

𝜕𝜷
 

𝑛

𝑖=1

|

𝜷=�̂�𝑴𝑷𝑽

 

 

é uma matriz simétrica de dimensão 𝑃 X 𝑃;  e  𝑉𝐴�̂�[�̂�(�̂�𝑴𝑷𝑽)] é a estimativa da matriz de 

variância-covariância do total ponderado dos vetores de escores da amostra. 

A estimativa da matriz de variância-covariância assintótica dos estimadores dos 

parâmetros de MPV, representada na equação (2.13), pode ser expressa através da seguinte 

matriz quadrada:  

 

𝑉𝐴�̂�(�̂�𝑴𝑷𝑽) =   |
|

𝑉𝐴�̂�(�̂�1)

𝐶𝑂�̂�(�̂�2, �̂�1)

⋮ 
𝐶𝑂�̂�(�̂�𝑃, �̂�1)

    

𝐶𝑂�̂�(�̂�1, �̂�2)

𝑉𝐴�̂�(�̂�2)

⋮ 
𝐶𝑂�̂�(�̂�𝑃, �̂�2)

 

⋯
⋯
⋱
⋯

 

𝐶𝑂�̂�(�̂�1, �̂�𝑃)

 𝐶𝑂�̂�(�̂�2, �̂�𝑃)

⋮ 
𝑉𝐴�̂�(�̂�𝑃)

  

|
| 

   

2.4.3 Teste de Wald de significância individual dos parâmetros do modelo 

 

Para avaliar a significância individual dos parâmetros do modelo logístico 

multinomial será utilizado o teste 𝑍 de Wald, considerando o nível de significância de 5%. 

Neste teste, são consideradas as seguintes hipóteses, estatística de teste, região crítica e 

critério de decisão: 
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a. Hipóteses: 

{
𝐻0: 𝛽𝑗𝑘 = 0

𝐻1: 𝛽𝑗𝑘  ≠ 0
 

 

onde 𝛽𝑗𝑘  é o efeito da variável explicativa 𝑥𝑘 (covariável ou nível do fator) referente a j-

ésima categoria da variável resposta (Equação 𝑗), ∀ 𝑘 = 1,2, . . . , 𝑝 − 1  𝑒  𝑗 = 1,2, … , 𝐽 − 1.           

 

 

b. Estatística de teste: 

Sob a hipótese nula (𝐻0), a estatística de teste é dada por:  

 

𝑍 =
�̂�𝑗𝑘

√𝑉𝐴�̂�(�̂�𝑗𝑘)
 ~ 𝑁(0, 1)                                          (2.14) 

 

onde,  �̂�𝑗𝑘 é o estimador de MPV do parâmetro 𝛽𝑗𝑘  e 𝑉𝐴�̂�(�̂�𝑗𝑘) é o estimador da variância 

de �̂�𝑗𝑘. 

A partir da estatística 𝑍, calcula-se o seu valor observado, denotado por  𝑧𝑜𝑏𝑠. 

 

c. Região Crítica: 

𝑅𝐶 = {𝑧 ∈ ℝ |  |𝑧| >  𝑧𝛼/2} 

 

d. Critério de decisão: 

 

Se o valor observado (𝑧𝑜𝑏𝑠) pertencer a região crítica (RC), então a hipótese nula 

(𝐻0) será rejeitada ao nível de significância de 5%, isto é, conclui-se que 𝛽𝑗𝑘  é 

significativamente diferente de zero; caso contrário não há evidências para rejeitar 𝐻0, e 

então 𝛽𝑗𝑘 não é significativamente diferente de zero ao nível de 5%. 

Pode-se basear o critério de decisão, de forma equivalente, no p-valor do teste 

fornecido pelos programas estatísticos, que é calculado da seguinte forma: 

 

𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 = 2 ∙ 𝑃(𝑍 > |𝑧𝑜𝑏𝑠|)                                         (2.15) 
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De forma equivalente, a hipótese nula será rejeitada ao nível de significância de 5%, 

se o p-valor ≤ 0,05, e conclui-se que 𝛽𝑗𝑘 é significativamente diferente de zero. Se p-valor 

> 0,05, não há evidências para rejeitar 𝐻0, portanto, 𝛽𝑗𝑘 não é significativamente diferente 

de zero ao nível de significância de 5%. 

 

 

2.4.4 Teste de Wald de significância Geral dos parâmetros do modelo 

 

O teste de Wald de significância geral é um teste estatístico utilizado para testar 

múltiplos parâmetros, ao invés de um único parâmetro. Seja 𝛃 = (β1, … , βP)′ um vetor de 

parâmetros desconhecidos, de dimensão P x 1 de um modelo logístico, que pode ser, por 

exemplo, binário ou multinomial. As etapas desse teste são descritas a seguir: 

 

a. Hipóteses a serem testadas: 

{
𝐻0: 𝑪𝜷 = 0
𝐻1: 𝑪𝜷 ≠ 0

 

onde  𝐂 é uma matriz de constantes de dimensão RxP de posto completo R; e 𝟎 é um vetor 

Rx1. 

 

b. Estatística de teste: 

Supondo a hipótese nula verdadeira, isto é, H0: 𝑪𝜷 = 0, a estatística de teste é dada a 

seguir: 

𝑋𝑊
2 = (𝑪β̂)`[𝑪 𝑉𝐴�̂�(β̂) 𝑪′]

−1
(𝑪β̂), 

onde �̂� é o estimador do vetor 𝛃 de parâmetros do modelo e VAR̂(𝜷 ̂) é o estimador da matriz 

de variância-covariância de �̂�.  

 

De acordo com Binder (1983), a normalidade assintótica do estimador �̂� e a 

consistência do estimador da matriz de variância-covariância de �̂�, permite afirmar que:  

XW
2  ~ 𝜒𝑅

2 

Com o objetivo de melhorar a aproximação de estatística de teste, pode-se utilizar a 

estatística F-corrigida de Wald, que está implementada em pacotes estatísticos para a análise 
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de dados amostrais obtidos através de planos amostrais complexos. A estatística 𝐹 de Wald 

é dada por:  

F =
XW

2

R
~ FR,v 

onde: 

𝑅 é o número de graus de liberdade do numerador e v = 𝑎 − 𝐻 é o número de graus de 

liberdade do denominador, sendo 𝑎 o número de unidades primárias de amostragem (UPA) 

e H o número de estratos. 

 

c. Região crítica: 

A região crítica, denotada por 𝑅𝐶, é a região formada por todos os valores da 

estatística 𝐹 de Wald que levaria a rejeição da hipótese nula 𝐻0, sendo dada por: 

𝑅𝐶 = {𝑓 𝜖 ℝ / 𝑓 ≥ 𝑓𝛼,𝑅,𝑣 } 

 

d. Critério de decisão: 

Se fobs ∈ RC rejeita-se H0: 𝐂𝛃 = 0 ao nível de significância α = 5%. 

