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Resumo 

 

A autoavaliação de saúde bucal é uma medida subjetiva que aponta a experiência pessoal de 

cada indivíduo, relacionado com o seu bem-estar funcional, social e psicólogo, e, muitas vezes, 

determina sua busca por atendimento odontológico. O objetivo deste trabalho foi avaliar a 

associação dos fatores demográficos, sociais e de saúde dos adultos brasileiros de 20 anos ou 

mais de idade com a sua autoavaliação de saúde bucal. Foram utilizados modelos logísticos 

multinomial (ordinal e não ordinal), considerando os dados da Pesquisa Nacional de Saúde 

(PNS) 2013.  No que se refere ao modelo logístico multinomial não ordinal, a chance de 

autoavaliação de saúde bucal boa versus ruim (equação 2) foi menor em adultos com 40 a 49 

anos e de 50 a 59 anos, não brancos, menos escolarizados, residentes na região Nordeste, assim 

como para adultos portadores de plano de saúde e fumantes.  A chance de autoavaliação de 

saúde bucal regular versus ruim (equação 1) foi menor para adultos menos escolarizados, 

residentes na região Norte e fumantes.  Adultos com maior grau de dificuldade para se alimentar 

por causa de problemas com seus dentes ou dentadura apresentaram menores chances de saúde 

bucal boa versus ruim e de saúde bucal regular versus ruim. Recomenda-se um maior acesso e 

utilização dos serviços odontológicos e o desenvolvimento de ações preventivas voltadas a 

mudanças de comportamentos dos adultos (como não fumar e não consumir álcool), 

estimulando um estilo de vida mais saudável e uma higiene bucal adequada, a fim de reduzir o 

risco de desenvolvimento de problemas bucais e dentários.  

 

 

 

 

Palavras-chave: Autoavaliação de saúde bucal, modelo logístico multinomial, método de 

máxima pseudo-verossimilhanca 
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1. Introdução 

 

1.1. Saúde bucal  

 

Os cuidados em saúde bucal são fundamentais em todos as fases do ciclo de vida, desde 

a primeira dentição, evitando assim cáries na dentição permanente. O hábito preventivo tem 

sido o planejamento chave para a eficiência dos tratamentos odontológicos, com o intuito de 

promover uma melhor qualidade na saúde bucal da população. Estudos indicam associação 

entre alta incidência de cárie em pré-escolares, devido a ausência de motivação para as crianças 

terem um estilo de vida saudável com hábitos alimentares e de higiene adequados, por isso é 

fundamental a prática de medidas educativas e preventivas, com o intuito de motivá-las, e 

sempre com envolvimento dos pais e responsáveis (MARTINS et al., 2006). 

Estudos relatam que a população idosa seja a mais afetada na qualidade da saúde bucal, 

devido a probabilidade do surgimento de cárie dentária, doença periodontal e edentulismo, além 

do menor acesso aos serviços odontológicos. Esses fatos podem ser decorrentes de patologias 

que prejudicam à saúde bucal, como o diabetes. Por isso é importante a população em todas as 

fases do ciclo da vida, ter acesso a informações e aos serviços de saúde, pois a saúde bucal é o 

componente integrante da saúde geral, essencial para o bem-estar da população (SILVA et al., 

2011). Os serviços odontológicos devem, assim, ser reorganizados de modo que a assistência 

odontológica seja abordada sob uma concepção mais ampla, em que a assistência curativa não 

seja a prioridade, articulando, conjuntamente, ações de promoção de saúde e prevenção de 

doenças, considerando os valores e as percepções dos indivíduos. 

No contexto da Saúde da Família, a saúde bucal deve ser entendida como objeto de 

intervenção de todos os profissionais da área de saúde. Os dados da Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios (PNAD), concluída no ano de 1998, indicam que uma parcela 

importante da população brasileira não tinha acesso aos serviços odontológicos (ANJOS et al., 

2011). Ao relatar a necessidade de melhorar os índices epidemiológicos de saúde bucal e de 

aumentar o acesso da população brasileira, o Ministério da Saúde (MS), em 2000, estabeleceu 

incentivo financeiro para a inserção das ações de saúde bucal nas equipes de Saúde da Família. 

Entretanto, a implementação da Estratégia da Saúde da Família (ESF) está ocorrendo de forma 

gradativa (SANTIAGO et al., 2009). 

Em 2000, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgou que 29,6 

milhões de brasileiros nunca foram ao dentista. Em Janeiro de 2004, o Ministério da Saúde 

elaborou e aprovou as “Diretrizes para uma Política Nacional de Saúde Bucal (PNSB)”, 
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incentivando uma reorganização da atenção em saúde bucal em todos os níveis de atenção, 

tendo o conceito do cuidado como eixo de reorientação do modelo, respondendo a uma 

concepção de saúde não apenas centrada na assistência aos doentes, mas, especialmente na 

promoção da boa qualidade de vida e intervenção nos fatores de risco (BRASIL, 2004; 

PALMIER et al., 2013).  

 

1.2. Autoavaliação de saúde bucal 

 

A assistência odontológica está relacionada com a necessidade de cuidado com a saúde 

bucal, e tem como objetivo a promoção de melhor qualidade de vida e bem-estar do estado de 

saúde da população. Isso depende dos sintomas específicos de cada indivíduo e do 

entendimento pessoal do que é normal na saúde bucal (CRUZ et al., 2001). A autoavaliação de 

saúde bucal, a percepção da necessidade de tratamento e a satisfação com o estado de saúde 

bucal são indicadores planejados para mensurar percepções subjetivas de saúde bucal. 

Atualmente, medidas simples de escalas multidimensionais que avaliam impactos da saúde 

bucal na qualidade de vida são aplicadas, como por exemplo, a autoavaliação, amplamente 

eficiente na área de saúde bucal (LOCKER e GIBSON, 2005). Devido às limitações de recursos 

e tempo para a realização de pesquisas, o uso da autoavaliação de saúde bucal tem sido 

amplamente sugerido e recomendado. Estudos relatam que a autoavaliação da saúde bucal atua 

como mediador entre os sintomas e o diagnóstico clínico de doenças bucais e impactos na 

qualidade de vida (WILSON E CLEARY 1995; AFONSO-SOUZA et al., 2007; GIFT et al., 

1998).  

Segundo Patussi et al. (2007), a autoavaliação de saúde bucal deve fazer parte do 

procedimento de rotina para o diagnóstico de problemas bucais, com o intuito de planejar os 

serviços odontológicos. Existem evidências de associação entre o auto-relato de saúde bucal e 

indicadores da condição dentária e doença periodontal (AFONSO-SOUZA et al., 2007). A 

percepção de saúde bucal é diretamente afetada pela habilidade para mastigar, satisfação com 

a aparência e pela ausência/presença de dor.  

A autoavaliação de saúde bucal é uma medida multidimensional que aponta a 

experiência pessoal de cada indivíduo, relacionado com o seu bem-estar funcional, social e 

psicólogo, e, muitas vezes, determina sua busca por atendimento odontológico. Apesar da 

importância de se aferir a autoavaliação de saúde bucal, poucos estudos realizados no País 

estudam esse tema em amostras representativas. A exclusiva utilização de indicadores clínicos 
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para avaliar as condições de saúde bucal é uma limitação dos estudos odontológicos (SILVA et 

al., 2011).   

Existem alguns fatores que interferem na autoavaliação da saúde bucal, como o nível 

socioeconômico e educacional, idade, gênero, condições clínicas, como a perda dentária, uso e 

necessidade de próteses e frequências de idas ao consultório odontológico. Tassinari et al. 

(2007) relataram uma percepção positiva da saúde bucal em indivíduos mais escolarizados. 

Investigar os fatores que possam influenciar a autoavaliação da saúde bucal é um passo 

fundamental para entender melhor a real condição de saúde bucal, sendo considerado um 

indicador complementar para a avaliação clínica e podendo ser utilizado em programas 

preventivos, curativos e educacionais.  

A Pesquisa Mundial de Saúde-Atenção Básica (PMS-AB), realizada no período de 

2005-2006, em oito municípios da Região Norte, três da Região Nordeste, cinco da Região 

Sudeste e dois da Região Centro-Oeste, forneceu a compreensão do desempenho da atenção 

básica em municípios brasileiros, o que possibilitou explorar as interrelações entre os diversos 

aspectos da saúde e os determinantes sociodemográficos (SZWARCWALD et al., 2006). Em 

particular, a inclusão de um módulo específico sobre saúde bucal que possibilitou a análise da 

autoavaliação da saúde bucal, com a utilização preventiva dos serviços, junto às características 

sociodemográficas.  

No estudo de Mendonça et al. (2012), a interpretação dos dados mostrou correlação 

entre os fatores socioeconômicos e a autoavaliação da saúde bucal utilizando modelo de 

regressão logística binária. Os autores utilizaram um desfecho binário, considerando as 

categorias: boa (excelente/boa) e não boa (moderada/ruim/péssima). Constatou-se uma melhor 

percepção de saúde bucal entre os indivíduos com maior escolaridade e com maior renda, no 

entanto a escolaridade não mostrou significância estatística na análise multivariada.  

Dados indicam uma alta relação entre os fatores sociais, culturais e étnicos isolada e 

conjuntamente nos desfechos de saúde, como também é importante para compreender as 

variações na saúde bucal através de grupos étnicos e culturalmente diferentes, com o intuito de 

aplicar intervenções no sentido de diminuir as desigualdades em saúde (NEWTON et al., 2003). 

Para Cruz et al. (2001), condições econômicas e de saúde ao longo da vida, assim como o bem-

estar psicológico de populações diversas têm efeitos cumulativos diferenciais na saúde bucal e, 

consequentemente na qualidade de vida dos indivíduos.  

Afonso-Souza et al.(2007) avaliaram a associação da frequência de visita odontológica 

regular com a percepção subjetiva de saúde bucal nos participantes do Estudo Pró-Saúde, e 

sugeriram duas hipóteses para explicar a autoavaliação mais positiva de saúde bucal dentre os 
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usuários regulares dos serviços odontológicos. A primeira hipótese seria que uma melhor 

autoavaliação de saúde bucal poderia ser consequência de um bom tratamento e uma maior 

oportunidade de receber ações preventivas, o que conduziria a efeitos positivos nas condições 

clínicas de saúde bucal. E a outra hipótese estaria relacionada à ocorrência de um bem-estar 

psicológico associado ao cuidado com a saúde e à existência de comportamentos mais 

saudáveis, que conduziria a uma percepção positiva de sua saúde bucal. 

A seguir é apresentado um modelo conceitual de saúde bucal, adaptado de Gift et 

al. (1998). 

 

1.3. Modelo Conceitual de Saúde bucal 

 

A atitude das pessoas com relação a sua saúde, particularmente a saúde bucal, é moldada 

por suas vivências pessoais. Essas atuarão como determinantes de comportamentos e 

percepções, fundamentais na adoção de hábitos de saúde bucal e no desenvolvimento de um 

padrão de comportamento relacionado aos mesmos (PETRY, VICTORIA e SANTOS, 2000).  

O modelo conceitual de saúde bucal (Figura 1), adaptado de Gift et al. (1998), mostra 

que a saúde bucal é uma função de um conjunto de fatores agrupados em quatro dimensões 

diferentes: Demográfica; Predisposição/facilitação; Condição de saúde; e Percepção da 

necessidade de tratamento. Portanto, existe uma multiplicidade de fatores que podem 

influenciar na autoavaliação de saúde bucal. 
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Figura 1- Modelo conceitual para autoavaliação de saúde bucal 

Fonte: Adaptado de Gift et al. (1998) 

* OIDP= Oral Impacts on Daily Performances 

* CPOD= Índice de dentes cariados, perdidos por cárie e obturados. 

 

Vale et al. (2013), usando os dados da Pesquisa Nacional de Saúde Bucal (SBBrasil) 

2010 e o modelo de regressão logística multinominal, analisaram a autopercepção da saúde 

bucal dos adultos, com idades entre 35 e 44 anos, residentes na região Nordeste do Brasil e sua 

associação com um conjunto de variáveis, provenientes das diferentes dimensões consideradas 

no modelo de Gift et al. (1998).   

No que tange as variáveis demográficas e de predisposição/facilitação, Vale et al. 

