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RESUMO: 

 

A Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) é uma pesquisa de abrangência 

nacional realizada pelo IBGE que utilizou um plano amostral complexo, 

considerando estratificação de setores censitários, conglomeração e pesos 

amostrais diferentes para as unidades da amostra. As informações sobre o 

plano amostral nem sempre são consideradas na modelagem estatística pelos 

pesquisadores, podendo influenciar as estimativas pontuais dos parâmetros (e 

medidas de associação) de modelos estatísticos e as suas medidas de 

precisão. Utilizando os dados da PNS 2013, o presente estudo tem como 

objetivo avaliar o efeito (impacto) do plano amostral no ajuste de um modelo 

logístico binário, adotado no presente estudo para avaliar a associação entre 

as variáveis sociodemográficas e de saúde e o desfecho de diabetes em 

mulheres adultas de 18 anos ou mais, no Brasil. De modo geral, houve 

alterações nos erros padrão dos efeitos da maioria das variáveis explicativas 

quando algum aspecto do plano amostral da PNS não foi considerado no ajuste 

do modelo logístico. Além da consideração da estratificação e conglomeração 

na modelagem estatística, destaca-se a necessidade de se considerar os 

pesos amostrais, caso contrário haverá também modificações nas razões de 

chance da mulher reportar diabetes, além de alterações dos erros padrão. 

Recomenda-se assim a inclusão de todos os aspectos do plano amostral no 

ajuste de modelos, com base em pesquisas amostrais complexas, tais como a 

PNS, para obter conclusões adequadas a respeito das associações entre as 

variáveis. 

 

Palavras-chaves: Modelo Logístico Binário, Diabetes, Saúde da Mulher, 

Pesquisa Nacional de Saúde, Plano Amostral Complexo 
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1) Introdução 

 

A inferência estatística clássica pressupõe que os dados amostrais são 

realizações de variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas. 

Este pressuposto só é adequado para dados amostrais obtidos utilizando 

amostragem aleatória simples (AAS) com reposição. Para ajustar modelos 

estatísticos, em geral, costuma-se estimar os parâmetros do modelo utilizando 

o método de máxima verossimilhança (MV). Este método consiste em estimar 

os parâmetros do modelo que maximizam a função de verossimilhança da 

amostra.  

Quando a análise é baseada em amostras de pesquisas que utilizam 

plano amostral complexo a estimação dos parâmetros do modelo pelo método 

de MV não é adequada, pois este método de estimação não permite considerar 

as informações do plano amostral da pesquisa, tais como pesos amostrais, 

estratos e conglomerados. Portanto, quando o pesquisador utiliza o método de 

MV utilizando uma amostra selecionada com o plano amostral complexo estas 

informações do plano amostral em geral são ignoradas, podendo obter 

estimativas incorretas para os parâmetros do modelo e para as suas medidas 

de precisão (erros padrão) (PESSOA; SILVA, 1998).  

Muitas pesquisas realizadas, sobretudo de maior abrangência 

geográfica, utilizam plano amostral complexo (amostragem complexa) para a 

seleção da amostra, isto é, combinam estratificação, conglomeração e pesos 

amostrais distintos para as unidades da amostra. Entre elas, pode-se destacar 

a Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), a Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD) e a Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), realizadas 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A inferência baseada 

em dados amostrais destas pesquisas deve levar em conta estas informações 

do plano amostral.  

A estratificação consiste na divisão da população em subgrupos 

(estratos) mais homogêneos, sendo utilizada visando à redução da variância 

dos estimadores dos parâmetros de interesse, enquanto a conglomeração, 

apesar de geralmente aumentar a variância dos estimadores, é utilizada por 

motivos operacionais ligados ao processo de amostragem.  
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A falta de independência costuma ser um problema decorrente do plano 

amostral complexo, e ignorar este fato pode levar a uma subestimação das 

variâncias (ou erros padrões) dos estimadores dos parâmetros do modelo. 

(SILVA et al., 2002).  

A necessidade de se incorporar as informações do plano amostral na 

análise dos dados, deve-se ao fato das estimativas pontuais dos estimadores 

dos parâmetros do modelo sofrerem influência dos pesos amostrais distintos 

das unidades e as estimativas dos erros padrão dos estimadores dos 

parâmetros serem influenciadas conjuntamente pelos pesos amostrais, 

conglomerados (unidades primárias de amostragem) e estratos 

(SZWARCWALD & DAMACENA, 2008; MORAES et al., 2012). 

Com o método de máxima pseudo-verossimilhança (MPV) é possível 

incorporar no processo de ajuste de modelos estatísticos as principais 

características do plano amostral da pesquisa produzindo estimativas corretas 

de erros padrões, além de estimativas pontuais não viciadas para os 

parâmetros do modelo (SILVA et al., 2002). 

A análise de dados de pesquisas que utilizam amostragem complexa só 

é possível se os institutos responsáveis pelas pesquisas disponibilizarem no 

banco de dados variáveis com a identificação dos principais aspectos do plano 

amostral, tais como estratos, unidades primárias de amostragem 

(conglomerados primários) e os pesos de cada unidade amostral (PESSOA & 

SILVA, 1998).  

Para a seleção de modelos estatísticos, cabe destacar a importância de 

obter erros padrão corretos, pois são medidas de precisão utilizadas para o 

cálculo de intervalos de confiança e para aplicação de testes de hipóteses para 

os coeficientes do modelo. Segundo Asparouhov(2005), se os conglomerados 

não forem considerados na análise espera-se em geral uma subestimação dos 

erros padrão, enquanto que a não consideração da estratificação levaria a uma 

superestimação dos erros padrão.   

O método de máxima pseudo-verossimilhança (MPV) é descrito na 

seção 2.4.2, no contexto em que o objetivo é ajustar um modelo de regressão 

logística para um desfecho binário. 
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No bloco 3 do questionário da PNS 2013 foram incluídas perguntas 

sobre algumas morbidades autorreferidas, com maior detalhamento para 

hipertensão arterial, diabetes e depressão. No presente estudo será utilizado 

como desfecho dos modelos estatísticos o diagnóstico (ou não) de diabetes 

reportado pelos indivíduos.  