Equivalentemente, rejeita-se H0: 𝐂𝛃 = 0  se p-valor = P(F > fobs) é menor que o nível de 

significância α = 5%, ou seja, a hipótese de nulidade dos parâmetros pode ser rejeitada. 

 

2.4.5 Razão de Chances 

 

A razão de chances (Odds Ratio – OR) é uma medida de associação que avalia o 

sentido e a força da associação entre as variáveis explicativas e a variável resposta. A razão 

de chances é obtida para cada uma das variáveis explicativas do modelo. No caso de variável 

explicativa ser categórica, obtém-se uma medida de razão de chance para cada nível da 

variável, comparativamente a uma categoria de referência. No contexto de modelo logístico 

multinomial, a seguir é ilustrado a expressão (2.16) de cálculo da razão de chances 

considerando uma variável explicativa categórica: 

 

𝑂𝑅(𝑗, 𝐽 | 𝑥𝑖𝑘)  =    
𝜋𝑖𝑗(𝑥𝑖𝑘=1)/𝜋𝑖𝐽(𝑥𝑖𝑘=1) 

𝜋𝑖𝑗(𝑥𝑖𝑘=0)/𝜋𝑖𝐽(𝑥𝑖𝑘=0)
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𝑂𝑅(𝑗, 𝐽 | 𝑥𝑖𝑘) =  
𝑒𝛽𝑗0+𝛽𝑗1𝑥𝑖1+⋯+ 𝛽𝑗𝑘(1)+⋯+𝛽𝑗,𝑝−1𝑥𝑖,𝑝−1

𝑒𝛽𝑗0+𝛽𝑗1𝑥𝑖1+⋯+ 𝛽𝑗𝑘(0)+⋯+𝛽𝑗,𝑝−1𝑥𝑖,𝑝−1
 

 

𝑂𝑅(𝑗, 𝐽 | 𝑥𝑖𝑘) =  𝑒𝛽𝑗𝑘                                                 (2.16) 

 

Se  𝛽𝑗𝑘 > 0 , então a medida da razão de chances será maior que 1, isto é,  

𝑂𝑅(𝑗, 𝐽 | 𝑥𝑖𝑘) > 1 . Isso significa que para o grupo em que 𝑥𝑖𝑘 = 1 a chance do elemento 

pertencer à categoria 𝑗 em vez de pertencer à categoria de referência 𝐽 é [𝑂𝑅(𝑗, 𝐽 | 𝑥𝑖𝑘) − 1] ∙

100% maior do que no grupo 𝑥𝑖𝑘 = 0. 

De forma análoga, se  𝛽𝑗𝑘 < 0 , então a medida da razão de chances será menor que 

1, isto é, 𝑂𝑅(𝑗, 𝐽 | 𝑥𝑖𝑘) < 1. Isso significa que no grupo 𝑥𝑖𝑘 = 1 a chance do elemento 

pertencer à categoria 𝑗 em vez de pertencer à categoria de referência 𝐽 é [𝑂𝑅(𝑗, 𝐽 | 𝑥𝑖𝑘) − 1] ∙

100% menor do que no grupo 𝑥𝑖𝑘 = 0. 

Para 𝛽𝑗𝑘 = 0 a razão de chances será igual a um (𝑂𝑅(𝑗, 𝐽 | 𝑥𝑖𝑘) = 1 ),  logo a chance 

do elemento pertencer à categoria 𝑗 em vez da categoria de referência 𝐽 é igual para ambos 

os grupos. Ou seja, não existe diferenças nesta chance entre os grupos. 

Pode-se calcular também o intervalo de confiança para a medida de razão de chances 

𝑂𝑅(𝑗, 𝐽) considerando o nível de confiança 100(1 − α)%, dado por: 

𝐼𝐶𝑂𝑅(𝑗,𝐽),100(1−𝛼)% = [𝑒
�̂�𝑗𝑘−𝑧𝛼

2
 ∙ √𝑉𝐴�̂�(�̂�𝑗𝑘)

;  𝑒
�̂�𝑗𝑘+𝑧𝛼

2
 ∙ √𝑉𝐴�̂�(�̂�𝑗𝑘)

]     

onde −𝑧𝛼

2
 e +𝑧𝛼

2
 são valores críticos provenientes da distribuição normal padrão. 

 

2.4.5 Medidas de Qualidade do Ajuste 

 

A partir do modelo ajustado, pode-se calcular as 𝐽 probabilidades estimadas 

�̂�𝑖1, �̂�𝑖2, . . . , �̂�𝑖𝐽 para cada categoria da variável resposta 𝑌 referentes ao i-ésimo elemento da 

amostra. O elemento será classificado como pertencente a categoria 𝑗, no caso em que esta 

categoria apresentar a maior probabilidade. Desta forma, obtém-se as categorias preditas da 

variável resposta.  
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O Quadro 2 mostra a classificação dos elementos de acordo com as categorias 

observadas e preditas da variável resposta 𝑌. 

 

 

 

Quadro 2: Classificação dos elementos segundo as categorias observadas e preditas da 

variável resposta 𝑌. 

Categorias 

Observadas 

Categorias preditas 
Total 

�̂�  =  1 �̂�  =  2 ⋯ �̂�  =  𝐽 

𝑌 =  1 �̂�11 �̂�12 ⋯ �̂�1𝐽 �̂�1. 

𝑌 =  2 �̂�21 �̂�22 ⋯ �̂�2𝐽 �̂�2. 

⋮ ⋮ ⋮ ⋱ ⋮ ⋮ 

𝑌 =  𝐽 �̂�𝐽1 �̂�𝐽2 ⋯ �̂�𝐽𝐽 �̂�𝐽. 

Total �̂�.1 �̂�.2 ⋯ �̂�.𝐽 �̂� 

 

onde: 

• �̂�𝑖𝑗 representa o número estimado de elementos correspondentes à i-ésima 

categoria observada e à j-ésima categoria predita da variável resposta 𝑌.  

• �̂�𝑖. representa o total estimado de elementos da i-ésima categoria observada 

de 𝑌. 

• �̂�.𝑗 representa o total estimado de elementos da j-ésima categoria predita de 

𝑌. 

• �̂� representa o total estimado de elementos na população. 

 

A partir do exposto no Quadro 2, pode-se avaliar a qualidade do ajuste, calculando 

as taxas de classificações corretas pelo modelo ajustado dentro de cada categoria observada 

da variável resposta 𝑌. Essas taxas são chamadas de medidas de sensibilidade, sendo 

definidas na equação (2.17): 
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𝑆1 =  𝑃(�̂� = 1|𝑌 = 1) =   (
�̂�11

�̂�1.
) ∙ 100  

𝑆2 =  𝑃(�̂� = 2|𝑌 = 2) =   (
�̂�22

�̂�2.
) ∙ 100  

⋮ 

𝑆𝐽 =  𝑃(�̂� = 𝐽|𝑌 = 𝐽) =   (
�̂�𝐽𝐽

�̂�𝐽.
) ∙ 100                             (2.17) 

 

A taxa global de classificações corretas (𝑇𝐺) do modelo é calculada usando a 

equação (2.18): 

𝑇𝐺 =  (
�̂�11+ �̂�22+⋯+�̂�𝐽𝐽

�̂�
) ∙ 100                                    (2.18) 

 

Quadro 3: Classificação dos elementos segundo as categorias observadas e preditas da 

variável resposta 𝑌, para J=2. 