(2013), a partir dos resultados do ajuste modelo multinomial selecionado, verificaram uma 

autopercepção positiva da saúde bucal para os adultos brancos, com rendimentos familiares 

superiores a R$ 2.500,00 e com maior número de bens (acima da mediana: > 6). Quanto as 

variáveis relativas às condições de saúde bucal, verificou-se uma autopercepção positiva de 

saúde bucal entre os adultos com maior número de dentes hígidos, que não apresentam 

sangramento e que não necessitavam de prótese. No que se refere a dimensão sobre percepção 

de necessidade de tratamento, estes autores também verificaram autoavaliação positiva entre 

os adultos que não necessitaram de tratamento e que declararam ter ido ao dentista há menos 
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de 1 ano. Observaram-se ainda que adultos que apresentaram um indicador OIDP (Oral Impacts 

on Daily Performances) = 0, isto é, indivíduos que reportaram nenhum impacto bucal nas 

tarefas diárias (tais como, alimentar-se, escovar os dentes, falar, sorrir, dormir, trabalhar ou 

estudar, passear e praticar esportes) avaliaram mais positivamente a sua saúde bucal, 

comparativamente aqueles que declararam ter algum impacto (OIDP ≥ 1).   
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2. Objetivos 

 

2.1. Geral 

 

Estudar a associação dos fatores demográficos, sociais e de saúde dos adultos brasileiros 

de 20 anos ou mais de idade com a sua autoavaliação de saúde bucal.   

 

2.2. Específicos 

 

• Analisar a distribuição dos adultos por fatores demográficos, sociais e de saúde 

• Analisar a distribuição dos adultos por autoavaliação de saúde bucal, segundo 

os fatores demográficos, sociais e de saúde. 

• Identificar os fatores demográficos, sociais e de saúde associados com a 

autoavaliação de saúde bucal de adultos de 20 anos ou mais de idade.   

• Analisar o sentido e a magnitude da associação entre os diferentes fatores 

selecionados e a autoavaliação de saúde bucal de adultos de 20 anos ou mais de 

idade.   
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3. Material e Métodos  

 

3.1. Pesquisa Nacional de Saúde– PNS 2013 

 

A Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) é uma pesquisa de base domiciliar, de âmbito 

nacional, realizada em 81.767 domicílios em 1.600 municípios. A pesquisa é fruto de uma 

parceria com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e com o Ministério de 

Saúde. Faz parte do Sistema Integrado de Pesquisas Domiciliares (SIPD) do IBGE e deverá ter 

uma periodicidade de 5 anos. A pesquisa é representativa para o Brasil, áreas urbanas e rurais, 

Grandes Regiões Brasileiras, Unidades Federativas e Capitais (IBGE, 2014). 

O questionário da PNS é composto por três seções: a domiciliar, referente às 

características do domicílio, nos moldes do Censo Demográfico e da Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios (PNAD); a relativa a todos os moradores do domicílio, que dará 

continuidade aos Suplementos de Saúde da PNAD realizados nos anos de 2003 e 2008; e a 

individual, que pesquisará as características de apenas um morador adulto (18 anos ou mais) 

selecionado do domicílio, com enfoque nas principais doenças crônicas não transmissíveis, nos 

estilos de vida, saúde da mulher, saúde bucal, e acesso ao atendimento médico. Adicionalmente, 

pesquisa-se para o morador adulto selecionado o peso, a altura, a circunferência da cintura e a 

pressão arterial aferidos (IBGE, 2014).  

Um dos grandes destaques da PNS é que, pela primeira vez em um inquérito de saúde 

de âmbito nacional, houve planejamento de execução da coleta de amostras biológicas para 

realização de exames laboratoriais para caracterizar perfil lipídico (colesterol total, LDL, HDL), 

hemoglobina glicada, hemograma, sorologia de dengue, hemoglobina S e creatinina plasmática, 

além de coleta de urina para dosar sódio (para estimar o consumo de sal), potássio e creatinina. 

As coletas de sangue e a de urina seriam realizadas somente para os adultos respondentes da 

seção individual do questionário e, com consentimento, as amostras de sangue seriam 

armazenadas, sem identificação dos sujeitos, para criação de soroteca (IBGE, 2014). 

 

3.2. Desenho de amostragem da PNS 2013 

 

A PNS é uma pesquisa por amostragem domiciliar que utiliza um desenho amostral 

complexo, que combina estratificação dos setores censitários e, conglomeração em 3 estágios 

de seleção, onde os setores censitários (ou conjunto de setores) formam as unidades primárias 
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de amostragem (UPA), os domicílios são as unidades secundárias de amostragem (USA) e os 

moradores com 18 anos ou mais de idade são as unidades terciárias de amostragem (UTA). Em 

cada estágio de seleção foi utilizado o plano aleatório simples (AAS). Devido a estas 

características do plano amostral, os dados da PNS não podem ser analisados como fossem 

provenientes de uma amostragem aleatória simples. 

O plano de amostragem foi delineado pelo IBGE, levando-se em consideração a 

estimação de alguns parâmetros de interesse em diferentes níveis geográficos. A amostra da 

PNS é uma subamostra da Amostra Mestra, sendo a Amostra Mestra definida como o conjunto 

de unidades de áreas (setores censitários) que são selecionadas para atender as pesquisas do 

Sistema Integrado de Pesquisas Domiciliares (SIPD) do IBGE. Este sistema, implantado pelo 

IBGE, no início de 2011, conta com três pesquisas (PNS 2013, Pesquisa de Orçamentos 

Familiares - POF e a PNAD Contínua), e foi criado com objetivo de aprimorar o sistema de 

levantamento de dados do IBGE a partir da reformulação de suas pesquisas, considerando uma 

mesma infraestrutura amostral, um mesmo cadastro de seleção e uma amostra comum, que é a 

Amostra Mestra. 

O cadastro de seleção da Amostra Mestra é uma listagem de todos os setores censitários 

que dividem o território brasileiro, provenientes da Base Operacional Geográfica de 2010. Os 

setores especiais foram excluídos, e o cadastro passou a ser composto por 310.329 setores 

censitários. Deste cadastro, selecionou-se a Amostra Mestra, respeitando a estratificação 

realizada e utilizando amostragem com probabilidade proporcional ao tamanho (PPT), 

utilizando como medida de tamanho o número de domicílios particulares permanentes em cada 

setor.  

A estratificação dos setores (ou conjunto de setores) obedeceu quatro 

critérios (FREITAS e ANTONACI, 2014): 1. Administrativo que estratifica as UPA por 

Unidades da Federação (UF); e dentro de cada UF, subdivide as UPA em capital, resto da 

Região Metropolitana (RM) (nas UF que dispõem dessas divisões administrativas) e resto da 

UF; 2. Geográfico que subdivide as capitais e outros municípios de grande porte em mais 

estratos, a exemplo de distrito, sub-distrito e bairros; 3. De situação que subdivide os estratos, 

descritos em epígrafe, como urbano e rural; 4. Estatístico que subdivide os estratos em epígrafe 

em estratos homogêneos, segundo as informações de rendimento total dos domicílios e total de 

DPP, com o objetivo de melhorar a precisão das estimativas. A Figura 2 mostra a estratificação 

dos setores utilizada no processo de seleção da Amostra Mestra. 
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Figura 2 - Estratificação dos setores 

Fonte: Adaptado Freitas et al. (2015) 

RM= Região Metropolitana. 

** Subdivide as capitais e outros municípios de grande porte em mais estratos, como distrito, 

sub-distrito e bairros, por exemplo. 

 

Cabe salientar que a amostra de setores da PNS foi selecionada por amostragem 

aleatória simples (AAS) sem reposição respeitando os mesmos estratos adotados na seleção da 

Amostra Mestra.  

A amostra da PNS permite a estimação de diversos indicadores no nível de Brasil, 

Grandes Regiões Brasileiras, UF, capital, e região metropolitana.  

 

3.3. Critérios de inclusão e exclusão de estudo 

 

No presente estudo, serão incluídos indivíduos adultos com idade maior ou igual a 20 

anos. Quanto aos critérios de exclusão do estudo, não serão consideradas pessoas com idade 

inferior a 20 anos e pessoas com 20 anos ou mais de idade que não responderam a pergunta 

sobre autoavaliação de saúde bucal, bem como aquelas que não declararam informações sobre 

as características demográficas, sociais e de saúde de interesse. 

 

3.4. Variáveis de pesquisa 

 

3.4.1. Autoavaliação de saúde bucal  
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A autoavaliação de saúde bucal foi obtida a partir da pergunta, contida no módulo U 

sobre saúde bucal, do questionário da PNS 2013: “Em geral, como o(a) sr(a) avalia sua saúde 

bucal (dentes e gengivas)?”, apresentando cinco alternativas de resposta (muito boa, boa, 

regular, ruim, muito ruim). 

Para fins de análise obteve-se um desfecho ordinal, contendo apenas três categorias 

de autoavaliação de saúde bucal: boa (muito boa ou boa), regular e ruim (ruim ou muito ruim).  

 

3.4.2. Fatores demográficos, sociais e de saúde 

 

Quadro 1: Fatores demográficos, sociais e de saúde dos adultos brasileiros de 20 anos ou 

mais de idade. 

Variáveis Categorias 

Faixa etária 

• 20 a 29 anos 

• 30 a 39 anos 

• 40 a 49 anos 

• 50 a 59 anos 

• 60 anos ou mais 

Sexo 
• Masculino 

• Feminino 

Cor / raça 

• Branca 

• Não branca (preta, parda, 

indígena ou amarela) 

Escolaridade 

• Sem instrução 

• Fundamental incompleto 

• Fundamental completo ou 

médio incompleto 

• Médio completo ou superior 

incompleto 

• Superior completo 

Estado conjugal 

• Vive com cônjuge ou 

companheiro(a) 

• Não vive 
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Quadro 1 (Continuação)   

Variáveis Categorias 

Área de localização do domicílio 
• Urbana 

• Rural 

Região de residência 

• Norte 

• Nordeste 

• Sudeste 

• Sul 

• Centro-oeste 

Posse de plano de saúde 
• Sim 

• Não 

Tabagismo (atual) 
• Sim 

• Não 

Bebida alcoólica 
• Sim 

• Não 

Frequência em que escova os dentes 

• Nunca escovou os 

dentes/não escova todos os 

dias 

• 1 vez por dia 

• 2 vezes ou mais por dia 

• Morador não tinha dente 

nenhum/Não se aplica 

Grau de dificuldade para se alimentar por causa 

de problemas com seus dentes ou dentadura 

• No máximo leve (nenhum 

ou leve) 

• Regular 

• Grave (intenso ou muito 

intenso) 

Principal motivo da sua última consulta ao 

dentista 

• Tratamento Dentário, dor e 

extração 

• Problema na gengiva e fenda 

bucal 

• Aparelho, Implante e 

Prótese 

• Outros 



23 

 

3.5. Modelo logístico multinominal ordinal (modelo de chances proporcionais) 

 

3.5.1 Especificação 

 

 O modelo de regressão logística ordinal é um modelo linear generalizado (MLG), onde 

a função de ligação é a função logística e a distribuição de probabilidade da variável resposta 

Y é a distribuição multinominal. Este modelo é utilizado quando a variável resposta Y 

(desfecho) é uma variável categórica politômica com três ou mais categorias ordenáveis, isto é, 

a variável resposta Y apresenta J categorias mutuamente exclusivas.  

O modelo de regressão logística multinomial ordinal é representado pela seguinte 

equação: 

ln [
𝑃(𝑌𝑖 > 𝑗)

𝑃(𝑌𝑖 ≤ 𝑗)
] =  𝛼𝑗 + 𝑿𝑖

′𝜷  ; 
𝑖 = 1, 2, … , 𝑛

         𝑗 = 1, 2, … , 𝐽 − 1 
                            (1.0) 

Onde: 

𝐿𝑜𝑔𝑖𝑡[𝑃(𝑌𝑖 > 𝑗)] =  ln [
𝑃(𝑌𝑖>𝑗)

𝑃(𝑌𝑖≤𝑗)
] é o logaritmo da razão entre a probabilidade acumulada 

𝑃(𝑌𝑖 >  𝑗) e o seu complementar 𝑃(𝑌𝑖 ≤ 𝑗) , ou seja, é a chance (em escala logarítmica) da 

variável resposta Y assumir categorias maiores que j, relativamente as categorias menores ou 

iguais do que j. 

𝛼𝑗 é o parâmetro (ponte de corte) referente a j-ésima categoria da variável resposta; 𝑗 =

1, … , 𝐽 − 1; 

𝑿𝑖 = [

𝑋𝑖1

𝑋𝑖2

⋯
𝑋𝑖,𝑝−1

] é o vetor coluna, de dimensão (p-1) x 1, composto pelas variáveis explicativas 

(variáveis dummies para os níveis dos fatores) referente a i-ésima unidade; 

𝜷 = [

𝛽1

𝛽2

⋯
𝛽𝑝−1

] é o vetor coluna, de dimensão (p-1) x 1, composto pelos parâmetros desconhecidos 

a serem estimados usando um método de estimação adequado, explicado na seção 3.5.2.. 