O diabetes mellitus (DM) é uma doença crônica, a qual é diagnosticada 

pela elevação da glicose no sangue (hiperglicemia), causada por uma 

deficiência de insulina que é um hormônio produzido pelo pâncreas. A insulina 

atua levando a glicose do sangue para dentro das células, proporcionando 

energia para as atividades celulares. A ausência total ou parcial da insulina 

causa deficiência no metabolismo, originando maior concentração de glicose 

no sangue, provocando reação inflamatória nas pequenas artérias 

degenerando suas terminações, comprometendo toda a circulação sanguínea 

que como consequência diversos órgãos são atingidos (HABER, 2001). 

Existem dois principais tipos de diabetes: tipo 1 e tipo 2. Citando 

inicialmente o diabetes tipo 1, que é quando o corpo não fabrica insulina, 

ocorre a destruição das células beta pancreáticas, ou seja, a formação de 

anticorpos pelo próprio organismo contra as células beta que são as produtoras 

de insulina. A insulina é o hormônio responsável pela redução da glicemia no 

sangue, esse tipo de diabetes geralmente ocorre na infância ou adolescência e 

exige a aplicações diárias de insulina. Agora citando o diabetes tipo 2, neste 

caso, a insulina é produzida pelas células beta pancreáticas, porém o 

organismo não consegue utilizar adequadamente a insulina que produz 

(MIELCZARSKI, 2008; PETERMANN et al., 2015). Segundo a Sociedade 

Brasileira de Diabetes (SBD), em geral o diabetes acomete as pessoas após os 

40 anos de idade. 

Sobre os sintomas estão o cansaço sem explicação, muita fome, sede, 

urinar em demasia, cansaço, tontura, visão turva, câimbras, formigamentos, 

perda de peso (tipo 1) ou ganho de peso (tipo 2), são alguns dos alertas do 

organismo para informar a presença da doença. Pode ocorrer hiperglicemia 

(quando a glicose não é transformada em energia para as células e não é 

eliminada na urina) e a hipoglicemia (a glicose não é transformada em energia; 

mas existe baixa glicose no sangue, pois ela é liberada do organismo através 

da urina).  
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No tratamento da doença para portadores de diabetes tipo 1 são 

necessárias aplicações diárias de insulina, o que varia entre indivíduos; a 

adoção de estilos de vida saudável, como uma dieta rica em fibras e pobre em 

açúcar. No tipo 2, alguns medicamentos via oral podem aumentar a ação da 

insulina no organismo, porém pacientes em estágios mais avançados precisam 

tomar doses de insulina; na fase inicial alguns portadores conseguem manter o 

diabetes sob controle apenas com dietas e atividade física, ou seja, sem o uso 

de medicamentos. 

O DM é uma das doenças crônicas não transmissíveis de maior 

prevalência em âmbito mundial, que apresenta elevada morbidade e 

mortalidade e redução da qualidade de vida. 

É importante um auxílio de um glicosímetro para monitorar a doença. O 

diabetes não é uma doença contagiosa. As causas são genéticas e, no caso 

tipo 2, associada ao estilo de vida. As complicações do diabetes estão ligadas 

a alta glicemia, comprometendo vários órgãos do corpo ao longo prazo. As 

complicações da doença podem ser fatais. Quanto mais cedo iniciar um 

tratamento com acompanhamento médico, maiores as chances de reverter o 

quadro de diabetes e diminuir os riscos de complicações, como amputação de 

membros, infarto do miocárdio, cegueira, infecções, retinopatia progressiva, 

lesões nos rins, nervos, pressão alta, derrame, infarto, doenças pulmonares, 

entre outras complicações em vários órgãos do corpo (SILVA et al., 2009). 

As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) representam um dos 

principais desafios de saúde para o desenvolvimento global nas próximas 

décadas.  Ameaçam a qualidade de vida de milhões de pessoas, representam 

o maior custo para os sistemas de saúde de todo o mundo com grande impacto 

econômico para os portadores, suas famílias e a sociedade em geral dos 

países. 

O objetivo geral deste trabalho é avaliar o efeito (impacto) do plano 

amostral da pesquisa no ajuste de um modelo de regressão logística binária 

para descrever a associação entre as características sociodemográficas e de 

saúde e o desfecho de diabetes em mulheres adultas de 18 anos ou mais de 

idade. Entre os objetivos específicos, estão: 
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 Avaliar o efeito de não considerar no ajuste do modelo apenas a 

estratificação adotada no plano amostral da PNS nas razões de 

chances da mulher reportar diabetes e nas medidas de precisão 

(erros padrão dos estimadores dos parâmetros do modelo).  

 Avaliar o impacto da não consideração da conglomeração (UPA) 

nas razões de chances e nas medidas de precisão. 

 Analisar a consequência de ignorar os pesos amostrais das 

unidades nas razões de chances e nos erros padrão dos 

estimadores dos parâmetros.  

 Avaliar o efeito de ignorar a estratificação e a conglomeração, 

mas não os pesos amostrais das unidades, nas razões de 

chances e nos erros padrão. 

 Avaliar o efeito de ignorar a estratificação, a conglomeração e os 

pesos amostrais nas razões de chances e nas medidas de 

precisão (erros padrão).  
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2) Materiais e Métodos 

 

2.1) Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) 2013 

 

No presente trabalho será utilizado os dados amostrais da Pesquisa 

Nacional de Saúde (PNS), realizada em 2013. A PNS 2013 é uma pesquisa 

domiciliar com plano amostral complexo, que coletou informações de saúde 

para indivíduos residentes em domicílios particulares permanentes (DPP) 1 

distribuídos em todo o território nacional.  