Categorias 

Observadas 

Categorias preditas 

Total �̂�  =  𝟎 

(fracasso) 

�̂�  =  𝟏 

(sucesso) 

𝒀 =  𝟎 

(fracasso) 
�̂�00 �̂�01 �̂�0. 

𝒀 =  𝟏 

(sucesso) 
�̂�10 �̂�11 �̂�1. 

Total �̂�.0 �̂�.1 �̂� 

 

Para avaliar a capacidade preditiva de um modelo logístico binário são utilizadas a 

sensibilidade, especificidade e a taxa global. A sensibilidade é definida como a probabilidade 

de um indivíduo ser classificado no grupo 1 dado que é de do grupo fato 1, definido na 

equação abaixo: 

 

𝑆 =  𝑃(�̂� = 1|𝑌 = 1) =   (
�̂�11

�̂�1.
) ∙ 100                             (2.19) 
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A especificidade é a probabilidade de um indivíduo ser classificado como no grupo 

0, dado que o indivíduo é realmente do grupo 0: 

𝐸 =  𝑃(�̂� = 0|𝑌 = 0) =   (
�̂�00

�̂�0.
) ∙ 100                             (2.20) 

 

A taxa global de classificações corretas (𝑇𝐺) do modelo, é dada pela equação: 

𝑇𝐺 =  (
�̂�11+ �̂�22

�̂�
) ∙ 100                                                (2.21) 

 

 Um modelo tem capacidade preditiva considerada boa quando apresenta 

sensibilidade e especificidade superiores a 80%. Para modelos com estas medidas entre 50 

e 80% a capacidade preditiva é considerada razoável. 

Uma vez ajustado o modelo logístico binário, é possível estimar a probabilidade de 

cada domicilio pertencer a categoria de interesse. Assim, o domicilio é classificado como 

“sucesso” se a probabilidade de pertencer à categoria de interesse for maior que um ponto 

de corte 0,5. Por outro lado, se esta probabilidade for menor ou igual que o ponto de corte 

0,5, o domicilio é classificado como “fracasso”. 

O ponto de corte padrão é C=0,5, porém qualquer outro valor de ponto de corte 

poderia ser utilizado. Geralmente, escolhe-se o ponto de corte ótimo de maneira a maximizar 

as medidas de sensibilidade e especificidade (MARÔCO, 2010). 
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3 Resultados 

 

 A Tabela 1 apresenta a distribuição percentual dos domicílios segundo o 

cadastramento e frequência da visita domiciliar da eSF. Observa-se que 58,5% dos 

domicílios são cadastrados na ESF, sendo 39,8% dos domicílios os que receberam pelo 

menos duas vistas domiciliares, enquanto 18,7% não receberam visita domiciliar ou 

receberam apenas uma visita da equipe. Os demais domicílios (41,5%) não foram 

cadastrados na ESF. 

 

Tabela 1: Distribuição percentual dos domicílios segundo o cadastramento e frequência da 

visita domiciliar da eSF. 

Cadastramento e frequência de 

visitas domiciliares (VD) da eSF 

% de domicílios 

(�̂� = 47.110.341) 

IC 95% 

Cadastrado com no máximo uma VD  18,7 [16,9-18,7] 

Cadastrado com pelo menos duas VD  39,8 [37,9-40,5] 

Não cadastrado 41,5 [41,5-44,4] 

Total 100,0 - 

 

A Tabela 2 mostra que 28,6% dos domicílios estão concentrados nas regiões Norte 

ou Nordeste, 63,6% estão nas regiões Sudeste ou Sul, e 7,8% na região Centro-Oeste. Com 

relação a situação censitária, 91,9% dos domicílios estão em áreas urbanas, enquanto 8,1% 

estão em áreas rurais.  

Quanto as características habitacionais, observou-se que quase a totalidade dos 

domicílios apresentam padrão construtivo adequado; 88,8% possuem abastecimento de água 

adequado; 82,1% têm esgotamento sanitário adequado, 94,6% têm destino adequado do lixo 

e 99,8% tem como origem de energia a rede geral de energia elétrica.  Além disso, 99,7% 

dos domicílios são considerados adequados quanto a posse de bens básicos (isto é, possuem 

televisão, fogão e geladeira), e 98,3% são considerados adequados quanto a densidade 

habitacional, isto é, possuem até dois moradores por cômodo habitável. A maioria dos 

domicílios (67,3%) apresentaram mais de 25% a 50% dos moradores com autoavaliação de 

saúde negativa (Tabela 2) 

Pode-se destacar que a Região Sudeste foi a região que apresentou o maior percentual 

de domicílios não cadastrados na ESF (50,3%). Na área rural, existe maior percentual de 
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domicílios cadastrados na ESF (77,6%) do que na área urbana, sendo que 64,0% dos 

domicílios receberam pelo menos duas vistas da eSF.  

No que se refere a características habitacionais pode-se observar que o maior 

percentual de domicílios não cadastrados está entre os que tem padrão construtivo da 

moradia adequado (43,0%); os que possuem forma de abastecimento de água adequado 

(44,2%); os que têm forma de esgotamento sanitário adequado (47,1%) e os que possuem 

destino adequado ao lixo (44,0%). Também se observou maior percentual de não 

cadastramento na ESF entre os domicílios que têm como origem de energia a rede geral 

(43,0%); os que não possuem os três bens básicos (44,9%) e os que têm densidade 

habitacional adequada (43,1%). 

 

Tabela 2: Distribuição dos domicílios por cadastramento e frequência de visitas domiciliares 

da eSF segundo as características sociodemográficas e de saúde. 

  Cadastramento e frequência de visitas 

domiciliares da eSF 

Variáveis 

% de domicílios 

(�̂�=47.110.341) 

Cadastrado 

com no 

máximo uma 

VD da eSF 

Cadastrado com 

pelo menos duas 

VD da eSF 

Não 

cadastrado 

Região     

Norte 5,8 14,8 42,8 42,4 

Nordeste 22,8 17,5 52,7 29,8 

Sudeste 48,3 18,8 30,9 50,3 

Centro-Oeste 7,8 11,8 48,2 40,0 

Sul 15,3 19,4 39,4 41,2 

Situação Censitária     

Urbana 91,9 18,2 37,0 44,8 

Rural 8,1 13,6 64,0 22,3 

Padrão construtivo da 

moradia     

Adequada 99,9 17,8 39,2 43,0 

Inadequada 0,1 13,5 70,6 15,9 

Forma de 

abastecimento de água     

Adequada 88,8 18,3 37,6 44,2 

Inadequada 11,2 14,3 52,2 33,5 

Forma de esgotamento 

sanitário     

Adequada 82,1 18,1 34,8 47,1 

Inadequada 17,9 16,5 59,4 24,2 

(continua) 
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Tabela 2 (continuação):  