 O modelo da equação (1.0) pode ser apresentado alternativamente como mostrado na 

equação (1.1) 

 

ln [
𝑃(𝑌𝑖 > 𝑗)

𝑃(𝑌𝑖 ≤ 𝑗)
] = 𝛼𝑗 + 𝛽1𝑋𝑖1 + 𝛽2𝑋𝑖2 + ⋯+ 𝛽𝑘𝑋𝑖𝑘 + ⋯+ + 𝛽𝑝−1𝑋𝑖,𝑝−1;       (2.0) 
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𝑖 = 1, 2, … , 𝑛
         𝑗 = 1, 2, … , 𝐽 − 1 

 

Onde: 

𝑋𝑖𝑘 é a k-ésima variável explicativa (variável dummy para os níveis dos fatores) do modelo 

referente a i-ésima unidade;  

𝛽𝑘 é o efeito da k-ésima variável explicativa do modelo. 

 

Com relação a interpretação dos parâmetros do modelo (2.0); se 𝛽𝑘 > 0, conclui-se que 

quando 𝑋𝑘 aumenta, aumenta a chance (em escala logarítmica) da variável resposta assumir 

categorias maiores que j, relativamente as categorias menores ou iguais do que j.  Caso contrário 

(𝛽𝑘 < 0), quando 𝑋𝑘 aumenta, reduz a chance (em escala logaritimica) da variável resposta 

assumir categorias maiores que j¸ relativamente as categorias menores ou iguais a j.   

Na equação (2.0), o termo 𝛼𝑗 varia para cada uma das categorias da variável resposta Y 

e o efeito de cada variável explicativa 𝛽𝑘 independe da categoria j de Y. Assim, o modelo de 

regressão logística multinomial ordinal descrito nesta seção, possui uma suposição conhecida 

como suposição de chances proporcionais, também conhecida como suposição de 

homogeneidade dos coeficientes. Por este motivo, este modelo é alternativamente chamado de 

modelo de chances proporcionais (MCP), e para a sua utilização a suposição de homogeneidade 

dos coeficientes deve ser satisfeita. 

Embora a relação de ordem entre as categorias da variável resposta obriga que a 

modelagem seja feita em termos de probabilidade acumuladas, no MCP a variável resposta 

ordinal Y pode ser interpretada como a operacionalização de uma variável contínua não 

observada, chamada de variável latente (𝑌∗), cujo intervalo de variação é de ]−∞,+∞[  e que 

gera as categorias da variável resposta observada Y (MAROCO, 2010). 

Os valores da variável latente são divididos em J grupos mutuamente exclusivos, sendo, 

portanto, necessário definir J-1 pontos de corte. A quantidade de pontos de corte depende do 

número de categorias da variável resposta observada. No caso particular de uma variável ordinal 

observada com J=3 categorias (como por exemplo, autoavaliação de saúde bucal: 1=Ruim, 

2=Regular, 3=Boa), Y estará relacionada com uma variável latente (𝑌∗), da seguinte forma: 

 

𝑌 = {

1 = 𝑅𝑢𝑖𝑚                                           𝑠𝑒 − ∞ ≤ 𝑌∗ ≤ 𝛼1    
2 = 𝑅𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟                                          𝑠𝑒  𝛼1 ≤ 𝑌∗ ≤ 𝛼2  
3 = 𝐵𝑜𝑎                                          𝑠𝑒   𝛼2 ≤ 𝑌∗ ≤ +∞      

                   (3.0) 
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        Ruim                  Regular                   Boa              Y                                                 

Neste caso, a Figura 3 ilustra a divisão dos valores da variável latente em três categorias. 

Existem, portanto, dois pontos de corte 𝛼1 e 𝛼2 crescentes, tal que 𝛼1 < 𝛼2. 

 

 

 

 

 

Figura 3: Relação entre uma variável latente e uma variável observada com três categorias. 

 

Da equação (2.0), se pode obter a probabilidade da variável resposta Y assumir 

categorias menores ou iguais a j para cada unidade da amostra: 

 

𝑃(𝑌𝑖 ≤ 𝑗) =
1

1 + 𝑒𝛼𝑗+ 𝛽1𝑋𝑖1+ 𝛽2𝑋𝑖2+⋯+𝛽𝑘𝑋𝑖𝑘+⋯+ + 𝛽𝑝𝑋𝑖,𝑝−1
;                               (4.0) 

𝑖 = 1, 2, … , 𝑛 

 

A partir do modelo da equação (2.0), pode-se obter também a chance do i-ésima unidade 

da amostra pertencer as categorias maiores do que j, relativamente as categorias menores ou 

iguais que j.   

 

𝑃(𝑌𝑖 > 𝑗)

𝑃(𝑌𝑖 ≤ 𝑗)
= 𝑒𝛼𝑗+ 𝛽1𝑋𝑖1+ 𝛽2𝑋𝑖2+⋯+𝛽𝑘𝑋𝑖𝑘+⋯+ + 𝛽𝑝𝑋𝑖,𝑝−1;                           (5.0) 

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

 

No modelo de regressão logística ordinal, pode-se calcular a medida de razão de chances 

(no inglês, Odds Ratio, denotada por OR), sendo esta medida de associação igual para todas as 

categorias da variável resposta Y.  

A razão de chances (𝑂𝑅𝑗) é uma medida resultante da comparação da chance da variável 

resposta assumir categorias maiores do que j (𝑌 > 𝑗) para 𝑋𝑘 = 𝑎 (sendo 𝑎 = 1 no caso da 

unidade ter a característica de interesse) com aquela para 𝑋𝑘 = 𝑏 (sendo 𝑏 = 0 no caso da 

unidade não ter a característica de interesse), representada por: 

 

𝑂𝑅𝑗 = 
𝑃(𝑌 >  𝑗 | 𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑘 = 𝑎,… , 𝑋𝑝−1) 𝑃(𝑌  𝑗| 𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑘 = 𝑎,… , 𝑋𝑝−1)⁄

𝑃(𝑌 > 𝑗| 𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑘 = 𝑏,… , 𝑋𝑝−1) 𝑃(𝑌  𝑗 | 𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑘 = 𝑏,… , 𝑋𝑝−1)⁄
;    (6.0) 

 

−∞                        𝛼1                          𝛼2                     +∞ 
𝑌∗ 
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𝑂𝑅𝑗 = 
𝑒𝛼𝑗+ 𝛽1𝑋𝑖1+ 𝛽2𝑋𝑖2+⋯+𝛽𝑘.(𝑎)+⋯+ + 𝛽𝑝𝑋𝑖𝑝−1

𝑒𝛼𝑗+ 𝛽1𝑋𝑖1+ 𝛽2𝑋𝑖2+⋯+𝛽𝑘.(𝑏)+⋯+ + 𝛽𝑝𝑋𝑖𝑝−1
= 𝑒  𝛽𝑘(𝑎−𝑏) = 𝑒  𝛽𝑘(1−0) = 𝑒  𝛽𝑘;         (7.0) 

 Considerando que no presente estudo a variável resposta Y é autoavaliação de saúde 

bucal (1=Ruim, 2=Regular, 3=Boa), que é uma variável qualitativa com três categorias, podem 

ser efetuadas duas comparações como ilustrado no Quadro 2: 

  

Quadro 2: Comparações efetuadas no modelo de regressão logística multinomial ordinal (ou 

modelo de chances proporcionais) 

Autoavaliação de saúde bucal com três categorias (𝑱=3) 

Comparações possíveis 

𝑗 = 1: Ruim 2,3 versus 1 

𝑗 = 2: Regular 3 versus 1,2 

𝑗 = 3: Boa - 

 

Neste contexto, considerando a variável resposta autoavaliação de saúde bucal 

(1=Ruim, 2=Regular, 3=Boa), o modelo logístico multinomial ordinal (2.0) pode ser 

decomposto em duas equações lineares, dadas nas equações (8.0) e (9.0): 

 

Para j=1: 

ln [
𝑃(Y >  1)

𝑃(𝑌 ≤ 1)
] =  ln [

𝑃(𝑌 = 2) + 𝑃(𝑌 = 3)

𝑃(𝑌 = 1)
] = 

= ln [
𝑃(𝑅𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟)+𝑃(𝐵𝑜𝑎)

𝑃(𝑅𝑢𝑖𝑚)
] = 𝛼1 + (𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + ⋯+ 𝛽𝑝−1𝑋𝑝−1)                     (8.0) 

 

Para j=2: 

ln [
𝑃(𝑌 > 2)

𝑃(𝑌 ≤ 2)
] =  ln [

𝑃(𝑌 = 3)

𝑃(𝑌 = 1) + 𝑃(𝑌 = 2)
] =  

= ln [
𝑃(𝐵𝑜𝑎)

𝑃(𝑅𝑢𝑖𝑚)+𝑃(𝑅𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟)
] = 𝛼2 + (𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + ⋯+ 𝛽𝑝−1𝑋𝑝−1)                       (9.0) 

 

3.5.2. Método de Máxima Pseudo-Verossimilhança (MPV)  

 

Como a PNS 2013 utiliza uma amostragem complexa, na modelagem estatística é 

necessário considerar os pesos amostrais, além dos estratos e dos conglomerados. Essas 

informações do desenho amostral, disponibilizados pelo IBGE no banco de dados da pesquisa, 

são incorporadas através da utilização do método de Máxima Pseudo-Verossimilhança (MPV) 
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para obter as estimativas pontuais dos parâmetros do modelo e as estimativas dos erros-padrão 

referentes a estas estimativas (PESSOA & SILVA, 1998). 

Para a produção de resultados corretos sobre à modelagem estatística a partir de dados 

de amostras complexas, que envolve a obtenção de estimativas pontuais, de medidas de precisão 

e p-valores, é importante considerar os pesos amostrais e as informações estruturais do plano 

amostral da PNS 2013, como estratos e conglomerados (MORAES et al., 2011). Incorporando 

estes aspectos do plano amostral da pesquisa no ajuste de modelos estatísticos, as conclusões 

do estudo não são comprometidas (MORAES et al., 2012). 

Considere a situação em que os valores populacionais 𝑦1, 𝑦2, ⋯ , 𝑦𝑁 são realizações das 

variáveis aleatórias 𝑌1, 𝑌2, ⋯ , 𝑌𝑁 independentes e cada uma com distribuição multinomial, cuja 

distribuição de probabilidade é dada por: 

 

𝑃(𝑌𝑖 = 𝑦𝑖;  𝜷) =  𝑝𝑖1
𝑦𝑖1

 ∙ 𝑝𝑖2
𝑦𝑖2

 ∙ ⋯ ∙ 𝑝𝑖𝐽
𝑦𝑖𝐽

=   ∏𝑝𝑖𝑗
𝑦𝑖𝑗

𝐽

𝑗=1

                             (10.0) 

 

onde, 

𝑝𝑖𝑗 = 𝑝𝑖𝑗(𝜷) = 𝑃(𝑌 ≤ 𝑗) − 𝑃(𝑌 ≤ 𝑗 − 1) = 
1

1+𝑒
𝛼𝑗+𝑿𝑖

′𝜷
−

1

1+𝑒
𝛼𝑗−1+𝑿𝑖

′𝜷
   é a probabilidade da         

i-esima unidade pertencer a categoria j da variável resposta Y. 

 

Como a variável resposta Y é uma variável qualitativa ordinal com J categorias, pode-

se estimar (J – 1) preditores lineares. Para j = 1,..., J - 1, pode-se definir a seguinte variável 

binária (“Y≤ 𝑗” versus “Y>𝑗"). 

No caso de todas as unidades da população finita serem conhecidas, a função de 

verossimilhança populacional seria obtida por: 

 

𝐿(𝜷) = ∏𝑃(𝑌𝑖 = 𝑦𝑖;  𝜷)

𝑁

𝑖=1

= ∏∏𝑝𝑖𝑗
𝑦𝑖𝑗

𝐽

𝑗=1

                   

𝑁

𝑖=1

                                        (11.0) 

 

O logaritmo da função de verossimilhança populacional, por sua vez, é dado por: 

 

ln𝐿(𝜷) = ln∏𝑃(𝑌𝑖 = 𝑦𝑖;  𝜷)

𝑁

𝑖=1

= ln∏∏𝑝𝑖𝑗
𝑦𝑖𝑗

𝐽

𝑗=1

 = 

𝑁

𝑖=1

∑∑ln𝑝𝑖𝑗
𝑦𝑖𝑗

𝐽

𝑗=1

𝑁

𝑖=1

= ∑∑𝑦𝑖𝑗 ∙ ln 𝑝𝑖𝑗

𝐽

𝑗=1

𝑁

𝑖=1
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 Para encontrar o valor que maximiza o ln𝐿(𝜷) é necessário deriva-lo em relação à 𝜷 e 

iguala-lo a 𝟎, obtendo o sistema de equações de verossimilhança populacional: 

 

𝜕

𝜕𝜷
ln𝐿(𝜷) =

𝜕

𝜕𝜷
∑∑𝑦𝑖𝑗 ∙ ln 𝑝𝑖𝑗

𝐽

𝑗=1

𝑁

𝑖=1

= ∑
𝜕

𝜕𝜷
∑𝑦𝑖𝑗 ∙ ln 𝑝𝑖𝑗

𝐽

𝑗=1

𝑁

𝑖=1

= ∑𝑢𝑖(𝜷)

𝑁

𝑖=1

= 𝟎            (12.0) 

 

Onde: 

𝑢𝑖(𝜷) =
𝜕

𝜕𝜷
∑ 𝑦𝑖𝑗  ∙ ln 𝑝𝑖𝑗

𝐽
𝑗=1  é o vetor de dimensão (p-1)x1 dos escores da i-ésima unidade da 

população. 