Do ponto de vista epidemiológico, a PNS trata-se de um estudo 

transversal por amostragem domiciliar que faz parte do Sistema Integrado de 

Pesquisas Domiciliares (SIPD)2 realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE) em parceria com o Ministério da Saúde (MS). A PNS tem 

como objetivo produzir informações de âmbito nacional sobre comportamentos 

e estilos de vida e a situação da saúde da população brasileira. Além disso, 

levantou informações sobre a atenção à saúde, utilização e acesso à serviços 

sociais e de saúde, ações preventivas, continuidade dos cuidados e 

financiamento da assistência de saúde, entre outras (IBGE, 2014).   

 
 

2.1.1) Questionário PNS  

 

A PNS utilizou um questionário padronizado contendo perguntas 

fechadas, dividido em três blocos: domiciliar, geral e individual. 

No primeiro bloco, o domiciliar, engloba as questões a respeito das 

características do domicílio, como material predominante na construção, 

cobertura da residência e piso, além da coleta de informações gerais sobre 

existência de infraestrutura de serviços sociais básicos (coleta de lixo, 

abastecimento de água, forma de esgotamento sanitário, origem da energia 

elétrica). Outra informação também levantada neste bloco se refere à posse de 

bens básicos. Neste bloco são incluídas ainda informações sobre a frequência 

                                                           
1
 DPP são domicílios construídos exclusivamente para habitação e, na data de referência, tinha 

a finalidade de servir de moradia a uma ou mais pessoas. 
2
 SIPD é o Sistema Integrado de Pesquisas Domiciliares, onde é unificado o planejamento, a 

execução, a análise e a disseminação dos resultados das diversas pesquisas integrantes deste 
sistema, de modo a otimizar recursos e facilitar o atendimento de novas demandas.  
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das visitas domiciliares realizadas pela equipe de saúde da família.Tais 

questões devem ser respondidas por um residente do domicílio, de preferência 

a pessoa responsável pelo domicilio.  

No segundo bloco, o geral, é referente às características gerais de todos 

os moradores do domicílio, que englobam questões sobre as características 

demográficas, socioeconômicas e de saúde. Envolve questões sobre sexo, 

idade, raça, estado civil, cobertura de plano de saúde, saúde do idoso, 

utilização dos serviços de saúde, doenças crônicas, saúde bucal, nível de 

educação, trabalho, renda, cobertura de mamografia, entre outras. Este bloco 

pode ser respondido por qualquer residente do domicílio que tenha condição de 

informar sobre essas características para todos os moradores. 

Já no terceiro bloco, o individual, contém questões dirigidas a apenas 

um morador adulto selecionado de forma aleatória dentre todos os moradores 

adultos de 18 anos ou mais residentes no domicílio. Neste bloco obtiveram-se 

as medidas antropométricas, estilo de vida, acidentes e violências, atendimento 

médico, saúde da mulher, entre outros quesitos, além disso, no terceiro bloco, 

foi planejada a realização de exames laboratoriais, mas que não foi 

disponibilizado no banco de dados da pesquisa. 

 
2.1.2) Plano amostral complexo da PNS 2013 

 

A amostra da PNS é uma subamostra de setores censitários da amostra 

mestra (FREITAS & ANTONACI, 2014). A amostra mestra representa um 

conjunto de unidades geográficas (setores censitários) que são selecionadas 

do “cadastro mestre”, que continha informações sobre 316.574 setores 

censitários3 da Base Operacional Geográfica de 2010 que compõem o território 

nacional (FREITAS & ANTONACI, 2014). Excluindo os setores especiais4, por 

não fazerem parte da área de abrangência da PNS, o cadastro passou a ser 

composto por 310.329 setores censitários. Como existiam setores censitários 

pequenos, em termos de número de domicílios, foi necessário fazer a 

                                                           
3
Considera-se como setores censitários as unidades territoriais de coleta das operações 

censitárias, definidos pelo IBGE, com limites físicos identificados, em áreas contínuas e 
respeitando a divisão político-administrativa do Brasil.  
4
Considera-se como especiais setores censitários de aldeias indígenas, quartéis, bases 

militares, alojamentos, acampamentos, embarcações, penitenciárias, presídios, cadeias, asilos, 
orfanatos, conventos, hospitais, entre outros (FREITAS, ANTONACI, 2014) 
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agregação de setores, o que resultou em 292.067 setores (ou conjunto de 

setores).  

A partir deste cadastro final, foi feita a seleção da amostra mestra 

utilizando amostragem proporcional ao tamanho (PPT), sendo considerado 

como medida de tamanho o número de DPP dos setores censitários (ou 

conjunto de setores).  

A seleção da amostra da PNS respeitou a mesma estratificação dos 

setores censitários (ou conjunto de setores) definida na seleção da amostra 

mestra, que obedeceu quatro critérios diferentes definidos a seguir 

(SOUZA;JÚNIOR at. al.; 2015): 

1) O critério administrativo, contempla a divisão da UF em capital, resto 

da Região Metropolitana (RM) e resto da UF;  

2) O critério geográfico, subdivide as capitais e outros municípios de 

grande porte em mais estratos, buscando garantir maior espalhamento 

territorial, além de facilitar a operação de coleta das informações, obter maior 

controle e redução dos custos de deslocamento;  

3) O critério de situação censitária, consiste na divisão de setores em 

situação rural ou urbana;  

4) Finalmente o critério estatístico consiste na estratificação estatística 

dos setores censitários considerando as informações sociais e demográficas 

provenientes do Censo Demográfico 2010 disponíveis sobre estas unidades, 

como rendimento total e número total de domicílios particulares permanentes, 

com objetivo de estratificar os setores de forma aumentar o grau de precisão 

das estimativas.  