  

Cadastramento e frequência de visitas 

domiciliares da eSF 

Variáveis 

% de domicílios 

(�̂�=47.110.341) 

Cadastrado 

com no 

máximo uma 

VD da eSF 

Cadastrado com 

pelo menos duas 

VD da eSF 

Não 

cadastrado 

Destino dado ao lixo     

Adequada 94,6 18,1 37,9 44,1 

Inadequada 5,4 12,7 63,3 24,1 

Origem da energia 

elétrica     

Rede geral 99,8 17,8 39,2 43,0 

Outra origem 0,1 11,4 52,1 36,5 

Não tem energia elétrica 0,1 11,3 53,4 35,3 

Posse de bens básicos     

Adequada 99,7 17,8 39,2 43,0 

Inadequada 0,3 8,0 47,2 44,9 

Densidade 

habitacional     

Adequada 98,3 17,8 39,1 43,1 

Inadequada 1,7 20,8 45,6 33,6 

% Autoavaliação de 

saúde negativa     

Até 25% 12,3 17,8 45,3 36,8 

Mais de 25 a 50% 67,3 17,4 36,0 46,6 

Mais de 50 a 75% 15,7 19,6 44,5 35,9 

Mais de 75 a 100% 4,7 17,4 51,2 31,4 

 

A Tabela 3 apresenta os resultados do teste de Wald de significância geral para os 

parâmetros do modelo multinomial completo, isto é, considerando todas as variáveis 

explicativas do modelo. 

 

Tabela 3: Resultados do teste de Wald de significância geral dos parâmetros do modelo 

multinomial considerando todas as variáveis explicativas. 

Variáveis Wald F p-valor 

Região 26,831  <0,001 

Situação Censitária 27,258  <0,001 

Padrão construtivo da moradia 0,930 0,395 

Forma de abastecimento de água 3,056 0,047 

Forma de esgotamento sanitário 82,437  <0,001 

                                                                                                              (continua) 
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Tabela 3 (continuação):  

Variáveis Wald F p-valor 

Destino dado ao lixo 0,760 0,468 

Origem da energia elétrica 0,298 0,880 

Posse de bens básicos 3,965 0,019 

Densidade habitacional 7,018 0,001 

% Autoavaliação de saúde negativa 21,150  <0,001 

 

Com base no teste de Wald de significância geral constata-se que as variáveis padrão 

construtivo da moradia, destino dado ao lixo e origem da energia elétrica não apresentaram 

associação significativa com o desfecho de cadastramento e frequência da visita domiciliar 

da ESF (p-valor>0,05) (Tabela 3). 

 As tabelas 4 e 5 apresentam os resultados do ajuste do modelo multinomial completo, 

para cada equação, incluindo as medidas de razões de chances, seus respectivos intervalos 

de 95% de confiança e os p-valores do teste de Wald de significância individual. 

 

Tabela 4: Resultados do ajuste do modelo logístico multinomial explicativo da chance do 

domicílio ser cadastrado na ESF com no máximo uma visita domiciliar versus não ser 

cadastrado, considerando todos os fatores sociodemográficos e de saúde (Equação 1). 

Variáveis 

Equação 1 - Modelo logístico multinomial completo:  

Cadastrado com no máximo uma VD da eSF versus Não 

cadastrado 

Razão de chance IC (OR, 95%)  p-valor 

Região    

Norte 0,786 [0,644-0,960] 0,018 

Nordeste 1,377 [1,171-1,620]   <0,001 

Sudeste 1 - - 

Centro-Oeste 0,667 [0,552-0,805]   <0,001 

Sul 1,17 [0,974-1,405] 0,093 

Situação Censitária    

Urbana 0,716 [0,541-0,947] 0,019 

Rural 1 - - 

Padrão construtivo da 

moradia    

Adequada 1 - - 

Inadequada 1,976 [0,355-11,003] 0,437 

(continua) 
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Tabela 4 (continuação):  

 

Equação 1 - Modelo logístico multinomial completo: 

Cadastrado com no máximo uma VD da eSF versus Não 

cadastrado 

Variáveis Razão de chance IC (OR, 95%) p-valor 

Forma de abastecimento 

de água    

Adequada 1 - - 

Inadequada 0,807 [0,677-0,962] 0,017 

Forma de esgotamento 

sanitário    

Adequada 1 - - 

Inadequada 1,181 [1,544-2,122]  <0,001 

Destino dado ao lixo    

Adequada 1 - - 

Inadequada 0,852 [0,630-1,151] 0,296 

Origem da energia 

elétrica    

Rede geral 0,558 [0,085 -3,675] 0,544 

Outra origem 0,448 [0,053-3,812] 0,463 

Não tem energia elétrica 1 - - 

Posse de bens básicos 
   

Adequada 1 - - 

Inadequada 0,249 [0,086-0,720] 0,010 

Densidade habitacional    

Adequada 1 - - 

Inadequada 1,577 [1,178-2,111] 0,002 

% Autoavaliação de 

saúde negativa    

Até 25% 0,796 [0,706-0,897]   <0,001 

Mais de 25 a 50% 1,119 [1,119-0,968] 0,129 

Mais de 50 a 75% 1,125 [1,125-0,902] 0,296 

Mais de 75 a 100% 1 - - 

 

 A partir do teste de Wald de significância individual, considerando o nível de 

significância de 5%, verificou-se que as variáveis região, situação censitária, forma de 

abastecimento da água, forma de esgotamento sanitário, posse de bens básicos, densidade 

habitacional e proporção de autoavaliação de saúde negativa apresentaram associação 

significativa com a chance do domicílio ser cadastrado na ESF com no máximo uma visita 

domiciliar em vez de não ser cadastrado. Já as variáveis padrão construtivo da moradia, 

destino dado ao lixo e origem da energia elétrica não apresentaram associação 
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estatisticamente significante com a chance do domicílio ser cadastrado na ESF com no 

máximo uma visita domiciliar em vez de não ser cadastrado (Tabela 4). 

Tabela 5: Resultados do ajuste do modelo logístico multinomial explicativo da chance do 

domicílio ser cadastrado na ESF e ter recebido duas ou mais visitas domiciliares versus não 

ser cadastrado, considerando todos os fatores sociodemográficos e de saúde (Equação 2). 