 

O sistema de equações de verossimilhanças populacionais encontrados na equação 

(12.0) é visto como a soma dos vetores de escores da população, isto é:  

 

𝑻(𝜷) =     ∑ 𝒖𝑖(𝜷)𝑁
𝑖=1 = 𝟎                                                  (13.0) 

 

A solução do referido sistema é o estimador de máxima verossimilhança do vetor  𝜷, 

chamado de pseudo-parâmetro, denotado por 𝜷𝑃𝑃, já que depende dos dados populacionais e 

que somente seria calculável no caso da realização de um Censo. Assim para obter o estimador 

do vetor 𝜷𝑃𝑃 estima-se 𝑻(𝜷) usando o vetor de estimadores lineares ponderados de totais 

�̂�(𝜷) = ∑ 𝑤𝑖𝒖𝑖(𝜷)𝑛
𝑖=1 , onde 𝑤𝑖 é o peso amostral do i-ésimo elemento da amostra. Fazendo 

�̂�(𝜷) = 𝟎 obtém-se um sistema de equações de pseudo-verossimilhanças, sendo a solução deste 

sistema o estimador de MPV do vetor 𝜷𝑃𝑃 e, consequentemente, do vetor 𝜷.                              

A variância assintótica dos estimadores de MPV dos parâmetros do modelo é estimada 

por meio da seguinte expressão (PESSOA & SILVA,1998): 

 

𝑽𝑨�̂�(�̂�𝑀𝑃𝑉) ≃ [�̂�(�̂�𝑀𝑃𝑉)]
−𝟏

𝑽𝑨�̂�[∑ 𝑤𝒊𝒖𝑖(�̂�𝑀𝑃𝑉)𝒏
𝒊=𝟏 ][𝑱(�̂�𝑀𝑃𝑉)]

−𝟏
          (𝟏𝟒. 𝟎) 

Onde 

𝑽𝑨�̂�[∑ 𝑤𝑖𝒖𝑖(�̂�𝑀𝑃𝑉)𝑛
𝑖=1 ] é o estimador da matriz de variância - covariância dos totais 

amostrais dos escores ponderados; e  



29 

 

�̂�(�̂�𝑀𝑃𝑉) =
𝜕�̂�(𝜷)

𝜕𝜷
|
𝜷=�̂�𝑀𝑉𝑃

= ∑ 𝑤𝑖
𝜕𝒖𝒊(𝜷)

𝜕𝜷
|
𝜷=�̂�𝑀𝑃𝑉

𝑵
𝒊=𝟏 é uma matriz simétrica de dimensão 

p x p. 

O vetor �̂�𝑀𝑃𝑉, composto pelos estimadores de MPV dos parâmetros do modelo, tem 

distribuição assintoticamente normal multivariada, isto é, o que possibilita a realização de 

inferência estatísticas para o vetor 𝜷, no caso de amostras grandes (BINDER, 1983). Desse 

modo, pode-se utilizar a seguinte estatística: 

 

[(𝑽𝑨�̂�(�̂�𝑀𝑃𝑉)) ]
−

1

2
(�̂�𝑀𝑃𝑉 − 𝜷)~𝑵(𝟎, 𝐈)                                 (15.0) 

 

Obtendo �̂�𝑀𝑃𝑉 é possível estimar a probabilidade da i-esima unidade pertencer a 

categoria j da variável resposta Y, sendo calculada do seguinte modo: 

 

�̂�𝑖𝑗 = 𝑝𝑖𝑗(�̂�𝑀𝑃𝑉) = 𝑃(𝑌 ≤ 𝑗) − 𝑃(𝑌 ≤ 𝑗 − 1) = 
1

1+𝑒
�̂�𝑗+𝑿𝑖

′�̂�𝑴𝑷𝑽
−

1

1+𝑒
�̂�𝑗−1+𝑿𝑖

′�̂�𝑴𝑷𝑽
         (16.0) 

 

3.5.3. Teste de homogeneidade dos Coeficientes  

 

O modelo de regressão logística ordinal descrito na seção 3.5.1 assume a hipótese de 

homogeneidade dos coeficientes do modelo, isto é, assume que o efeito das variáveis 

explicativas na chance do desfecho assumir categorias maiores do 𝑗 (comparativamente as 

categorias menores ou iguais de 𝑗) é o mesmo, isto é, independe da categoria da variável 

resposta 𝑌. Para avaliar essa hipótese, utiliza-se o teste de homogeneidade dos parâmetros, cujas 

hipóteses são representadas a seguir, onde 𝐻0 indica que “os parâmetros do modelo são 

homogêneos”, e 𝐻1 indica que “os parâmetros dos modelo não todos iguais”. 

 

▪ Hipóteses a serem testadas: 

 

            {
H0: 1

= 
2

= ⋯ = 
𝐽−1

                                                                               

H1:𝑘
≠ 

𝑙
  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑙𝑔𝑢𝑚 𝑘, 𝑙 (𝑘 ≠ 𝑙; 𝑡𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒: 𝑘, 𝑙 = 1,… , 𝐽 − 1)       

 

onde: 
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𝜷𝑗 = (𝛽𝑗1, 𝛽𝑗2, … , 𝛽𝑗,𝑝−1)′ é o vetor coluna, de dimensão (𝑝 − 1), de parâmetros 

desconhecidos referentes a  j-ésima categoria da variável resposta do modelo;  j=1,2, ..., 

K-1. 

O teste de homogeneidade dos coeficientes para amostras complexas está implementado 

nos módulos de Complex Samples do SPSS e no módulo Survey do STATA, mas não está 

implementado no programa R no contexto de amostras complexas. Uma vez que o modelo 

logístico multinomial ordinal pode ser contextualizado como um modelo logístico binário 

ajustado para a variável binária “𝑌 > 𝑗” versus “𝑌 ≤ 𝑗", para 𝑗 = 1,2, . . . , 𝐽 − 1; para avaliar a 

hipótese de homogeneidade dos parâmetros optou-se por ajustar  (𝐽 − 1)  modelos logísticos 

binários usando o pacote “Survey” do R e comparar as estimativas dos efeitos das variáveis 

explicativas obtidas nos diferentes modelos. Se não existirem grandes diferenças na magnitude 

das estimativas dos coeficientes haverá indícios de que a hipótese de homogeneidade é atendida. 

Caso contrário, tal hipótese não é atendida. 

Para fins de ilustração, considerando a variável resposta autoavaliação de saúde bucal 

com 𝐽 = 3 categorias (1=Ruim, 2=Regular, 3=Boa), pode-se ajustar 𝐽 − 1 =  2 modelos 

logísticos binários (modelo 1 com a variável binária “𝑌 > 1” versus “𝑌 ≤ 1 ; e o modelo 2 com 

a variável binária “𝑌 > 2” versus “𝑌 ≤ 2) representados a seguir: 

  

Modelo 1 (𝑗 = 1): 

ln [
𝑝1

1−𝑝1
] = ln [

𝑃(𝑌>1)

𝑃(𝑌≤1)
]=                                                (17.0) 

= ln [
𝑃(𝑅𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑈 𝐵𝑜𝑎)

𝑃(𝑅𝑢𝑖𝑚)
] =𝛽0 + 𝛽1𝑋𝑖1 + 𝛽2𝑋𝑖2 + ⋯+ 𝛽𝑝−1𝑋𝑖,𝑝−1 

 

Modelo 2 (𝑗 = 2): 

ln [
𝑝2

1−𝑝2
] = ln [

𝑃(𝑌>2)

𝑃(𝑌≤2)
] =                                             (18.0) 

= ln [
𝑃(𝐵𝑜𝑎)

𝑃(𝑅𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑈 𝑅𝑢𝑖𝑚 )
] =𝛽0 + 𝛽1𝑋𝑖1 + 𝛽2𝑋𝑖2 + ⋯+ 𝛽𝑝−1𝑋𝑖,𝑝−1 

 

3.6. Modelo logístico multinomial não ordinal 

 

3.6.1 Especificação  
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 O modelo logístico multinomial não ordinal também é um modelo linear generalizado 

(MLG), onde a função de ligação é a função logística e a distribuição de probabilidade da 

variável resposta Y é a distribuição multinominal. Este modelo é utilizado quando a variável 

resposta Y (desfecho) é uma variável categórica politômica com três ou mais categorias, isto é, 

a variável resposta Y apresenta J categorias mutuamente exclusivas. No caso deste modelo, não 

consideramos a natureza ordinal da variável resposta.  

O modelo de regressão logística não ordinal é representado pela seguinte equação: 

 

ln [
𝑝𝑖𝑗

𝑝𝑖1
] =  𝑿𝑖

′𝜷𝒋  ;      
     𝑖 = 1, 2, … , 𝑛

 𝑗 = 2,… , 𝐽 
                            (19.0) 

onde: 

𝑝𝑖𝑗 é probabilidade da unidade i pertencer a categoria  j da variável reposta. 

𝑝𝑖1   é probabilidade da unidade i pertencer a categoria de referência (categoria 1) da variável 

reposta. 

𝑿𝑖 =

[
 
 
 
 

1
𝑋𝑖1

𝑋𝑖2

⋯
𝑋𝑖,𝑝−1]

 
 
 
 

 é o vetor coluna, de dimensão (p-1) x 1, composto pelas variáveis explicativas 

(variáveis dummies para os níveis dos fatores) referente a i-ésima unidade; 

𝜷𝒋 =

[
 
 
 
 

𝛽𝑗0

𝛽𝑗1

 𝛽𝑗2  
⋯

𝛽𝑗,𝑝−1]
 
 
 
 

 é o vetor coluna, de dimensão (p-1) x 1, composto pelos parâmetros 

desconhecidos a serem estimados usando um método de estimação adequado, explicado na 

seção 3.6.2.. 

 O modelo da equação (19.0) pode ser apresentado alternativamente como mostrado na 

equação (20.0) 

 

ln [
𝑝𝑖𝑗

𝑝𝑖1
] = 𝛽𝑗0 + 𝛽𝑗1𝑋𝑖1 + 𝛽𝑗2𝑋𝑖2 + ⋯+𝛽𝑗𝑘𝑋𝑖𝑘 + ⋯+ 𝛽𝑗,𝑝−1 𝑋𝑖,𝑝−1;       (20.0) 

             𝑖 = 1, 2, … , 𝑛
         𝑗 = 2, … , 𝐽 

 

onde: 

𝑋𝑖𝑘 é a k-ésima variável explicativa (variável dummy para os níveis dos fatores) do modelo 

referente a i-ésima unidade;  
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𝛽𝑗𝑘 é o efeito da k-ésima variável explicativa na chance da unidade pertencer a categoria j da 

variável resposta Y em vez da categoria de referência (categoria 1). 

 

Quadro 3: Comparações efetuadas no modelo de regressão logística multinomial não ordinal 

Autoavaliação de saúde bucal com três categorias (𝒋=3) 

Comparações possíveis 

𝑗 = 1: Ruim Categoria de referência 

𝑗 = 2: Regular 2 versus 1 

𝑗 = 𝐽 = 3: Boa 3 versus 1 

 

Considerando a variável resposta autoavaliação de saúde bucal (1=Ruim, 2=Regular, 

3=Boa), o modelo logístico multinomial não ordinal (20.0) pode ser decomposto nas seguintes 

equações: 

 

Para j=2: 

ln [
𝑝𝑖2

𝑝𝑖1
] = ln [

𝑃(𝑅𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟)

𝑃(𝑅𝑢𝑖𝑚)
] = 𝛽20 + 𝛽21𝑋𝑖1 + 𝛽22𝑋𝑖2 + ⋯+𝛽2𝑘𝑋𝑖𝑘 + ⋯+ 𝛽2,𝑝−1𝑋𝑖,𝑝−1   (21.0) 

 

Para j=3: 

ln [
𝑝𝑖2

𝑝𝑖1
] = ln [

𝑃(𝐵𝑜𝑚)

𝑃(𝑅𝑢𝑖𝑚)
] = 𝛽30 + 𝛽31𝑋𝑖1 + 𝛽32𝑋𝑖2 + ⋯+𝛽3𝑘𝑋𝑖𝑘 + ⋯+ 𝛽3,𝑝−1𝑋𝑖,𝑝−1        (22.0) 

 

No modelo logístico multinomial não ordinal, a chance da unidade 𝑖 pertencer a 

categoria 𝑗 da variável resposta 𝑌 em vez da categoria 1 (referência) é dada por: 

 

𝑝𝑖𝑗

𝑝𝑖1
= 𝑒𝑿𝒊

′𝜷𝒋;     𝑗 = 2, … , J                                            (23.0) 

 

Neste modelo, para avaliar o sentido e a magnitude da associação entre as variáveis 

explicativas e a variável resposta, também se utiliza a medida de razão de chances (Odds Ratio), 

denotada por OR. Define-se a seguir a razão de chances de pertencer a categoria 𝑗  em vez da 

categoria de referência 1, considerando uma variável explicativa binária. 