A Figura 1 ilustra a estratificação utilizada no processo de seleção da 

amostra da PNS 2013, que como já mencionado é a mesma estratificação 

adotada na seleção da amostra mestra. Para cada um dos estratos formados, 

utilizou-se um plano conglomerado em três estágios de seleção, onde os 

setores censitários (ou conjunto de setores) são as unidades primárias de 

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

(USA), e os moradores adultos representam as unidades terciárias de 

amostragem (UTA). 
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Figura 1: Estratificação dos setores censitários adotada na PNS 2013 

Fonte: Adaptado de SOUZA-JUNIOR et al (2015) 

 

Ainda com relação ao plano amostral da PNS 2013, no primeiro estágio, 

foi realizada a seleção dos setores censitários utilizando a amostragem 

aleatória simples (AAS) entre aqueles previamente selecionados para a 

amostra mestra. No segundo estágio, foi selecionada por AAS uma amostra de 

DPP em cada setor censitário selecionado no primeiro estágio. Cabe 

mencionar que a seleção dos domicílios foi feita a partir do Cadastro Nacional 

de Endereços para Fins Estatísticos (CNEFE) em sua última atualização antes 

da finalização dessa etapa do plano amostral.  

Com relação ao terceiro estágio de seleção, dentro de cada domicílio da 

amostra, um morador com 18 anos ou mais de idade foi selecionado, utilizando 

também a AAS para responder o 3º bloco do questionário (bloco individual). 

Essa seleção foi feita a partir de uma lista de moradores elegíveis (adultos), 

construída no momento da entrevista.  

Desse modo, a PNS é uma pesquisa que utiliza um plano amostral 

complexo, e os seus dados não devem ser analisados como se fossem 

observações independentes e identicamente distribuídas (IID). No caso em que 

o objetivo do estudo é avaliar a associação entre as variáveis explicativas e um 

determinado desfecho por meio de modelos estatísticos, com base nos dados 

da PNS, deve-se utilizar o método de MPV, ao invés do método de MV, sob 
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pena de obter estimativas pontuais e medidas de precisão incorretas para os 

parâmetros do modelo. 

 
2.2) Variáveis de pesquisa 

 

As variáveis consideradas na modelagem estatística se referem às 

características sociodemográficas e de saúde das mulheres adultas que 

participaram do terceiro bloco da PNS 2013. Serão excluídas da modelagem as 

mulheres que não responderam o quesito sobre a presença ou ausência de 

diabetes (desfecho) e/ou as que não continham informação sobre alguma das 

variáveis listadas no Quadro 1 apresentado na seção 2.2.2.  

 

2.2.1) Desfecho de Diabetes 

  

No questionário da PNS no Módulo Q sobre Doenças crônicas é 

realizada a seguinte pergunta: “Algum médico já lhe deu o diagnóstico de 

diabetes?”, com três alternativas de respostas possíveis: Sim, Não, e Apenas 

durante a gravidez.   

Trata-se de uma medida de morbidade autorreferida, que para efeito de 

análise será dicotomizada, podendo assumir o valor 1 (SIM), no caso da 

pessoa já ter recebido o diagnóstico de diabetes; ou  valor 0 (NÃO) se a 

pessoa nunca reportou ter recebido esse diagnóstico por algum médico, ou se 

apenas teve o diagnóstico de diabetes durante o período gestacional. 

 Pelo SBD, um dos maiores problemas é o fato de que metade das 

pessoas não sabem que têm diabetes pois muita das vezes trata-se de uma 

doença silenciosa. 

 

2.2.2) Características sociodemográficas e de saúde 

 

As características das mulheres que serão investigadas neste trabalho 

são apresentadas no Quadro 1. Essas características são as variáveis 

explicativas do modelo descrito na seção 2.4.1. 
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Quadro 1: Características sociodemográficas e de saúde das mulheres 

adultas. 

Variáveis de estudo Categoria 

Idade Expressa em anos 

Área de localização do domicílio Urbano, Rural 

Região de residência Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul, 
Sudeste 

Escolaridade Tem ensino superior completo  
Não tem ensino superior completo 

Autoavaliação de saúde Muito boa/Boa, Regular, Ruim/Muito ruim 

Realização do último exame de 
sangue para medir a glicemia 

Há menos de 6 meses, Entre 6 meses e 
menos de 3 anos, Há 3 anos ou mais/ 
Nunca fez  

Plano de saúde Sim, Não 

Colesterol alto autorreferido  Sim, Não 

Depressão autorreferida Sim, Não 

Hipertensão arterial autorreferida Sim, Não 

Consumo de bebida alcoólica Sim, Não 

Tabagismo Sim, Não 

Prática de exercício físico nos 
últimos 3 meses 

Sim, Não 

 

2.3) Modelos Lineares Generalizados (MLG) 

 

Modelos lineares generalizados (MLG) são definidos por uma 

distribuição de probabilidade para a variável resposta (ou desfecho), um 

conjunto de variáveis explicativas e uma função de ligação. Os MLG são 

caracterizados por três componentes (KIESCHNICK & MCCULLOUGH, 2003):  

 

 Componente aleatória: Composto por   variáveis respostas 

independentes           , cada uma com distribuição de 

probabilidade pertencente à família exponencial, com valor esperado 

             com        . 

 Componente Sistemática: É a componente formada pelas variáveis 

explicativas que produzem o preditor linear da forma       
  , onde 

  é o vetor de parâmetros desconhecidos do modelo, de dimensão 

     , denotado por  =               
 ; e   

                    

sendo        , representa o vetor, de dimensão      , de variáveis 
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explicativas (covariáveis ou variáveis dummy para os níveis dos 

fatores) referentes a  -ésima unidade.  

 Função de ligação: É uma função monotônica diferenciável que liga a 

média da variável resposta (   ) ao preditor linear        
    

denotada por             
  . 