 Equação 2 - Modelo logístico multinomial completo: 

 Cadastrado com duas ou mais VD da eSF versus não 

cadastrado 

Variáveis Razão de chance IC (OR, 95%) p-valor 

Região    

Norte 1,112 [0,936-1,320] 0,227 

Nordeste 2,196 [1,902-2,535]   <0,001 

Sudeste 1 - - 

Centro-Oeste 1,449 [1,230-1,708]   <0,001 

Sul 1,349 [1,098-1,657] 0,004 

Situação Censitária    

Urbana 0,440 [0,353-0,547]   <0,001 

Rural 1 - - 

Padrão construtivo da 

moradia    

Adequada 1 - - 

Inadequada 2,837 [0,601-13,389] 0,188 

Forma de abastecimento 

de água    

Adequada 1 - - 

Inadequada 0,877 [0,746-1,031] 0,112 

Forma de esgotamento 

sanitário    

Adequada 1 - - 

Inadequada 2,405 [2,101-2,753]  <0,001 

Destino dado ao lixo    

Adequada 1 - - 

Inadequada 1,002 [0,785-1,278] 0,990 

Origem da energia 

elétrica    

Rede geral 1,284 [0,326-5,053] 0,720 

Outra origem 0,934 [0,221-3,939] 0,926 

Não tem energia elétrica 1 - - 

Posse de bens básicos 
   

Adequada 1 - - 

Inadequada 0,514 [0,254-1,040] 0,064 

(continua) 
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Tabela 5 (continuação): 

 

Equação 2 - Modelo logístico multinomial completo: 

Cadastrado com duas ou mais VD da eSF versus não cadastrado 

Variáveis Razão de chance IC (OR, 95%) p-valor 

Densidade habitacional    

Adequada 1 - - 

Inadequada 1,551 [1,198-2,008] 0,001 

% Autoavaliação de 

saúde negativa    

Até 25% 0,698 [0,630-0,774]   <0,001 

Mais de 25 a 50% 1,019 [0,901-1,153] 0,759 

Mais de 50 a 75% 1,269 [1,049-1,534] 0,014 

Mais de 75 a 100% 1 - - 

Com relação a equação 2, aplicando o teste de Wald de significância individual 

verificou-se que as variáveis região, situação censitária, forma de esgotamento sanitário, 

posse de bens básicos, densidade habitacional e proporção de autoavaliação de saúde 

negativa apresentaram associação significativa com a chance do domicílio ser cadastrado na 

ESF com pelo menos duas visitas domiciliares em vez de não ser cadastrado. As variáveis 

padrão construtivo da moradia, forma de abastecimento da água, destino do lixo e origem da 

energia elétrica e posse de bens básicos não apresentam associação estatisticamente 

significante na equação 2 (Tabela 5). 

As Tabelas 6 e 7 apresentam os resultados do ajuste do modelo logístico multinomial 

após a exclusão das variáveis explicativas que não apresentaram efeito estatisticamente 

significante em ambas as equações, segundo o resultado do teste de Wald de significância 

geral apresentado na Tabela 3. 

Tabela 6: Resultados do ajuste do modelo logístico multinomial explicativo da chance do 

domicílio ser cadastrado na ESF com no máximo uma visita domiciliar versus não ser 

cadastrado, considerando as variáveis selecionadas (Equação 1). 

 Equação 1 - Modelo logístico multinomial selecionado:  

Cadastrado com no máximo uma VD da eSF versus não 

cadastrado 

Variáveis Razão de chance IC (OR, 95%) p-valor 

Região    

Norte 0,787 [0,645-0,96] 0,018 

Nordeste 1,374 [1,169-1,615]                <0,001 

Sudeste 1 - - 

Centro-Oeste 0,666 [0,552-0,804]                <0,001 

Sul 1,174 [0,977-1,409] 0,086 

(continua) 
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Tabela 6 (continuação): 

 

Equação 1 - Modelo logístico multinomial selecionado: 

Cadastrado com no máximo uma VD da eSF versus não 

cadastrado 

Variáveis Razão de chance IC (OR, 95%) p-valor 

Situação Censitária    

Urbana 0,76 [0,600-0,963] 0,023 

Rural 1 - - 

Forma de abastecimento 

de água    

Adequada 1 - - 

Inadequada 0,792 [0,661-0,948] 0,011 

Forma de esgotamento 

sanitário    

Adequada 1 - - 

Inadequada 1,799 [1,533-2,122]   <0,001 

Posse de bens básicos 
   

Adequada 1 - - 

Inadequada 0,313 [0,124-0,791] 0,014 

Densidade habitacional    

Adequada 1 - - 

Inadequada 1,58 [1,180-2,114] 0,002 

% Autoavaliação de 

saúde negativa    

Até 25% 0,797 [0,707-0,898]                <0,001 

Mais de 25 a 50% 1,119 [1,119-0,968] 0,129 

Mais de 50 a 75% 1,126 [1,126-0,902] 0,294 

Mais de 75 a 100% 1 - - 

 

 Na região Norte a chance do domicilio ser cadastrado e receber no máximo uma 

visita domiciliar em vez de não ser cadastrado é 21,3% menor do que na região Sudeste 

(OR=0,787; p-valor= 0,018). Além disso, comparativamente à região Sudeste, esta chance é 

37,4% maior na região Nordeste (OR=1,374; p-valor<0,001), 33,4% menor na região 

Centro-Oeste (OR=0,666; p-valor<0,001) e 17,4% maior na região Sul (OR=1,174; p-

valor=0,086). 

 Para os domicílios localizados em áreas urbanas a chance de ser cadastrado e receber 

no máximo uma visita domiciliar em vez de não ser cadastrado na ESF é 24,0% menor do 

que para os domicílios na área rural (OR=0,760; p-valor=0,023). 

 Nos domicílios inadequados quanto a forma de abastecimento de água a chance de 

ser cadastrado e receber no máximo uma visita domiciliar em vez de não ser cadastrado é 
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20,8% menor do que nos domicílios adequados quanto ao abastecimento de água 

(OR=0,792; p-valor=0,011). 

  Os domicílios inadequados quanto à forma de esgotamento sanitário têm chance 

79,9% maior de ser cadastrado e receber no máximo uma visita domiciliar em vez de não ser 

cadastrado na ESF, comparativamente aos domicílios com esgotamento adequado 

(OR=1,799; p-valor<0,001). 

 Os domicílios que não possuem ao menos um dos bens básicos têm chance de ser 

cadastrado e receber no máximo uma visita domiciliar em vez de não ser cadastrado é 68,7% 

menor do que aqueles domicílios com os bens básicos (OR=0,313; p-valor=0,014). 

 Os domicílios inadequados quanto à densidade habitacional têm chance de ser 

cadastrado e receber no máximo uma visita domiciliar versus não ser cadastrado é 58,0% 

maior do que os domicílios com densidade habitacional adequada (OR=1,580; p-

valor=0,002). 

 Quanto a autoavaliação de saúde geral, para os domicílios que possuem até 25% de 

moradores com autoavaliação de saúde negativa, a chance de ser cadastrado e receber no 

máximo uma visita domiciliar em vez de não ser cadastrado é 20,3% menor do que os 

domicílios que possuem 75% ou mais de indivíduos com autoavaliação de saúde negativa 

(OR=0,797; p-valor<0,001).  

 

Tabela 7: Resultados do ajuste do modelo logístico multinomial explicativo da chance do 

domicílio ser cadastrado na ESF com duas ou mais visitas domiciliares versus não ser 

cadastrado, considerando as variáveis selecionadas (Equação 2). 