Então, no caso de 𝑋𝑘 ser uma variável binária, a medida de razão de chances da unidade 

pertencer a categoria 𝑗 em vez da categoria 1 (referência), pode ser definida pela comparação 
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entre 𝑋𝑘 =  𝑎 (onde 𝑎=1 indica a presença da característica de interesse) e 𝑋𝑘 =  𝑏 (onde 𝑏=0 

indica ausência da característica de interesse)  

 

𝑂𝑅𝑗𝑘 = 𝑂𝑅(𝑗, 𝑗 = 1|𝑋𝑘)                                              (24.0)  

=  
(𝑝𝑖𝑗| 𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑘 = 𝑎,… , 𝑋𝑝−1)/(𝑝𝑖1| 𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑘 = 𝑎,… , 𝑋𝑝−1)

(𝑝𝑖𝑗| 𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑘 = 𝑏,… , 𝑋𝑝−1)/(𝑝𝑖1| 𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑘 = 𝑏,… , 𝑋𝑝−1)
 

 

𝑂𝑅𝑗𝑘 = 𝑂𝑅(𝑗, 𝑗 = 1|𝑋𝑘) =  
𝑒

𝛽𝑗0+𝛽𝑗1𝑋𝑖1+⋯+𝛽𝑗𝑘(𝑎)+⋯+𝛽𝑗,𝑝−1𝑋𝑖,𝑝−1

𝑒
𝛽𝑗0+𝛽𝑗1𝑋𝑖1+⋯+𝛽𝑗𝑘(𝑏)+⋯+𝛽𝑗,𝑝−1𝑋𝑖,𝑝−1

=𝑒  𝛽𝑗𝑘(𝑎−𝑏) = 𝑒  𝛽𝑗𝑘(1−0) = 𝑒  𝛽𝑗𝑘 

       

Se o parâmetro 𝛽𝑗𝑘 for positivo (ou 𝑂𝑅𝑗𝑘 >1) então a chance de pertencer a categoria j 

em vez da categoria 1 (referencia) no grupo a é (𝑂𝑅𝑗𝑘 - 1)*100% maior que no grupo b. 

Se o parâmetro 𝛽𝑗𝑘 for negativo (ou 𝑂𝑅𝑗𝑘 < 1) então a chance de pertencer a categoria 

j em vez da categoria 1 (referencia) no grupo a é (𝑂𝑅𝑗𝑘 - 1)*100% menor que no grupo b. 

Se  𝛽𝑗𝑘=0 (ou 𝑂𝑅𝑗𝑘=1) entao a chance de pertencer a categ j em vez da categoria 1 

(referencia) no "grupo a" é igual ao do "grupo b". 

 

3.6.2 Método de Máxima Pseudo-Verossimilhança (MPV) 

 

Considere a situação em que os valores populacionais 𝑦1, 𝑦2, ⋯ , 𝑦𝑁 são realizações das 

variáveis aleatórias 𝑌1, 𝑌2, ⋯ , 𝑌𝑁 independentes e cada uma com distribuição multinomial, cuja 

distribuição de probabilidade é dada por: 

 

𝑃(𝑌𝑖 = 𝑦𝑖;  𝜷) =  𝑝𝑖1
𝑦𝑖1

 ∙ 𝑝𝑖2
𝑦𝑖2

 ∙ ⋯ ∙ 𝑝𝑖𝐽
𝑦𝑖𝐽

=   ∏𝑝𝑖𝑗
𝑦𝑖𝑗

𝐽

𝑗=1

                             (25.0) 

 

onde, 𝑝𝑖𝑗 é a probabilidade da unidade i pertencer a categoria j da variável resposta Y, sendo 

que no caso do modelo logístico multinominal não ordinal esta probabilidade é definida através 

da seguinte expressão: 

 

𝑝𝑖𝑗 = 𝑝𝑖𝑗(𝜷) =
𝑒

𝑿𝑖
′𝜷𝒋

1+∑ 𝑒
𝑿𝑖
′𝜷𝒋𝐽

𝑗=1

                                          (26.0) 
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Analogamente, maximizando o logaritmo da função de verossimilhança populacional, 

supondo os dados populacionais conhecidos, obtém-se os chamados pseudo-parâmetros que, 

por sua vez, são estimados incorporando as informações do plano amostral complexo adotado 

na PNS 2013. Desta forma, obtêm-se as estimativas de MPV para os parâmetros do modelo 

�̂�𝑀𝑃𝑉. A partir destas estimativas de MPV, pode-se estimar a probabilidade da i-esima unidade 

pertencer a categoria j da variável resposta Y, sendo esta calculada utilizando a seguinte 

expressão: 

 

�̂�𝑖𝑗 = 𝑝𝑖𝑗(�̂�𝑀𝑃𝑉) =
𝑒𝑿𝑖

′�̂�𝑀𝑃𝑉

1+∑ 𝑒𝑿𝑖
′�̂�𝑀𝑃𝑉𝐽

𝑗=1

                                     (27.0) 

 

3.7. Teste de Wald de significância individual  

 

Independentemente do modelo logístico multinomial adotado (ordinal ou não ordinal), a 

significância dos efeitos das categorias das variáveis explicativas pode ser avaliada utilizando 

o teste de Wald de significância individual dos parâmetros (coeficientes) do modelo ajustado 

por MPV. Em termos gerais, as etapas de realização do teste de Wald são descritas a seguir:   

▪ Hipóteses a serem testadas: 

{
𝐻0: 𝛽𝑗𝑘 = 0

𝐻1: 𝛽𝑗𝑘 ≠ 0
 

onde, 𝛽𝑗𝑘 é o efeito da k-ésima variável explicativa na equação 𝑗. Cabe destacar que no caso 

do modelo logístico multinomial ordinal, que supõe a homogeneidade dos coeficientes, o 

parâmetro 𝛽𝑗𝑘 = 𝛽𝑘, para toda a equação 𝑗. 

 

▪ Estatística de Teste (e seu valor observado):  

 

𝑆𝑜𝑏 𝐻0: 𝛽𝑗𝑘 = 0, 𝑡𝑒𝑚𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑍 =  
�̂�𝑗𝑘

√𝑉�̂�𝑅(�̂�𝑗𝑘)

 ~𝑁(0,1) 

onde �̂�𝑗𝑘 é o estimador de MPV do parâmetro 
𝑗𝑘

 e 𝑉𝐴�̂�(�̂�𝑗𝑘) é o estimador da variância 

do estimador de MPV do parâmetro 
𝑗𝑘

. 

O valor observado da estatística de teste 𝑍 é denotado por: 
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𝑧𝑜𝑏𝑠 = 
�̂�𝑗𝑘

√𝑉�̂�𝑅(�̂�𝑗𝑘)

 

 

▪ Região de rejeição de 𝐻0 (ou região crítica do teste): 

 

𝑅𝐶 =  {𝑧 ∈ ℝ/𝑧 ≤ −𝑧𝛼/2 𝑜𝑢  𝑧 ≥ 𝑧𝛼/2 } 

▪ Tomada de Decisão: 

 

Se 𝑧𝑜𝑏𝑠 ∈ 𝑅𝐶 rejeita-se 𝐻0: 𝛽𝑗𝑘 = 0 ao nível de significância α, e conclui-se que o efeito 

da k-ésima variável explicativa é significativo. Se 𝑧𝑜𝑏𝑠 ∉ 𝑅𝐶 não rejeita-se 𝐻0: 𝛽𝑗𝑘 = 0 ao 

nível de significância α, e neste caso conclui-se que o efeito da k-ésima variável explicativa 

não é significativo.   

Equivalentemente, usando a abordagem baseada no p-valor do teste de Wald, rejeita-se 

𝐻0: 𝛽𝑗𝑘 = 0 ao nível de significância α, se o 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 =  𝑃(𝑍 > |𝑧𝑜𝑏𝑠|) ≤ α. Agora, se  

𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 =  𝑃(𝑍 > |𝑧𝑜𝑏𝑠|) > α, não rejeita-se 𝐻0. 

 

3.8. Taxa global de classificações 

   

Uma vez selecionado o modelo de regressão logística multinomial (ordinal ou não ordinal) 

pode-se estimar a probabilidade de cada unidade da amostra pertencer a cada uma das 𝐽 

categorias da variável resposta 𝑌. De posse destas probabilidades, é possível determinar a 

categoria em que a unidade pertence, como sendo aquela que apresenta a maior probabilidade.  

Com as categorias observadas (𝑌) e as categorias preditas (�̂�) pelo modelo, pode-se 

avaliar a capacidade preditiva do modelo. Para tanto, calcula-se a taxa global de classificações 

corretas (𝑇𝐺), isto é, o percentual (%) de unidades classificadas corretamente pelo modelo 
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ajustado (MAROCO, 2010). A taxa global de classificações corretas, é dada pela seguinte 

expressão: 

𝑇𝐺 = (
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑒𝑙𝑜 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜)

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
) ∙ 100 
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4. Resultados 

4.1. Resultados da análise descritiva  

 

 No presente estudo, observou-se que aproximadamente 74,0% dos adultos com idade 

maior ou igual a 20 anos reportaram ter uma autoavaliação de saúde bucal boa ou muito boa. 

Apenas 3,8% dos adultos reportaram uma autoavaliação de saúde bucal ruim ou muito ruim. Já 

os demais adultos (22,2%) reportaram uma autoavaliação de saúde bucal regular. Esses 

resultados são visualizados na Figura 4. 

 

 
Figura 4 - Distribuição de adultos segundo os níveis de autoavaliação de saúde bucal 

 

 Na tabela 1 é possível observar a distribuição percentual de adultos com 20 anos ou mais 

de idade, total e por níveis de autoavaliação de saúde bucal segundo as variáveis 

sociodemográficas, comportamentais e de saúde. Além disso, apresenta os resultados do 

modelo logístico multinomial ordinal (modelo de chances proporcionais) relacionando o 

desfecho de autoavaliação de saúde bucal com todas as variáveis simultaneamente. 
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Tabela 1:  Distribuição percentual de adultos brasileiros com 20 anos ou mais de idade, total e 

por níveis de autoavaliação de saúde bucal, segundo as variáveis demográficas, sociais, 

comportamentais e de saúde. 

Variáveis 
Percentual de 

adultos 

 Autoavaliação de saúde bucal 

 Ruim Regular Boa Total 

Faixa etária       

20 a 29 anos 25,6  2,4 19,8 77,8 100 

30 a 39 anos 26,2  2,7 20,9 76,4 100 

40 a 49 anos 20,2  4,8 22,7 72,4 100 

50 a 59 anos 15,4  6,3 24,1 69,6 100 

60 anos ou mais 12,7  4,6 26,9 68,5 100 

Sexo       

Masculino 42,9  4,0 22,8 73,1 100 

Feminino 57,1  3,7 21,8 74,5 100 

Cor / raça       

Branca 54,0  3,0 18,6 78,4 100 

Não branca 46,0  4,9 26,5 68,6 100 

Escolaridade       

Sem instrução 7,2  10,4 30,6 59,0 100 

Fundamental incompleto 18,3  6,9 31,6 61,5 100 

Fundamental completo ou médio 

incompleto 
14,0  4,1 25,7 70,2 100 

Médio completo ou superior 

incompleto 
39,7  2,6 20,2 77,2 100 

Superior completo 20,7  1,1 12,7 86,2 100 

Estado conjugal       

Não 35,1  3,1 20,5 76,4 100 

Sim 64,9  4,2 23,2 72,6 100 

Área de localização do 

domicílio 
      

Urbano 90,4  3,6 21,2 75,2 100 

Rural 9,6  6,1 32,4 61,5 100 

Região de residência       

Sudeste 47,6  3,5 18,8 77,8 100 

Norte 5,8  3,2 28,7 68,0 100 

Nordeste 22,5  5,2 31,1 63,7 100 

Sul 16,7  3,5 18,4 78,1 100 

Centro-Oeste 7,3  3,5 21,2 75,3 100 

Plano de saúde       

Não 80,6  3,3 21,3 75,5 100 

Sim 19,4  6,2 26,3 67,4 100 
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Tabela 1 (continuação)    

Variáveis 
Percentual de 

adultos 

 Autoavaliação de saúde bucal 

 Ruim Regular Boa Total 

Tabagismo (atual)       

Não 88,4  3,1 21,5 75,4 100 

Sim 11,6  9,3 28,3 62,5 100 

Bebida alcoólica       

Não 56,0  3,9 23,2 72,9 100 

Sim 44,0  3,8 21,1 75,2 100 

Frequência em que escova os 

dentes 
      

Nunca escovou os dentes / Não 

escova todos os dias 
0,7  13,9 29,7 56,4 100 

1 vez por dia 4,4  12,5 33,8 53,7 100 

2 vezes ou mais por dia 94,6  3,3 21,6 75,1 100 

Morador não tinha dente 

nenhum/Não se aplica 
0,4  22,2 35,4 42,4 100 

Grau de dificuldade para se 

alimentar por causa de 

problemas com seus dentes ou 

dentadura 

      

No máximo leve (nenhum ou 

leve) 
96,3  2,7 21,3 75,9 100 

Regular 2,8  24,1 51,8 24,1 100 

Grave (intenso ou muito intenso) 0,9  56,0 30,4 13,6 100 

Principal motivo da sua última 

consulta ao dentista 
      

Tratamento Dentário, dor e 

extração 
87,6  3,6 22,2 74,1 100 

Problema na gengiva e fenda 

bucal 
1,0  7,4 38,3 54,3 100 

Aparelho, Implante e Prótese 9,7  4,4 20,1 75,5 100 

Outros 1,7  8,8 26,1 65,1 100 

 

  Na tabela 1, observa-se maiores percentuais de adultos nas faixas de 20 a 29 anos e de 

30 a 39 anos, comparativamente as demais faixas etárias. Além disso, observa-se que quanto 

maior a faixa etária, menor o percentual de autoavaliação de saúde bucal boa, ou seja, os adultos 

mais velhos tendem a reportar uma pior saúde bucal.  