 

 

2.4) Modelo logístico binário 

 

2.4.1) Especificação do modelo 

 

O modelo logístico binário é um membro da classe dos MLG servindo 

para analisar respostas binárias ou binomiais, a partir das variáveis 

explicativas. Neste modelo, a variável resposta tem distribuição de Bernoulli (ou 

Binomial) e a função de ligação é a função logit, dada por: 

 

                   
  

     
                                                      

 

O modelo logístico explica a relação entre as       variáveis 

explicativas                   e a chance (em escala logarítmica) em favor da 

ocorrência do evento de interesse (sucesso), e pode ser representado por: 

 

   
  

     
     

                                                                

ou alternativamente, 

 

   
  

     
                                                              

 

A partir da equação (2.3), pode-se obter a probabilidade de ocorrência 

do evento de interesse da  -ésima unidade da amostra, dada na equação (2.4): 
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2.4.2) Estimação dos parâmetros do modelo 

 

Os dados amostrais da PNS são provenientes de um plano amostral 

complexo. Esse plano envolve pesos amostrais distintos das unidades da 

amostra, estratificação e conglomeração em múltiplos estágios de seleção. A 

literatura sobre amostragem complexa destaca a necessidade de se levar em 

conta estes aspectos do plano amostral, pois os pesos amostrais das 

observações influenciam tanto na estimação pontual quanto na estimação das 

variâncias dos estimadores dos parâmetros. A conglomeração, a estratificação 

e os pesos amostrais também são fatores que estão diretamente ligados à 

obtenção das estimativas da variância (PESSOA & SILVA, 1998). 

Na estimação dos parâmetros do modelo pelo método de máxima 

pseudo-verossimilhança (MPV) é usado o princípio de modelagem de 

superpopulação, onde cada elemento   da população é associado a uma 

variável aleatória                 . Assim, a forma de sua distribuição de 

probabilidade é especificada, resultando no modelo de superpopulação, usado 

no processo de inferência dos parâmetros. 

Neste caso, os valores            são realizações das variáveis 

aleatórias           , independentes e identicamente distribuídas.  Então, a 

variável aleatória    segue uma distribuição de Bernoulli com parâmetro   , ou 

seja,                ,            . Desse modo, a distribuição de 

probabilidade de    é dada pela expressão a seguir:  

 

               
        

                                                     

 

sendo       ;               e           é a probabilidade de sucesso já 

definida na equação (2.4). 

 

 

Caso houvesse informações sobre todos os elementos da população 

finita, neste caso a função de verossimilhança populacional seria obtida por: 
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O logaritmo da função de verossimilhança populacional seria dado por: 

 

                 
 
    

 

   

    

 

   

      
 
                           

 

Como                , é possível escrever a equação (2.7) do seguinte 

modo: 

                       
 

        
    

 

   

     

                              

 

   

             
  

    
             

 

   

                

 

Substituindo a equação (2.4) em (2.8), pode-se escrever o         como 

mostrado em (2.9): 

 

                 
            

    
  

       
   

  

 

   

                                       

 

O próximo passo consiste em obter a primeira derivada parcial da 

expressão (2.7) em relação a   e igualá-la a 0, obtendo o sistema de equações de 

verossimilhanças populacionais:  

 

 

  
           

 

  
                  

              
   = 0,                    (2.10)  

 

onde    ( ) =   
 

  
                         

    
  

       
   

    é o vetor de dimensão 

      dos escores da  -ésima unidade da população. 

O sistema de equações de verossimilhanças da população definido na 

equação (2.10) pode ser visto como a soma dos vetores de escores da 
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população, considerado um total populacional dos escores, como mostrado na 

equação (2.11): 

 

                 

 

   

                                                          

 

A solução do sistema (2.11) é o estimador de máxima verossimilhança 

do vetor  
 
. Este estimador é um vetor  

   
 de pseudo-parâmetros. A partir do 

método de MPV, tal estimador poderia ser facilmente encontrado se todos os 

elementos da população tivessem sido pesquisados, como é o caso de um 

levantamento censitário. No entanto, somente há disponibilidade de 

informações para as unidades da amostra. 

Sendo assim, para estimar o vetor  
   

 de pseudo-parâmetros, e 

consequentemente do vetor de parâmetros  , utiliza-se o estimador linear 

ponderado dos escores dos elementos da amostra, dado na equação a seguir: 

 

                  
                                         (2.12) 

 

sendo     o peso amostral para  -ésima unidade da amostra fornecida no banco 

de dados da PNS.  

Igualando a equação (2.12) a zero, obtém o sistema de equações de 

pseudo-verossimilhança, onde a sua solução equivale ao estimador de MPV de 

  , denotado por   
    

  

 

                    
                                         (2.13) 

 

A matriz de variância-covariância assintótica do estimador de MPV de 

  
    

 pode ser obtida utiliza-se o método da linearização de Taylor. Este 

método consiste em fornecer estimadores linearizados de variância para 

estimadores não lineares do parâmetro de interesse (PESSOA & SILVA, 1998). 

Esse estimador pode ser obtido da seguinte forma:  

 

    
                       

  
      

             
                  

  
       (2.14) 
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onde     
             

 
   

  
     é o estimador da matriz de variância-covariância 

dos totais amostrais dos escores ponderados; e            é a matriz simétrica de 

dimensão      , obtida do seguinte modo:  

 

   
                  

  
  

       

      
        

  
  

       

                         
    . 

  

 

Para amostras suficientemente grandes, a distribuição assintótica de 

  
    

 é normal multivariada (BINDER, 1983; PESSOA; SILVA, 1998), podendo 

ser realizadas inferências sobre   usando a seguinte estatística: 

 

     
          

 
 
                                                        

 

2.4.3) Inferências sobre o modelo  

 

2.4.3.1) Teste de Wald de significância individual dos parâmetros do 

modelo   

 

O teste de Wald permite identificar quais variáveis explicativas do 

modelo tem efeito significativo ao nível de significância  . O procedimento para 

a execução do teste de Wald pode ser dividido em 4 etapas: 

 

1) Hipóteses 

 
        

        
  

onde    é o efeito da j-ésima variável explicativa (variável quantitativa ou 

variável dummy para os níveis dos fatores). 
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2) Estatística de teste 

Sob   , define-se a seguinte estatística de teste:  

 

  
   

        
                                                           

 

Usando a amostra selecionada, calcula-se o valor observado da 

estatística  , denotado por       

 

3) Região crítica e Região de aceitação de H0 

A região crítica (   ) e a região de aceitação de    (RA) são 

denotadas por: 

 

  =                            

  =                          

 

4) Tomada de decisão 

 

Se          rejeita-se a hipótese nula    de que      ao nível de 

significância  , isto é, existe associação significativa entre a variável explicativa 

   e a chance em favor do evento de interesse.  