 Equação 2 - Modelo logístico multinomial selecionado: 

 Cadastrado com duas ou mais VD da eSF versus não 

cadastrado 

Variáveis Razão de chance IC (OR, 95%) p-valor 

Região    

Norte 1,112 [0,937-1,320] 0,224 

Nordeste 2,198 [1,904-2,537]  <0,001 

Sudeste 1 - - 

Centro-Oeste 1,449 [1,230-1,708]  <0,001 

Sul 1,349 [1,098-1,656] 0,004 

Situação Censitária    

Urbana 0,440 [0,364-0,532]  <0,001 

Rural 1 - - 

(continua) 
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Tabela 7 (continuação): 

 

Equação 2 - Modelo logístico multinomial selecionado: 

Cadastrado com duas ou mais VD da eSF versus não cadastrado 

Variáveis Razão de chance IC (OR, 95%) p-valor 

Forma de abastecimento 

de água    

Adequada 1 - - 

Inadequada 0,878 [0,748-1,031] 0,112 

Forma de esgotamento 

sanitário    

Adequada 1 - - 

Inadequada 2,406 [2,103-2,753]  <0,001 

Posse de bens básicos    

Adequada 1 - - 

Inadequada 0,476 [0,250-0,906] 0,024 

Densidade habitacional    

Adequada 1 - - 

Inadequada 1,551 [1,199-2,007] 0,001 

% Autoavaliação de 

saúde negativa    

Até 25% 0,698 [0,630-0,774]  <0,001 

Mais de 25 a 50% 1,018 [0,901-1,152] 0,771 

Mais de 50 a 75% 1,269 [1,049-1,534] 0,014 

Mais de 75 a 100% 1 - - 

 

 Na região Norte a chance do domicilio ser cadastrado e receber duas ou mais visitas 

domiciliares em vez de não ser cadastrado é 11,2% maior do que na região Sudeste 

(OR=1,112; p-valor= 0,224). Além disso, comparativamente à região Sudeste, esta chance é 

cerca de duas vezes maior na região Nordeste (OR=2,198; p-valor<0,001), 44,9% maior na 

região Centro-oeste (OR=1,449; p-valor<0,001) e 34,9% maior no Sul (OR=1,349; p-

valor=0,004). 

 Para os domicílios localizados em áreas urbanas a chance de ser cadastrado e receber 

duas ou mais visitas domiciliares em vez de não ser cadastrado na ESF é 56,0% menor do 

que os domicílios na área rural (OR=0,440; p-valor<0,001). 

 Os domicílios inadequados quanto à forma de esgotamento sanitário têm chance duas 

vezes maior de ser cadastrado e receber duas ou mais visitas domiciliares em vez de não ser 

cadastrado na ESF, em comparação aos domicílios com esgotamento adequado (OR=2,406; 

p-valor<0,001). 
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 A chance dos domicílios que não possuem pelo menos um dos bens básicos ser 

cadastrado e receber duas ou mais visitas domiciliares versus não ser cadastrado é 52,4% 

menor do que os domicílios com os três bens básicos (OR=0,476; p-valor=0,024). 

 Os domicílios inadequados quanto à densidade habitacional têm chance 55,1% maior 

de ser cadastrado e receber duas ou mais visitas domiciliares versus não ser cadastrado, 

comparativamente os domicílios com densidade habitacional adequada (OR=1,551 p-

valor=0,001). 

 Quanto a autoavaliação de saúde geral, para os domicílios que tem até 25% de 

moradores com autoavaliação de saúde negativa, a chance de ser cadastrado e receber duas 

ou mais visitas domiciliares versus não ser cadastrado é 30,2% menor do que os domicílios 

que têm 75% ou mais de moradores com autoavaliação de saúde negativa (OR=0,698; p-

valor<0,001). Para os domicílios que têm mais de 50% a 75% de indivíduos com 

autoavaliação de saúde negativa, observou-se que a chance de receber duas ou mais visitas 

domiciliares versus não ser cadastrado é 26,9% maior do que os domicílios que têm mais de 

75%  de indivíduos com autoavaliação de saúde negativa (OR=1,269; p-valor=0,014). 

 Ao avaliar a capacidade classificatória do modelo logístico multinomial selecionado, 

observou-se uma taxa global de classificações corretas de 51,8%, ou seja, o modelo 

conseguiu classificar corretamente um pouco mais da metade dos domicílios. Apesar do 

modelo ter conseguido classificar corretamente 74,2% dos domicílios na categoria 

“cadastrado e com no máximo uma visita domiciliar”, e 50,0% dos domicílios não categoria 

“não cadastrado”, cabe mencionar que o modelo não conseguiu classificar corretamente 

nenhum dos domicílios na categoria “cadastrado com pelo menos duas visitas”.  Diante 

disto, optou-se por dicotomizar o desfecho, considerando as categorias “cadastrado” versus 

“não cadastrado”, e ajustar o modelo logístico binário para estimar a chance do 

cadastramento do domicílio na ESF. Os resultados do teste de Wald de significância geral 

para o modelo logístico binário são apresentados na Tabela 8.  

Tabela 8: Resultados do teste de Wald de significância geral dos parâmetros do modelo 

logístico binário considerando todas as variáveis explicativas. 

Variáveis Wald F p-valor 

Região 32,713  <0,001 

Situação Censitária 45,887  <0,001 

Padrão construtivo da moradia 1,594 0,206 

Forma de abastecimento de água 4,587 0,032 

                                                                                           (continua) 
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Tabela 8: (continuação): 

Variáveis Wald F p-valor 

Forma de esgotamento sanitário 157,864  <0,001 

Destino dado ao lixo 0,033 0,854 

Origem da energia elétrica 0,197 0,821 

Posse de bens básicos 5,451 0,019 

Densidade habitacional 13,822  <0,001 

% Autoavaliação de saúde negativa 39,187  <0,001 

 

As variáveis padrão construtivo da moradia, destino do lixo e origem da energia 

elétrica não apresentam associação estatisticamente significante com a chance do domicílio 

ser cadastrado na ESF versus não ser cadastrado, usando o modelo logístico binário (p-

valor>0,05) (Tabela 8). 

 Nas Tabelas 9 e 10, são apresentados os resultados do ajuste do modelo logístico 

binário (completo e selecionado), incluindo as medidas de razão de chance do domicílio ser 

cadastrado, os intervalos de 95% de confiança e o p-valor do teste de Wald de significância 

individual.  

 

Tabela 9: Resultados do ajuste do modelo logístico binário explicativo da chance do 

domicílio ser cadastrado na ESF, considerando todos os fatores sociodemográficos e de 

saúde. 