A maioria dos adultos são do sexo feminino (57,1%), e a cor/raça predominante é a 

branca (54,0%). Dos adultos de cor branca, 78,4% reportaram saúde bucal boa, enquanto que 

para os adultos não brancos (preta, parda, indígena ou amarela), este percentual foi 

relativamente menor (68,6%).  

 Quanto a escolaridade e estado conjugal observou-se maior predominância de adultos 

com ensino médio completo ou superior incompleto (39,7%) e vivendo com cônjuge ou 

companheiro (64,9%). No caso da escolaridade pode-se observar que quanto maior o nível de 
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escolaridade maior (menor) o percentual de adultos reportando autoavaliação de saúde bucal 

boa (ruim).  

As categorias mais predominantes de área de localização do domicílio e região de 

residência foram a área urbana, com 90,4% dos adultos, e o Sudeste, cujo percentual de adultos 

residentes nesta região foi de 47,6%. Vale ressaltar que na região Nordeste foram observados 

maiores percentuais de autoavaliação de saúde bucal ruim (5,2%) e regular (31,1%), e um 

menor percentual de autoavaliação boa, quando comparada com as demais regiões brasileiras.  

 Com relação as variáveis comportamentais, observou-se que 88,4% dos adultos não 

fumam, e destes 75,4% reportaram uma boa saúde bucal. Já para a variável ingestão de bebida 

alcoólica, 56,0% dos adultos não bebem, sendo que destes que não consomem bebida alcoólica, 

72,9% autoavaliaram uma saúde bucal boa. 

 Aproximadamente 81,0% dos adultos não apresentam plano de saúde e destes 75,5% 

avaliaram uma boa saúde bucal (Tabela 1).  

 Quanto as variáveis mais proximais de saúde bucal, 94,6% dos adultos escovam os 

dentes 2 vezes ou mais por dia, e dos adultos com esta frequência de escovação dentária, 75,1% 

classificaram a sua saúde bucal como sendo boa. Com relação ao grau de dificuldade para se 

alimentar por causa de problemas com seus dentes ou uso de dentadura, verificou-se que 96,3% 

dos adultos relataram ter no máximo uma leve dificuldade, sendo que desses 75,9% declararam 

ter uma saúde bucal boa.  

 Cerca de 88% dos adultos relataram que o principal motivo da última consulta ao 

dentista é devido ao tratamento dentário, dor e extração e desses adultos 74,1% avaliaram saúde 

bucal boa. Dentre os adultos que apontaram o uso de aparelhos, implantes e próteses como o 

principal motivo da última consulta ao dentista, observou-se um percentual de autoavaliação de 

saúde bucal boa ligeiramente maior (75,5%).  

 

4.2. Resultados do modelo logístico multinomial ordinal e avaliação da hipótese de 

homogeneidade 

 

Com base nos resultados do modelo logístico ordinal multivariado (Tabela 2), observou-

se que apenas três variáveis não apresentaram associação estatisticamente significativa com o 

desfecho de autoavaliação de saúde bucal em adultos, considerando o nível de significância de 

5%: “sexo”, “bebida alcóolica” e “frequência em que escova os dentes”. As demais variáveis 

explicativas apresentaram pelo menos uma das categorias com efeito estatisticamente 

significativo. 
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Tabela 2:  Resultados do ajuste do modelo logístico multinomial ordinal explicativo da 

autoavaliação da saúde bucal em adultos brasileiros. 

Variáveis 
Modelo Logistico Ordinal multivariado 

Razão de chance IC 95% p- valor 

Faixa etária    

20 a 29 anos 1,000 - - 

30 a 39 anos 0,970 [0,827;1,136] 0,705 

40 a 49 anos 0,823 [0,702;0,964] 0,016 

50 a 59 anos 0,776 [0,647;0,930] 0,006 

60 anos ou mais 0,776 [0,626;0,961] 0,021 

Sexo    

Masculino 1,000 - - 

Feminino 1,025 [0,909;1,155] 0,686 

Cor / raça    

Branca 1,000 - - 

Não branca 0,768 [0,684;0,860] <0,001 

Escolaridade    

Sem instrução 0,390 [0,310;0,491] <0,001 

Fundamental incompleto 0,352 [0,293;0,422] <0,001 

Fundamental completo ou médio incompleto 0,434 [0,357;0,527] <0,001 

Médio completo ou superior incompleto 0,557 [0,473;0,654] <0,001 

Superior completo 1,000 - - 

Estado conjugal    

Não 1,000 - - 

Sim 0,875 [0,778;0,983] 0,026 

Área de localização do domicílio    

Urbano 1,000 - - 

Rural 0,794 [0,681;0,925] 0,003 

Região de residência    

Sudeste 1,000 - - 

Norte 0,680 [0,571;0,809] <0,001 

Nordeste 0,596 [0,517;0,687] <0,001 

Sul 1,028 [0,862;1,224] 0,759 

Centro-Oeste 0,895 [0,763;1,048] 0,170 

Plano de saúde    

Não 1,000 - - 

Sim 0,750 [0,649;0,865] <0,001 

Tabagismo (atual)    

Não 1,000 - - 

Sim 0,576 [0,489;0,677] <0,001 

    

Bebida alcoólica    

Não 1,000 - - 

Sim 0,977 [0,869;1,097] 0,692 
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Tabela 2 (continuação)    

Variáveis 
Modelo Logistico Ordinal multivariado 

Razão de chance IC 95% p- valor 

Frequência em que escova os dentes    

Nunca escovou os dentes / Não escova todos 

os dias 
1,000 - - 

1 vez por dia 0,782 [0,360;1,693] 0,533 

2 vezes ou mais por dia 1,506 [0,721;3,143] 0,276 

Morador não tinha dente nenhum/Não se 

aplica 
1,045 [0,341;3,202] 0,938 

Grau de dificuldade para se alimentar por 

causa de problemas com seus dentes ou 

dentadura 

   

No máximo leve (nenhum ou leve) 1,000 - - 

Regular 0,128 [0,098;0,164] <0,001 

Grave (intenso ou muito intenso) 0,044 [0,026;0,074] <0,001 

Principal motivo da sua última consulta ao 

dentista 
   

Tratamento Dentário, dor e extração 1,000 - - 

Problema na gengiva e fenda bucal 0,517 [0,318;0,836] 0,007 

Aparelho, Implante e Prótese 1,164 [0,956;1,416] 0,129 

Outros 0,624 [0,445;0,873] 0,006 

 

 A partir do modelo logístico multinomial ordinal, observou-se menor chance de se 

reportar melhor saúde bucal para os adultos: não brancos (OR=0,776; p-valor<0,001), que 

vivem com cônjuge ou companheiro (OR=0,875; p-valor=0,026), que residem na área rural e 

nas regiões Norte (OR=0,680; p-valor<0,001) e Nordeste (OR=0,596; p-valor<0,001), 

comparativamente aqueles residentes na região Sudeste. Os adultos fumantes (OR=0,576; p-

valor<0,001), que possuem plano de saúde (OR=0,750; p-valor<0,001), mais velhos e menos 

escolarizados também apresentaram piores níveis de saúde bucal. Quanto maior o grau de 

dificuldade para se alimentar por causa de problemas com dentes ou dentadura menor a chance 

de reportar melhor saúde bucal. Também se observou menor chance de reportar melhor saúde 

para adultos que apontaram como principal motivo para sua última consulta ao dentista 

problema na gengiva e fenda bucal (OR=0,517; p-valor=0,007) e outros motivos como fazer 

radiografia, orçamento de tratamento entre outros (OR=0,624; p-valor=0,006). 

Como mencionado em “Materiais e Métodos”, a utilização do modelo logístico 

multinomial ordinal (modelo de chances proporcionais) requer que a hipótese de 

homogeneidade dos coeficientes seja satisfeita. Então, para fins de avaliação da hipótese de 

homogeneidade dos coeficientes utilizando o software R, ajustou-se dois modelos logísticos 

binários, considerando a mesma agregação dos níveis de autoavaliação de saúde bucal adotada 

no modelo logístico multinomial ordinal, a fim de comparar as estimativas pontuais dos 

coeficientes de ambos os modelos. A tabela 1 mostra os resultados dos ajustes dos dois modelos 
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logísticos binários, incluindo as estimativas pontuais dos parâmetros (coeficientes) e os p-

valores do teste de Wald. A figura 5 representa graficamente as estimativas pontuais para cada 

coeficiente (referente a cada categoria da variável explicativa) obtidas em ambos os modelos 

logísticos binários. 

 

Figura 5 - Análise comparativa das estimativas pontuais obtidas em ambos os modelos 

logísticos binários segundo cada categoria das variáveis explicativas, considerando os 

mesmos níveis de agregação do desfecho de autoavaliação de saúde bucal utilizados no 

modelo logístico multinomial ordinal 

 

Tabela 3 - Resultados dos ajustes dos modelos logísticos binários, incluindo as estimativas 

pontuais dos parâmetros (coeficientes) e os p-valores do teste de Wald, bem como a razão entre 

as estimativas pontuais obtidas em ambos os modelos segundo cada categoria das variáveis 

explicativas 

Variáveis 

Modelo logístico binário 1 

(Regular/Bom versus 

Ruim) 

Modelo logístico binário 2 

(Bom versus Regular/Ruim) 

 

Razão 

 

 

(
�̂�𝟏

�̂�𝟐

) 

Estimativa pontual 

(�̂�𝟏) 
p- valor  Estimativa 

pontual (�̂�𝟐) 
p- valor  

Faixa etária        

20 a 29 anos 0,000 0,000  0,000 0,000   

30 a 39 anos 0,029 0,892  -0,045 0,588  -0,650 

40 a 49 anos -0,414 0,037  -0,183 0,025  2,264 

50 a 59 anos -0,448 0,057  -0,252 0,007  1,780 

60 anos ou mais -0,012 0,964  -0,309 0,006  0,038 

Sexo        

Masculino 0,000 0,000  0,000 0,000   

Feminino -0,070 0,574  0,031 0,617  -2,235 
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Tabela 3 (continuação)        

Variáveis 

Modelo logístico binário 1 

(Regular/Bom versus 

Ruim) 

Modelo logístico binário 2 

(Bom versus Regular/Ruim) 

 

Razão 

 

 

(
�̂�𝟏

�̂�𝟐

) 

Estimativa pontual 

(�̂�𝟏) 
p- valor  Estimativa 

pontual (�̂�𝟐) 
p- valor  

Cor / raça        

Branca 0,000 0,000  0,000 0,000   

Não branca -0,308 0,029  -0,258 <0,001  1,192 

Escolaridade        

Sem instrução -1,482 <0,001  -0,888 <0,001  1,669 

Fundamental incompleto -1,273 <0,001  -1,042 <0,001  1,221 

Fundamental completo ou médio 

incompleto 
-1,076 <0,001  -0,840 <0,001  1,282 

Médio completo ou superior incompleto -0,808 <0,001  -0,589 <0,001  1,372 

Superior completo 0,000 0,000  0,000 0,000   

Estado conjugal        

Não 0,000 0,000  0,000 0,000   

Sim -0,195 0,177  -0,131 0,029  1,489 

Área de localização do domicílio        

Urbano 0,000 0,000  0,000 0,000   

Rural -0,028 0,875  -0,248 0,003  0,111 

Região de residência        

Sudeste 0,000 0,000  0,000 0,000   

Norte 0,231 0,237  -0,440 <0,001  -0,524 

Nordeste -0,108 0,545  -0,561 <0,001  0,192 

Sul 0,022 0,910  0,021 0,820  1,081 

Centro-Oeste 0,063 0,745  -0,134 0,098  -0,474 

Plano de saúde        

Não 0,000 0,000  0,000 0,000   

Sim -0,403 0,010  -0,279 <0,001  1,444 

Tabagismo (atual)        