Se          não se rejeita a hipótese        , e neste caso não 

existe associação significativa entre a variável explicativa    e a chance em 

favor do evento de interesse.  

De forma alternativa, e que leva a mesma conclusão da abordagem 

tradicional de realização de testes de hipóteses, é abordagem que utiliza o 

        do teste de Wald, comparando-o com o nível de significância  . 

Assim, rejeita-se          se o                        . Caso 

contrário, não há evidências para rejeitar    ao nível de significância  . 
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2.4.3.2) Teste de Wald de Significância Global  

 

Neste teste é avaliado a significância do efeito global das variáveis 

explicativas, gerando um único p-valor para o teste de Wald. O teste de Wald 

de significância global (PESSOA; SILVA, 1998) também pode ser descrito em 4 

etapas, listadas a seguir: 

 

1) Hipóteses 

 
        
       

   

  

onde   é o vetor P x 1 de parâmetros do modelo de regressão,   é a 

matriz de constantes com dimensão R x P de posto completo R= P- Q e 

  é um vetor R x 1 formado por zeros. 

 

2) Estatística de teste 

Sob   , define-se a seguinte estatística de teste:  

 

  
       

 
                              

                                    

 

onde    e          são obtidos através do método de MPV. 

Para melhorar a aproximação de estatística de teste, pode-se 

utilizar a estatística  -corrigida de Wald, que está implementada em 

pacotes estatísticos para a análise de dados amostrais complexos. A 

estatística   é dada em (2.19) em: 

                                         
  

 

 
                                                                         

Onde   é o número de graus de liberdade do numerador e   =   –   é o 

número de graus de liberdade do denominador, sendo   o número de 

conglomerados (unidades primárias de amostragem) e   o número de 
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estratos. Usando a amostra da PNS, calcula-se o valor observado da 

estatística   , denotado simplesmente por        

 

3) Região crítica e Região de aceitação de H0 

A região crítica (   ) e a região de aceitação de    (RA) são 

denotadas por: 

 

  =   
       

 
          

  =   
       

 
          

 

4) Tomada de decisão 

 

Se          rejeita-se a hipótese nula    de que      ao nível de 

significância  , isto é, existe associação significativa entre a variável explicativa 

e a chance em favor do evento de interesse.  

Se          não se rejeita a hipótese nula    de que      ao nível 

de significância  , ou seja, não existe associação significativa entre a variável 

explicativa e a chance em favor do evento de interesse. 

 

   2.4.4) Medidas da capacidade preditiva e de qualidade do ajuste  

 

 O Quadro 2 ilustra a classificação das unidades segundo as categorias 

observadas e preditas da variável resposta  , sendo as categorias preditas 

obtidas com base no modelo ajustado.  Para medir a capacidade preditiva do 

modelo são obtidas as probabilidades estimadas de cada unidade pertencer a 

categoria de interesse (sucesso) da variável resposta. Desse modo, a unidade 

é classificada como “sucesso” se a probabilidade de sucesso for maior que um 

dado ponto de corte   (por exemplo,      ). Por outro lado, se a 

probabilidade de sucesso da unidade for menor ou igual que o ponto de corte 

     , a unidade é classificada como “fracasso”. Outros pontos de corte 
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podem ser considerados, sendo o melhor ponto de corte aquele que maximiza 

os valores da sensibilidade (S) e da especificidade (E) descritos nesta seção. 

  

Quadro 2: Classificação das unidades segundo as categorias observadas e 

preditas da variável resposta  .  

 

Categoria 

observadas de   

Categorias preditas de   
Total 

Sim 

(Sucesso) 

Não 

(Fracasso) 

Sim (Sucesso) a b a + b 

Não (Fracasso) c d c + d 

Total a + c b + d a + b+ c+ d 

 

 

A partir do Quadro 2, pode-se calcular as medidas de sensibilidade 

(2.20) e especificidade (2.21). A sensibilidade (S) é uma medida quantitativa 

que reflete a capacidade do modelo identificar corretamente, dentre as 

unidades portadoras da característica de interesse, aquelas que realmente 

apresentam a característica de interesse, ou seja, é uma proporção de 

verdadeiros positivos. Neste caso, a partir do Quadro 2, a sensibilidade pode 

ser expressa por:   

 

  
 

     
                                                             

 

No entanto para mensurar o quanto o modelo ajustado é eficaz em 

identificar corretamente os indivíduos não portadores da característica de 

interesse entre aqueles que de fato não possuem a característica, utiliza-se a 

medida de especificidade (E), isto é, a proporção de verdadeiros negativos. 

Considerando o Quadro 2 pode-se calcular a especificidade usando a seguinte 

expressão:  
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Medidas de sensibilidade e especificidade compreendidas entre 50% e 

80% indicam que o modelo tem capacidade preditiva razoável (MARÔCO, 

2010). 

A fim de indicar a capacidade preditiva (ou classificatória) do modelo, em 

termos globais, calcula-se a taxa global (TG) de confirmações corretas. A TG é 

uma medida quantitativa na qual indica a porcentagem de indivíduos 

classificados corretamente pelo modelo ajustado e pode ser calculada pela 

expressão (2.22), conforme o quadro 2: 

 

   
   

         
                                                 

 

Um critério estatístico adotado para comparação (e seleção) de modelos 

é o critério de informação de Akaike (AIC), que é uma medida baseada no 

logaritmo da função de verossimilhança, e este é penalizado em função do 

número de parâmetros estimados no modelo. O AIC é dado pela seguinte 

expressão: 

                                                                               (2.23) 

 

onde         é o logaritmo da função de verossimilhança e   o número de 

parâmetros do modelo. A medida de AIC também pode ser obtida com base 

em dados de pesquisas amostrais complexas, com alguma modificação nesta 

expressão de modo a levar em conta o plano amostral da pesquisa. Para 

maiores informações consultar LUMLEY e SCOTT (2015). 