 Modelo logístico binário completo: 

Cadastrado versus não cadastrado na ESF 

Variáveis Razão de chance IC (OR, 95%) p-valor 

Região    

Norte 0,987 [0,844-1,157] 0,875 

Nordeste 1,885 [1,655-2,147]  <0,001 

Sudeste 1 - - 

Centro-Oeste 1,157 [0,996-1,344] 0,056 

Sul 1,277 [1,069-1,526] 0,007 

Situação Censitária    

Urbana 0,498 [0,407-0,609]  <0,001 

Rural 1 - - 

Padrão construtivo da 

moradia    

Adequada 1 - - 

Inadequada 2,663 [0,582-12,183] 0,206 

(continua) 
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Tabela 9: (continuação): 

 Modelo logístico binário completo: 

Cadastrado versus não cadastrado na ESF 

Variáveis Razão de chance IC (OR, 95%) p-valor 

Forma de abastecimento 

de água    

Adequada 1 - - 

Inadequada 0,854 [0,739-0,987] 0,032 

Forma de esgotamento 

sanitário    

Adequada 1 - - 

Inadequada 2,226 [1,965-2,522]    <0,001 

Destino dado ao lixo    

Adequada 1 - - 

Inadequada 0,979 [0,855-0,776] 0,854 

Origem da energia 

elétrica    

Rede geral 1,083 [0,299 -3,911] 0,903 

Outra origem 0,827 [0,212-3,220] 0,784 

Não tem energia elétrica 1 - - 

Posse de bens básicos 
   

Adequada 1 - - 

Inadequada 0,447 [0,227-0,879] 0,019 

Densidade habitacional    

Adequada 1 - - 

Inadequada 1,558 [1,233-1,968]   <0,001 

% Autoavaliação de 

saúde negativa    

Até 25% 0,728 [0,664-0,799]                <0,001 

Mais de 25 a 50% 1,050 [0,940-1,173] 0,389 

Mais de 50 a 75% 1,225 [1,030-1,458] 0,022 

Mais de 75 a 100% 1 - - 

 

A partir do teste de Wald de significância individual, fixando o nível de significância 

de 5%, verificou-se que as variáveis região, situação censitária, forma de abastecimento da 

água, forma de esgotamento sanitário, posse de bens básicos, densidade habitacional e 

proporção de autoavaliação de saúde negativa apresentaram associação significativa com a 

chance do domicílio ser cadastrado na ESF.  
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Tabela 10: Resultados do ajuste do modelo logístico binário explicativo da chance do 

domicílio ser cadastrado na ESF, considerando as variáveis selecionadas. 

 Modelo logístico binário selecionado: 

Cadastrado versus não cadastrado na ESF 

Variáveis Razão de chance IC (OR, 95%) p-valor 

Região    

Norte 0,988 [0,843-1,157] 0,881 

Nordeste 1,885 [1,655-2,146]   <0,001 

Sudeste 1 - - 

Centro-Oeste 1,156 [0,995-1,344] 0,057 

Sul 1,278 [1,070-1,526] 0,007 

Situação Censitária    

Urbana 0,503 [0,422-0,599] <0,001 

Rural 1 - - 

Forma de abastecimento 

de água    

Adequada 1 - - 

Inadequada 0,852 [0,738-0,983] 0,028 

Forma de esgotamento 

sanitário    

Adequada 1 - - 

Inadequada 2,226 [1,965-2,521] <0,001 

Posse de bens básicos 
   

Adequada 1 - - 

Inadequada 0,442 [0,243-0,803] 0,007 

Densidade habitacional    

Adequada 1 - - 

Inadequada 1,559 [1,235-1,968] <0,001 

% Autoavaliação de 

saúde negativa    

Até 25% 0,728 [0,663-0,799]   <0,001 

Mais de 25 a 50% 1,049 [0,938-1,172] 0,397 

Mais de 50 a 75% 1,226 [1,031-1,458] 0,021 

Mais de 75 a 100% 1 - - 

 

Na região Nordeste a chance do domicilio ser cadastrado na ESF é 88,5% maior do 

que na região Sudeste (OR=1,885; p-valor<0,001). Além disso, esta chance é 27,8% maior 

na região Sul, comparativamente à região Sudeste (OR=1,278; p-valor=0,007). 

 Para os domicílios localizados em áreas urbanas a chance de serem cadastrados na 

ESF é 49,7% menor do que para os domicílios na área rural (OR=0,503; p-valor<0,001). 
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 Os domicílios inadequados quanto a forma de abastecimento de água a chance de ser 

cadastrado na ESF é 14,8% menor do que os domicílios adequados quanto ao abastecimento 

de água (OR=0,852; p-valor=0,028). 

  Os domicílios inadequados quanto à forma de esgotamento sanitário têm chance 

aproximadamente duas vezes maior de ser cadastrado na ESF, em comparação aos 

domicílios com esgotamento sanitário adequado (OR=2,226; p-valor<0,001). 

 Os domicílios que não possuem pelo menos um dos bens básicos têm chance de ser 

cadastrado 55,8% menor do que os domicílios com os três bens básicos (OR=0,442; p-

valor=0,007). 

 Os domicílios inadequados quanto à densidade habitacional têm chance 55,1% maior 

de ser cadastrado na ESF do que os domicílios com densidade habitacional adequada 

(OR=1,559 p-valor<0,001). 

 Os domicílios que tem até 25% de moradores com autoavaliação de saúde negativa, 

a chance de ser cadastrado na ESF é 27,2% menor do que os domicílios que têm 75% ou 

mais de moradores com autoavaliação de saúde negativa (OR=0,728; p-valor<0,001). Já os 

domicílios que têm de 50% a 75% de indivíduos com autoavaliação de saúde negativa, a 

chance de ser cadastrado na ESF é 22,6% maior do que os domicílios que têm mais de 75%  

a 100% de indivíduos com autoavaliação de saúde negativa (OR=1,226; p-valor=0,021). 

Ao avaliar a capacidade classificatória do modelo logístico binário selecionado, 

utilizando o ponto de corte ótimo, observou-se uma taxa global de classificações corretas de 

59,0%, uma sensibilidade de 50,5% e especificidade de 70,3%. De acordo com 

Marôco (2010), valores de sensibilidade e especificidade compreendidos entre 50% e 80% 

indicam que o modelo tem uma capacidade preditiva razoável, como mostra a Tabela 11. 

 

Tabela 11: Capacidade classificatória do modelo logístico binário segundo os pontos de 

corte padrão e ótimo. 

Medidas da capacidade 

classificatória do modelo 

Ponto de corte padrão 

𝒄 =  0,50 

Ponto de corte ótimo  

𝒄 = 0,58 

Sensibilidade 70,6% 50,5% 

Especificidade 47,5% 70,3% 

Taxa Global 60,7% 59,0% 

 

 . 
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4 Discussões e conclusões 

 

 Neste trabalho verificou-se associação significativa entre a forma de esgotamento 

sanitário e o cadastramento na ESF, que indicou que para domicílios que possuem 

esgotamento sanitário classificado como inadequado existe uma maior chance de 

cadastramento. O que está de acordo com os princípios da estratégia, já que esta tem como 

prioridade atender famílias com maior grau de vulnerabilidade e risco epidemiológico, e as 

condições precárias de saneamento propiciam a transmissão de bactérias, vírus e parasitas, 

causadores das Doenças Relacionadas ao Saneamento Ambiental Inadequado (DRSAI), de 

acordo com a classificação da Fundação Nacional da Saúde (Funasa) (FONSECA et al.,  

2011). 