Não 0,000 0,000  0,000 0,000   

Sim -0,873 <0,001  -0,515 <0,001  1,694 

Bebida alcoólica        

Não 0,000 0,000  0,000 0,000   

Sim -0,173 0,186  -0,016 0,785  10,543 

Frequência em que escova os dentes        

Nunca escovou os dentes / Não escova 

todos os dias 
0,000 0,000  0,000 0,000   

1 vez por dia -0,266 0,532  -0,270 0,544  0,986 

2 vezes ou mais por dia 0,647 0,089  0,324 0,448  1,997 

Morador não tinha dente nenhum/Não 

se aplica 
0,000 1,000  0,019 0,977  -0,006 
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Tabela 3 (continuação)        

Variáveis 

Modelo logístico binário 1 

(Regular/Bom versus 

Ruim) 

Modelo logístico binário 2 

(Bom versus Regular/Ruim) 

 

Razão 

 

 

(
�̂�𝟏

�̂�𝟐

) 

Estimativa pontual 

(�̂�𝟏) 
p- valor  Estimativa 

pontual (�̂�𝟐) 
p- valor  

Grau de dificuldade para se alimentar 

por causa de problemas com seus 

dentes ou dentadura 

       

No máximo leve (nenhum ou leve) 0,000 0,000  0,000 0,000   

Regular -2,037 <0,001  -2,074 <0,001  0,982 

Grave (intenso ou muito intenso) -3,221 <0,001  -2,502 <0,001  1,287 

Principal motivo da sua última 

consulta ao dentista 
       

Tratamento Dentário, dor e extração 0,000 0,000  0,000 0,000   

Problema na gengiva e fenda bucal -0,320 0,549  -0,775 0,002  0,414 

Aparelho, Implante e Prótese -0,088 0,737  0,167 0,084  -0,525 

Outros -0,876 0,002  -0,411 0,019  2,134 

 

Na tabela 3, observa-se diferenças (razões diferentes da unidade) entre todas as 

estimativas dos coeficientes obtidas para ambos os modelos logísticos binários. Além disso, 

houve modificação do sentido das associações para algumas variáveis, entre elas destaca-se as 

variáveis sexo (Feminino), faixa etária (30 a 39 anos), região de residência (Norte e Centro-

Oeste), Frequência de escovação (morador que não tinha dente) e principal motivo da última 

consulta ao dentista (aparelho, implante e prótese).  Do exposto, conclui-se que a hipótese de 

homogeneidade dos coeficientes entre as duas equações (modelos) não é atendida. Deste modo, 

optou-se por desconsiderar a natureza ordinal do desfecho na modelagem e utilizar o modelo 

logístico multinominal não ordinal para avaliar a associação entre o conjunto de características 

dos adultos e a autoavaliação de saúde bucal (considerando como referência a categoria ruim).  

 

4.3. Resultados do modelo logístico multinomial não ordinal  

 

Na tabela 4, ajustando o modelo logístico multinomial não ordinal considerando todas 

as variáveis explicativas (modelo completo), observou-se que as variáveis, “Sexo”, “Estado 

Conjugal”, “Área de localização do domicílio”, “Bebida alcoólica” e “Frequência em que 

escova os dentes” não estão significativamente associadas com o desfecho de autoavaliação de 

saúde bucal em nenhuma das duas equações, considerando o nível de significância de 5% (p-

valor > 5%). Em contrapartida, as variáveis que apresentaram pelo menos uma das categorias 

com efeito significativo (p-valor ≤ 0,05), em ao menos uma das equações, foram “Faixa etária”, 

“Cor/Raça”, “Escolaridade”, Região de residência”, “Plano de saúde”, “Tabagismo”, “Grau de 
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dificuldade para se alimentar por causa de problemas com seus dentes ou dentadura” e 

“Principal motivo da sua última consulta ao dentista”. 

 

Tabela 4 - Resultados do modelo logístico multinomial não ordinal (modelo completo) 

explicativo da autoavaliação da saúde bucal, contendo as medidas de razão de chance, o seu 

intervalo de 95% confiança e o p-valor do teste de Wald, para ambas equações 

Variáveis 

Equação 1: Modelo logístico       

multinomial não ordinal 

(Regular versus Ruim) 

 
Equação 2: Modelo logístico 

multinomial não ordinal 

(Bom versus Ruim) 

Razão de 

chance 
IC 95% p- valor  Razão de 

chance 
IC 95% p- valor 

Faixa etária        

20 a 29 anos 1    1   

30 a 39 anos 1,077 [0,645;1,796] 0,771  1,019 [0,627;1,657] 0,937 

40 a 49 anos 0,741 [0,489;1,121] 0,152  0,638 [0,440;0,923] 0,018 

50 a 59 anos 0,744 [0,442;1,250] 0,257  0,599 [0,373;0,962] 0,035 

60 anos ou mais 1,250 [0,727;2,149] 0,410  0,888 [0,541;1,455] 0,630 

Sexo        

Masculino 1    1   

Feminino 0,919 [0,683;1,235] 0,569  0,958 [0,734;1,250] 0,748 

Cor / raça        

Branca 1    1   

Não branca (preta, 

parda, indígena ou 

amarela) 

0,852 [0,649;1,119] 0,243  0,671 [0,505;0,889] 0,007 

Escolaridade        

Sem instrução 0,400 [0,246;0,649] <0,001  0,184 [0,112;0,300] <0,001 

Fundamental incompleto 0,570 [0,363;0,894] 0,016  0,213 [0,138;0,326] <0,001 

Fundamental completo 

ou médio incompleto 
0,626 [0,369;1,062] 0,081  0,282 [0,175;0,454] <0,001 

Médio completo ou 

superior incompleto 
0,686 [0,420;1,120] 0,129  0,394 [0,248;0,624] <0,001 

Superior completo        

Estado conjugal        

Não 1    1   

Sim 0,888 [0,634;1,242] 0,480  0,790 [0,569;1,095] 0,153 

Área de localização do 

domicílio 
       

Urbano 1    1   

Rural 1,136 [0,838;1,539] 0,402  0,871 [0,654;1,159] 0,337 

Região de residência        

Sudeste 1    1   

Norte 1,721 [1,141;2,595] 0,011  1,049 [0,674;1,631] 0,828 

Nordeste 1,269 [0,855;1,883] 0,229  0,705 [0,488;1,017] 0,062 

Sul 0,996 [0,597;1,659] 0,987  1,017 [0,623;1,658] 0,945 

Centro-Oeste 1,172 [0,743;1,846] 0,487  1,006 [0,652;1,551] 0,977 

Plano de saúde        

Não 1    1   

Sim 0,778 [0,539;1,120] 0,172  0,607 [0,416;0,885] 0,011 
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Tabela 4 (continuação) 

Variáveis 

Equação 1: Modelo logístico       

multinomial não ordinal 

(Regular versus Ruim) 

 
Equação 2: Modelo logístico 

multinomial não ordinal 

(Bom versus Ruim) 

Razão de 

chance 
IC 95% p- valor  Razão de 

chance 
IC 95% p- valor 

Tabagismo (atual)        

Não 1    1   

Sim 0,544 [0,401;0,736] <0,001  0,356 [0,256;0,495] <0,001 

        

Bebida alcoólica        

Não 1    1   

Sim 0,846 [0,638;1,120] 0,236  0,848 [0,639;1,124] 0,245 

Frequência em que 

escova os dentes 
       

Nunca escovou os 

dentes / Não escova 

todos os dias 

1    1   

1 vez por dia 0,885 [0,318;2,458] 0,810  0,680 [0,234;1,970] 0,468 

2 vezes ou mais por dia 1,700 [0,715;4,038] 0,223  2,127 [0,802;5,635] 0,126 

Morador não tinha dente 

nenhum/Não se aplica 
0,963 [0,252;3,670] 0,955  0,997 [0,182;5,436] 0,997 

Grau de dificuldade 

para se alimentar por 

causa de problemas 

com seus dentes ou 

dentadura 

       

No máximo leve 

(nenhum ou leve) 
1    1   

Regular 0,318 [0,212;0,475] <0,001  0,050 [0,032;0,075] <0,001 

Grave (intenso ou muito 

intenso) 
0,091 [0,049;0,169] <0,001  0,017 [0,008;0,033] <0,001 

Principal motivo da 

sua última consulta ao 

dentista 

       

Tratamento Dentário, 

dor e extração 
1    1   

Problema na gengiva e 

fenda bucal 
0,484 [0,193;1,213] 0,120  0,484 [0,193;1,213] 0,120 

Aparelho, Implante e 

Prótese 
0,994 [0,569;1,736] 0,983  0,994 [0,569;1,736] 0,983 

Outros 0,385 [0,197;0,748] 0,006  0,385 [0,197;0,748] 0,006 

 

A tabela 5 apresenta os resultados do modelo logístico multinomial não ordinal, 

incluindo as oito variáveis explicativas selecionadas, isto é, aquelas que estão estatisticamente 

relacionadas com a autoavaliação de saúde bucal em adultos. 
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Tabela 5 - Resultados do modelo logístico multinomial (modelo selecionado) explicativo da 

autoavaliação da saúde bucal, contendo as medidas de razão de chance, o seu intervalo de 95% 

confiança e o p-valor do teste de Wald, para ambas equações 

Variáveis 

Equação 1: Modelo logístico multinomial 

não ordinal 

(Regular versus Ruim) 

 
Equação 2: Modelo logístico 

multinomial não ordinal 

(Bom versus Ruim) 

Razão 

de 

chance 

IC 95% p- valor  
Razão 

de 

chance 

IC 95% p- valor 

Faixa etária        

20 a 29 anos 1 - -  1 - - 

30 a 39 anos 1,045 [0,689;1,585] 0,832  0,967 [0,627;1,491] 0,879 

40 a 49 anos 0,711 [0,476;1,061] 0,094  0,599 [0,403;0,890] 0,012 

50 a 59 anos 0,700 [0,446;1,098] 0,119  0,545 [0,347;0,854] 0,009 

60 anos ou mais 1,166 [0,698;1,947] 0,550  0,813 [0,510;1,295] 0,377 

Cor / raça        

Branca 1 - -  1 - - 

Não branca (preta, parda, indígena 

ou amarela) 
0,868 [0,634;1,186] 0,368  0,685 [0,515;0,908] 0,010 

Escolaridade        

Sem instrução 0,376 [0,234;0,601] <0,001  0,156 [0,098;0,246] <0,001 

Fundamental incompleto 0,545 [0,348;0,851] 0,009  0,187 [0,120;0,290] <0,001 

Fundamental completo ou médio 

incompleto 
0,618 [0,391;0,977] 0,040  0,265 [0,163;0,428] <0,001 

Médio completo ou superior 

incompleto 
0,677 [0,431;1,063] 0,089  0,381 [0,250;0,579] <0,001 

Superior completo 1 - -  1 - - 

Região de residência        

Sudeste 1 - -  1 - - 

Norte 1,694 [1,051;2,727] 0,031  1,013 [0,615;1,665] 0,960 

Nordeste 1,262 [0,860;1,849] 0,229  0,681 [0,466;0,992] 0,046 

Sul 0,981 [0,630;1,526] 0,932  0,972 [0,623;1,513] 0,898 

Centro-Oeste 1,170 [0,740;1,848] 0,496  1,006 [0,651;1,552] 0,979 

Plano de saúde        

Não 1 - -  1 - - 

Sim 0,791 [0,569;1,096] 0,156  0,622 [0,454;0,851] 0,004 

Tabagismo (atual)        

Não 1 - -  1 - - 

Sim 0,517 [0,374;0,714] <0,001  0,340 [0,252;0,459] <0,001 

Grau de dificuldade para se 

alimentar por causa de problemas 

com seus dentes ou dentadura 

       

No máximo leve (nenhum ou leve) 1 - -  1 - - 

Regular 0,314 [0,221;0,444] <0,001  0,048 [0,031;0,073] <0,001 

Grave (intenso ou muito intenso) 0,089 [0,051;0,152] <0,001  0,017 [0,008;0,031] <0,001 

Principal motivo da sua última 

consulta ao dentista 
       

Tratamento Dentário, dor e extração 1 - -  1 - - 

Problema na gengiva e fenda bucal 1,063 [0,428;2,640] 0,893  0,484 [0,193;1,213] 0,120 

Aparelho, Implante e Prótese 0,816 [0,461;1,444] 0,479  0,994 [0,569;1,736] 0,983 

Outros 0,516 [0,271;0,979] 0,043  0,385 [0,197;0,748] 0,006 
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 Com relação a equação 1 do modelo multinomial não ordinal selecionado (Tabela 5), os 

adultos com ensino fundamental completo ou médio incompleto tem uma chance de saúde bucal 

regular versus ruim 38,2% menor do que os adultos com ensino superior (OR=0,618; p-

valor=0,040), assim como os adultos com ensino fundamental incompleto tem uma chance de 

saúde bucal regular versus ruim 45,5% menor do que os adultos com ensino superior 

(OR=0,545; p-valor<0,01). Já os adultos sem instrução têm uma chance de reportar saúde bucal 

regular em vez de ruim 62,4% menor do que aqueles com ensino superior (OR=0,376; p-

valor<0,01). 