Segundo Marôco(2010), como não é possível especificar o quão 

pequeno o AIC deve ser para que o ajuste do modelo seja considerando bom, 

a medida do AIC é utilizada apenas para a comparação de modelos. Quanto 

menor o AIC melhor é o ajuste do modelo. 
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3) Resultados 

 

Neste capítulo são apresentados a análise exploratória dos dados e os 

resultados do ajuste do modelo logístico binário para avaliar a associação entre 

características sociodemográficas e de saúde e a chance de mulheres adultas 

reportarem diabetes. Este modelo foi ajustado considerando todas as 

informações do plano amostral da PNS 2013, e também ajustado 

desconsiderando alguma ou todas as informações do plano amostral, 

objetivando avaliar o efeito (impacto) de determinados aspectos do plano 

amostral da pesquisa no ajuste de um modelo de regressão logística binária.  

Na Tabela 1 contém a distribuição percentual das características 

sociodemográficas e de saúde das mulheres adultas e também a sua 

distribuição segundo o desfecho de diabetes autorreferido. 

 

Tabela 1 – Distribuição percentual de mulheres adultas, por presença ou 

ausência de diabetes autorreferido, segundo as características 

sociodemográficas e de saúde. 

Características sociodemográficas e de 
saúde  

Percentual de 
mulheres 
adultas 

Diabetes 
autorreferido 

Sim Não 

Idade 
   

Menor que 40 anos 55,1 1,8 98,2 

40 anos ou mais 44,9 14,1 85,9 

Área de localização do domicílio 
   

Urbana 85,8 8,1 91,9 

Rural 14,2 7,6 92,4 

Região de residência 
   

Sudeste 25,2 8,5 91,5 

Nordeste 30,7 7,7 92,3 

Norte 19,3 5,9 94,1 

Sul 12,4 7,6 92,4 

Centro-Oeste 12,4 8,5 91,5 

Plano de saúde 
   

Sim  31,4 7,3 92,7 

Não 68,6 8,4 91,6 

(Continua) 
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Tabela 1 (Continuação) 

Características sociodemográficas de 
saúde  

Percentual de 
mulheres 

adultas (%) 

Percentual de 
diabetes 

autorreferido % 

Sim Não 

Autoavaliação de saúde    

Muito boa/Boa  62,6 3,1 96,9 

Regular  30,5 14,6 85,4 

Ruim/Muito ruim  6,9 24,9 75,1 

Escolaridade 
   

Tem ensino superior completo 15,3 3,3 96,7 

Não tem ensino superior completo 84,7 8,9 91,1 

Colesterol alto autorreferido  
   

Não  83,8 5,7 94,3 

Sim  16,2 19,9 80,1 

Realização do último exame de sangue 
para medir a glicemia    

Há menos de 6 meses  49,7 12,7 87,3 

Entre 6 meses e menos de 3 anos 42,3 3,5 96,5 

Há 3 anos ou mais/ Nunca fez 8,0 1,3 98,7 

Depressão autorreferida 
   

Não  90,1 7,4 92,6 

Sim  9,9 12,8 87,2 

Hipertensão arterial autorreferida 
   

Não 75,0 3,6 96,4 

Sim 25,0 20,8 79,2 

Consumo de bebida alcoólica 
   

Não  76,2 9,6 90,4 

Sim 23,8 3,2 96,8 

Prática de exercício físico nos últimos 3 
meses    

Sim 27,1 8,5 91,5 

Não 72,9 6,9 93,1 

Tabagismo  
   

Não 83,8 7,0 93,0 

Sim 16,2 13,2 86,8 

Fonte: Elaborada pela autora com base nos dados da PNS 2013. 

 

De acordo com a Tabela 1, observa-se que a maioria das mulheres 

adultas são moradoras da área urbana (85,8%) e não possuem ensino superior 

completo (84,7%). A região de residência com maior percentual de mulheres 

adultas foi a região Nordeste (30,7%) e 55% tem idade menor do que 40 anos.  
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Com relação às características de saúde, 68,6% das mulheres não 

possuem plano de saúde e 62,6% autoavaliara sua saúde geral como boa ou 

muito boa. Além disso, avaliando as doenças crônicas, observou-se que 90,1% 

das mulheres adultas reportaram não ter depressão e que 75,0% das mulheres 

adultas reportaram não ter hipertensão arterial. Além disso, a maioria das 

mulheres (83,8%) reportou não apresentar colesterol alto. Quando 

questionadas sobre a última realização de exame de sangue para medir a 

glicemia verificou-se que 49,7% das mulheres realizaram tal exame há menos 

de 6 meses, enquanto 8,0% informaram que realizaram este exame há 3 anos 

ou mais ou nunca o realizaram. Com relação às características 

comportamentais, 16,2% das mulheres são fumantes, 23,8% consomem 

bebidas alcoólicas e apenas 27,1% praticaram exercício físico nos últimos 

3 meses. 

Ao analisar a distribuição das mulheres, por presença ou ausência de 

diabetes autorreferido, segundo as características sociodemográficas e de 

saúde, observou-se maior percentual de diabetes autorreferido entre as 

moradoras da área urbana (8,1%), maiores de 40 anos (14,1%) e entre as que 

não possuem ensino superior completo (8,9%). Segundo as grandes regiões 

brasileiras, verificou-se que o Sudeste e o Centro-Oeste são as regiões que 

possuem percentuais ligeiramente maiores de mulheres que reportaram 

possuir diabetes (8,5%), enquanto a região Norte apresentou menor percentual 

de diabetes autorreferido (5,9%).  