Os domicílios considerados inadequados quanto à densidade habitacional, isto é, 

domicílios com mais de dois moradores por cômodo habitável, também apresentaram maior 

chance de cadastramento na ESF. A aglomeração de pessoas cria condições adequadas para 

a proliferação e disseminação de determinados agentes, e segundo a carta de Ottawa (1986) 

a promoção da saúde tem um compromisso em intervir e centrar a atenção nas más condições 

de habitação e nos aglomerados populacionais (LUNA, 2002). Considerando a densidade 

habitacional como indicador de pobreza, este resultado mostra que o cadastramento na ESF 

tende a priorizar domicílios mais vulneráveis economicamente. 

Quanto a situação censitária, observou-se uma menor chance de cadastramento na 

ESF em área urbana, onde, existem melhores condições no acesso aos cuidados da saúde, 

emprego e educação (CAIAFFA, 2008). Já no contexto rural, existem características como 

baixa escolaridade e rendimento salarial, acesso reduzido aos serviços de saúde devido às 

distâncias territoriais e redução do transporte público, além de que trabalhadores rurais 

podem sofrer doenças relacionadas à intensa atividade física e à exposição a substâncias 

tóxicas (MOREIRA et al., 2015). Segundo o estudo realizado por Arruda et al. (2018) existe 

maior prevalência de residentes em áreas rurais em condições vulneráveis, e estes ainda 

apresentaram probabilidade significantemente inferior de acesso a serviços de saúde do que 

os residentes em áreas urbanas.  

Tendo como referência a região Sudeste, observou-se uma chance maior de 

cadastramento na região Nordeste, onde existe uma concentração de regiões com baixo 

desenvolvimento socioeconômico e baixa oferta de serviços de saúde, além de menores 

percentuais de beneficiários do sistema privado, médicos e leitos por mil habitantes, de 
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acordo com o estudo Viana et al. (2015). A região Sul também apresentou uma maior chance 

de cadastramento, e de acordo com o estudo realizado por Kassouf (2005), o estado de saúde 

de adultos das áreas rurais da região Sul é pior do que os do Sudeste e Nordeste. 

Alguns estudos mostram que um abastecimento de água adequado traz benefícios à 

saúde da população, e tem influência direta nas práticas básicas de higiene pessoal, 

domiciliar e no preparo dos alimentos, e o comprometimento dessas práticas pode causar 

danos à saúde (RAZZOLINI et al. 2008; SOUSA et al. 2008). No presente estudo, entretanto, 

observou-se maior chance de cadastramento na ESF para domicílios com abastecimento de 

água adequado, o que pode indicar em parte a não prioridade deste aspecto como critério 

para escolha de cadastramento domiciliar. Segundo Camello et al. (2009), embora a ESF 

tenha avançado em relação ao acesso da população à serviços de saúde, as equipes trabalham 

pouco a questão ambiental e ainda necessitam de formação específica para lidar com o tema.  

Segundo o Azeredo et al. (2007), a habitação é considerada um agente da saúde de 

seus moradores, que inclui aspectos como o padrão construtivo, segurança, posse de bens 

básicos entre outros. Entretanto, no presente estudo verificou-se que os domicílios sem 

algum dos bens básicos (geladeira, fogão e TV) apresentaram menor chance de serem 

cadastrados na ESF. Levando em conta que a ESF é direcionada a grupos populacionais com 

maiores vulnerabilidades socioeconômicas, este resultado pode indicar que a falta de algum 

destes bens não necessariamente indica piores condições socioeconômicas e/ou de saúde, o 

que pode explicar a menor chance de cadastramento nestas unidades domiciliares.  

Os domicílios com menor percentual de moradores com autoavaliação de saúde 

negativa apresentaram menor chance de serem cadastrados na ESF. Este resultado é 

condizente com os princípios da ESF, que através de visitas domiciliares, tem a função de 

prestar assistência integral à população e monitorar a sua situação do estado de saúde 

individual. Ao comparar os domicílios com mais de 50 a 75% com os domicílios com os 

mais de 75% de moradores com autoavaliação de saúde negativa, observou-se maior chance 

de cadastramento da ESF nas unidades com mais de 50 a 75%, o que pode ser explicado pelo 

caráter preventivo das ações das eSF, isto é, que prioriza a promoção da saúde e prevenção 

de doenças (NEVES et al., 2018). 

 Com relação às limitações do trabalho pode-se citar a não inclusão da variável renda 

per capita do domicílio, esta seria uma variável importante para explicar a associação do 

cadastramento dos domicílios na ESF com questões econômicas. A sua não consideração 

deve-se a não divulgação dessa informação pela PNS 2013. Outra limitação é a não 
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consideração de modelo multinível (ou hierárquico) que leva em conta o fato de as variáveis 

explicativas serem relativas a diferentes unidades de análise, não apenas a unidade domiciliar 

(MORAES, 2012). Além disso, cabe ressaltar que não foi encontrado nenhum estudo que 

avaliasse a associação de fatores sociodemográficos e de saúde com o cadastramento na ESF, 

via modelagem estatística, o que dificulta a comparabilidade dos resultados obtidos no 

presente estudo. 

 Quanto as potencialidades deste trabalho, destaca-se a utilização do modelo logístico 

binário utilizando o método de MPV, usando o pacote survey no RStudio, que permitiu 

incorporar simultaneamente todas as informações do plano amostral da PNS 2013, obtendo 

estimativas corretas, a partir de dados provenientes de amostragem complexa, para as 

medidas de razões de chance do domicílio ser cadastrado na ESF, assim como para os p-

valores do teste de Wald. Segundo Silva et al. (2002), não levar em conta a estratificação, 

conglomeração e pesos amostrais na modelagem estatística levaria a uma subestimação ou 

superestimação das estimativas pontuais e erros padrões destas estimativas. 

 Neste trabalho, verificou-se maior cadastramento na ESF para os domicílios com 

esgotamento sanitário inadequado, localizados em áreas rurais e nas regiões Nordeste e Sul, 

com maior densidade habitacional e com mais de 50% dos moradores com autoavaliação de 

saúde negativa. Entretanto, a forma de abastecimento de água e posse de bens básicos não 

apresentou a associação esperada com o cadastramento na estratégia.  

 As eSF, através de visitas domiciliares, têm a função de prestar assistência integral à 

população e monitorar a sua situação de saúde, inserindo neste processo o meio ambiente e 

os comportamentos interpessoais (BRASIL, 2004). Os resultados obtidos no presente estudo 

sugerem que as equipes ainda têm desafios na aplicação das práticas de saúde ambiental. 

Deste modo, a formulação de ações relacionadas ao ambiente, além de uma formação 

específica para os integrantes das eSF, permitiria um melhor mapeamento das áreas em 

relação as vulnerabilidades ambientais e possibilitaria a detecção de domicílios e famílias 

com maior risco social e de saúde.  
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