Os adultos residentes na região Norte tiveram uma chance de reportar uma saúde bucal 

regular versus ruim 69,4% maior do que os adultos da região Sudeste (OR=1,694; p-

valor=0,031).  

Os adultos fumantes têm chance de reportar saúde bucal regular versus ruim 48,3% 

menor do que os adultos não fumantes (OR=0,517; p-valor<0,001). 

Quanto maior o grau de dificuldade na alimentação decorrentes de problemas com os 

dentes ou dentadura menor a chance do adulto reportar saúde bucal regular em vez de ruim. Os 

adultos que apontaram outro motivo para consulta médica (como por exemplo, realização de 

radiografia, orçamento do tratamento ou ainda por outra causa) tiveram uma chance de reportar 

uma saúde bucal regular versus ruim 48,4% menor em comparação aos adultos que foram se 

consultar para a realização de tratamento dentário, dor ou extração (OR=0,516; p-valor=0,043). 

Com relação a equação 2, que estima a chance do adulto reportar saúde bucal boa versus 

ruim, pode-se concluir que os adultos nas faixas de 40 a 49 anos e de 50 a 59 anos tiveram 

menores chances de reportar saúde bucal boa em vez de ruim, comparativamente os adultos 

mais jovens com idade de 20 a 29 anos (Tabela 4). Com relação a cor/raça, observou-se que os 

adultos não brancos têm uma chance de reportar saúde bucal boa em vez de ruim 31,5% menor 

do que os brancos (OR=0,685, p-valor=0,010). Quanto a escolaridade, verificou-se a existência 

de gradiente crescente entre a escolaridade e a chance de autoavaliação de saúde bucal boa 

versus ruim, isto é, quanto maior a escolaridade do adulto maior a sua chance de reportar saúde 

bucal boa em vez de ruim.  

Os adultos residentes na região Nordeste tem chance de reportar saúde bucal boa em vez 

de ruim 31,9% menor do que os adultos da região Sudeste (OR=0,681; p-valor=0,046). 

Os adultos que tem plano de saúde têm uma chance de reportar saúde bucal boa em vez 

de ruim 37,8% menor do que os adultos que não tem plano de saúde (OR=0,622, p-

valor=0,004). 
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Com relação a característica comportamental, os adultos fumantes têm uma chance de 

reportar saúde bucal boa versus ruim 66,0% menor do que os não fumantes (OR=0,340; p-

valor<0,001). Observou-se gradiente decrescente entre o grau de dificuldade na alimentação e 

a chance de autoavaliação de saúde bucal boa versus ruim, ou seja, quanto maior o grau de 

dificuldade na alimentação menor a chance do adulto reportar saúde bucal boa em vez de ruim 

(Tabela 5). 

Com relação a capacidade preditiva do modelo logístico multinomial não ordinal 

selecionado, obteve-se uma taxa global de 75,0%, indicando que 75,0% dos adultos foram 

classificados corretamente pelo modelo ajustado. 
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5. Discussão dos resultados: 

 

Neste estudo buscou-se estudar a associação entre a autoavaliação de saúde bucal 

utilizando os fatores demográficos, sociais e de saúde dos adultos brasileiros de 20 anos ou 

mais de idade utilizando modelos logísticos multinomial ajustados a partir dos dados da 

Pesquisa Nacional de Saúde (PNS). Trata-se de uma pesquisa amostral complexa de 

abrangência nacional realizada pelo IBGE, que considera estratificação de setores censitários, 

conglomeração e pesos amostrais distintos para as unidades da amostra.  

A associação encontrada no presente estudo entre a cor não branca e uma pior saúde 

bucal em adultos também foi observada no estudo de Moura et al. (2014), que teve como 

objetivo estimar a prevalência de autoavaliação negativa de saúde bucal e identificar os fatores 

associados com esta prevalência entre adultos, na faixa etária de 20 a 59 anos, residentes em 

área de assentamento rural no estado de Pernambuco. Estes autores, utilizando modelo 

regressão de Poisson (com variância robusta) concluíram que adultos não brancos 

autoavaliaram negativamente a saúde bucal quando comparados aos adultos brancos. Barros et 

al (2009) e Mathis et al (1995) também verificaram que indivíduos não brancos avaliaram sua 

saúde bucal de forma mais negativa. Essa associação entre a cor e a autoavaliação de saúde 

bucal é explicada por Moura et al (2014) em função das iniquidades raciais em saúde oriundas 

de violações continuadas dos seus direitos fundamentais, o que reflete numa pior percepção da 

saúde bucal dos indivíduos não brancos, comparativamente aos brancos. 

Os estudos de Gift, Atchison e Drury (1998) e Atchison e Gift (1997) mostram que a 

autoavaliação de saúde bucal negativa aumenta com a idade. No presente estudo, adultos nas 

faixas de 40 a 49 anos e de 50 a 59 anos apresentaram pior autoavaliação de saúde bucal quando 

comparados aos adultos mais jovens na faixa de 20 a 29 anos.  Em contraste, no trabalho de 

Moura et al (2014) verificou-se que adultos nas faixas etárias mais jovens apresentam uma 

autoavaliação da saúde bucal negativa. Já no estudo de Mathias (1995) a idade não apresentou 

relação com a autoavaliação de saúde bucal.  

 No presente estudo verificou-se a existência de gradiente crescente entre o nível de 

escolaridade e a chance do adulto reportar uma melhor saúde bucal. Adultos com maiores níveis 

de escolaridade, tendem a ter maior acesso a informações sobre sintomas, causas e tratamentos 

dos principais problemas de saúde bucal, além de informações de como evitar problemas de 

saúde bucal, o explica uma autoavaliação saúde bucal mais positiva entre os adultos mais 

escolarizados. Essa justificativa explica os resultados dos estudos de Mouta et al (20014), Gift, 

Atechison e Drury(1998), at Chison e Gift(1997) e Mathis(1995). 
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 No que se refere as grandes regiões brasileiras, observou-se no presente estudo que a 

Região Nordeste apresentou menor chance de autoavaliação de saúde bucal boa (versus ruim) 

o que pode ser justificado pela maior dificuldade de acesso e uso de serviços de saúde nesta 

região, em comparação a região Sudeste. 

Com relação as variáveis mais proximais de saúde bucal, especialmente o grau de 

dificuldade para se alimentar por causa de problemas com os dentes ou uso de dentadura, foi 

observado que os adultos com nenhuma ou no máximo uma leve dificuldade para se alimentar 

apontaram uma autoavaliação da saúde bucal mais positiva, e que adultos com grave dificuldade 

para se alimentar reportaram uma saúde bucal mais negativa. Estes resultados parecem estar 

condizentes com a colocação de Afonso-Souza et al (2007), quando afirmam que uma dentição 

natural saudável está associada com uma melhor autoavaliação da saúde bucal e que a falta de 

dentes ou uso de dentaduras colaboram para uma pior autoavaliação da saúde bucal.  

Com relação a variável comportamental relativa ao hábito de fumar (tabagismo), foi 

observado que os adultos fumantes reportam pior saúde bucal, em comparação aos adultos não 

fumantes.  É sabido que o fumo acarreta vários prejuízos a saúde do indivíduo de uma forma 

geral. Os achados do presente estudo estão de acordo com Pavão et al (2013) e Hojelman et al 

(2007) que reportaram que os fumantes apresentaram piores níveis de autoavaliação de saúde 

bucal. 

Quanto a posse de plano de saúde, considerado um indicador de acesso a serviços de 

saúde, neste estudo verificou-se que adultos que tem plano de saúde possuem menor chance de 

reportar saúde bucal boa versus ruim. De acordo com Kassouf (2005), este achado pode ser 

explicado pela ocorrência de causalidade reversa em estudos de natureza transversal, como o 

da PNS, isto é, indivíduos com percepção de saúde bucal negativa, acabam procurando mais os 

serviços de saúde, e por este motivo adquirem plano de saúde.  

Com relação as potencialidades deste trabalho, pode-se mencionar o ajuste dos modelos 

logísticos multinomial, incorporando as informações do plano amostral (estratificação de 

setores censitários, a conglomeração e os pesos amostrais) da PNS  2013 usando pacotes 

disponíveis no programa R. Com a incorporação destas informações na modelagem estatística 

obtém-se estimativas corretas (não viciadas) para os coeficientes do modelo, para as medidas 

de razão de chances, e para os erros-padrão referentes a estas estimativas. 

Como limitação do estudo, pode-se mencionar a não inclusão da renda domiciliar, que 

está no questionário da PNS2013, mas não foi disponibilizada no banco de dados da pesquisa. 

Aponta-se ainda a própria natureza transversal da pesquisa utilizada no estudo, que não permite 

atribuir uma relação causal entre as variáveis explicativas e o desfecho de autoavaliação de 
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saúde. Por fim, não houve tempo hábil para calcular outras medidas de qualidade do ajuste para 

o modelo logístico multinomial (não ordinal), no contexto de amostras complexas usando o 

programa R. Destaca-se que o referido modelo não está implementado no pacote survey do R, 

sendo necessário utilizar o pacote “svrepmisc”. 

Com relação a sugestão de trabalhos futuros, recomenda-se o ajuste de um outro tipo de 

modelo logístico ordinal, conhecido por modelo de chances proporcionais parciais (MCPP), a 

fim de avaliar se este modelo se ajusta melhor aos dados utilizados no TCC. Por fim, considera-

se relevante reajustar os modelos aqui apresentados considerando os dados da PNS 2018 

quando divulgados pelo IBGE, a fim realizar uma análise comparativa das associações 

encontradas nos anos de 2013 e 2018. 
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6. Conclusão 

 

O presente trabalho mostrou que existe associação entre algumas características 

demográficas, sociais e de saúde dos adultos com 20 anos ou mais de idade e a sua autoavaliação 

de saúde bucal, a partir dos dados da PNS 2013. 

No que se refere ao modelo logístico multinomial não ordinal (Equação 2), a chance de 

autoavaliação de saúde bucal boa versus ruim foi menor em adultos nas faixas de 40 a 49 anos 

e de 50 a 59 anos (em comparação aos adultos na faixa de 20 a 29 anos), assim como para os 

adultos não brancos. Também observou-se menor chance de autoavaliação de saúde bucal boa 

versus ruim para os adultos: menos escolarizados, os residentes na região Nordeste (vs Sudeste), 

para os portadores de plano de saúde e para os fumantes.   

A chance de autoavaliação de saúde bucal regular versus ruim (Equação 1) foi menor 

em adultos menos escolarizados e residentes na região Norte (vs Sudeste). Também se observou 

menor chance de autoavaliação de saúde bucal regular versus ruim para os adultos fumantes.   

Em ambas as equações se observou que adultos com maior grau de dificuldade para se 

alimentar por causa de problemas com seus dentes ou dentadura apresentaram menores chances 

de reportarem melhor saúde bucal (boa versus ruim e regular versus ruim). Os adultos que 

apontaram outros principais motivos para a última consulta ao dentista (como realização de 

radiografia, orçamento do tratamento, etc.) apresentaram menores chances de reportar melhor 

saúde bucal, em comparação aos adultos que procuraram o dentista para a realização de 

tratamento dentário, dor ou extração. 

A partir deste estudo, recomenda-se um maior acesso e utilização dos serviços 

odontológicos e de saúde e o desenvolvimento de ações preventivas voltadas a mudanças de 

comportamentos (como não fumar e não consumir álcool), estimulando um estilo de vida mais 

saudável e uma higiene bucal adequada, a fim de diminuir o risco de desenvolvimento de 

problemas bucais e dentários. Recomenda-se focar na realização de ações de educação em saúde 

e promoção de saúde bucal sobretudo para os indivíduos com idades a partir de 40 anos, os 

menos escolarizados e os residentes na região Nordeste.  
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