Quanto às características de saúde, o percentual de diabetes foi de 

8,4% para aquelas que não possuem plano de saúde e de 7,3% para aquelas 

com plano de saúde. Observou-se um aumento no percentual de diabetes 

autorreferido a medida que piora o nível de autoavaliação de saúde da mulher. 

Também se observou maior percentual de diabetes autorreferido dentre as 

mulheres que reportaram ter colesterol alto (19,9%), depressão (12,8%) e 

hipertensão arterial (20,8%). 

Com relação à última realização de exame de sangue para medir a 

glicemia, verificou-se maior percentual de diabetes autorreferido entre as 

mulheres que informaram ter realizado há menos de 6 meses (12,7%). Foi 

verificado também que maior percentual de mulheres reportando ter diabetes 



34 
 

entre as fumantes (13,2%), as que não consomem bebidas alcoólicas (9,6%) e 

entre aquelas que praticaram exercício físico nos últimos 3 meses (8,5%).  

A Tabela 2 apresenta os resultados encontrados ao ajustar o modelo 

logístico binário completo para explicar a chance de diabetes autorreferido em 

mulheres adultas, considerando todas as informações do plano amostral 

efetivamente adotado na PNS 2013. Entre os resultados do ajuste do modelo 

são apresentados às medidas de razão de chances (OR - Odds Ratio) e os 

erros padrão dos estimadores dos parâmetros do modelo, bem como os p-

valores do teste de Wald de significância individual e global. 

 

Tabela 2 – Resultados do ajuste do modelo logístico binário completo para 

explicar a chance de diabetes autorreferido por mulheres adultas, incluindo 

todas as informações do plano amostral da PNS 2013 (pesos amostrais, 

estratificação e conglomeração).  

Características sociodemográficas e de 
saúde  

Modelo Completo 

OR 
EP da 

estimativa 
pontual  

p-valor  

Idade 1,035 0,003 <0,001 

Área de localização do domicílio  
 

0,359 

Urbana 1 - - 

Rural 0,904 0,110 0,359 

Região de residência  
 

0,094 

Sudeste 1 - - 

Nordeste 0,844 0,118 0,151 

Norte 0,722 0,152 0,032 

Sul 0,897 0,132 0,412 

Centro-Oeste 1,061 0,111 0,596 

Escolaridade  
 

0,014 

Tem ensino superior completo 1 - - 

Não tem ensino superior completo 1,566 0,183 0,014 

Plano de saúde  
 

0,633 

Sim  1 - - 

Não  0,953 0,101 0,633 

Autoavaliação de saúde   <0,001 

Muito boa/Boa  1 - - 

Regular  2,850 0,109 <0,001 

Ruim/Muito ruim 3,896 0,147 <0,001 

                                                                             (Continua) 
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Tabela 2 (Continuação) 

Características 
sociodemográficas e de saúde 

Modelo Completo 

OR  
EP da 

estimativa 
pontual 

p-valor  

Colesterol alto autorreferido    <0,001 

Não  1 - - 

Sim 1,666 0,096 <0,001 

Realização do último exame de 
sangue para medir a glicemia 

  <0,001 

Há menos de 6 meses  1 - - 

Entre 6 meses e menos de 3 anos 0,338 0,100 <0,001 

Há 3 anos ou mais/ Nunca fez 0,157 0,313 <0,001 

Depressão autorreferida   0,804 

Não  1 - - 

Sim  0,971 0,119 0,804 

Hipertensão arterial autorreferida   <0,001 

Não 1 - - 

Sim 2,293 0,098 <0,001 

Consumo de bebida alcoólica 
  

<0,001 

Não  1 - - 

Sim 0,613 0,135 <0,001 

Prática de exercício físico nos últimos 
3 meses 

  0,530 

Sim 1 - - 

Não 0,933 0,110 0,530 

Tabagismo  
  

0,001 

Não 1 - - 

Sim 1,386 0,096 0,001 

Fonte: Elaborada pela autora com base nos dados da PNS 2013. 

 

Na Tabela 2 observou-se que as seguintes variáveis explicativas não 

apresentaram efeito estatisticamente significativo ao nível de significância de 

5%: área de localização do domicílio, região de residência, plano de saúde, 

depressão autorreferida e prática de exercício físico nos últimos 3 meses. 

As variáveis incluídas no modelo completo que não apresentaram 

associação significativa com a chance de diabetes ao nível de 5% conforme o 

teste de Wald de significância global, foram retiradas, uma a uma, na ordem 

decrescente do p-valor. Este procedimento foi repetido até que se obtivesse um 

modelo onde todas as variáveis explicativas tivessem efeito significativo ao 

nível de significância de 5%. Desta forma, obteve-se o modelo selecionado 
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com oito variáveis explicativas: idade, escolaridade, autoavaliação de saúde, 

realização do último exame de sangue para medir a glicemia, hipertensão 

arterial autorreferida, consumo de bebida alcoólica, colesterol alto autorreferido 

e tabagismo. Os resultados do ajuste do modelo selecionado, considerando 

todas as informações do plano amostral, são apresentados na tabela 3. 

 

Tabela 3 – Resultados do ajuste do modelo logístico binário selecionado 

explicativo da chance de diabetes autorreferido por mulheres adultas, incluindo 

todas as informações do plano amostral da PNS (pesos amostrais, 

estratificação e conglomeração).  

Características 
sociodemográficas de saúde  

Modelo selecionado 

        
p-valor 
(Wald)  

Idade 1,035 0,003 <0,001 

Escolaridade 
  

  0,022 

Tem ensino superior completo 1 - - 

Não tem ensino superior completo 1,496 0,176   0,022 

Autoavaliação de saúde 
  

<0,001 

Muito boa/Boa  1 - - 

Regular  2,743 0,102 <0,001 

Ruim/Muito ruim  3,623 0,135 <0,001 

Realização do último exame de 
sangue para medir a glicemia   

<0,001 

Há menos de 6 meses  1 - - 

Entre 6 meses e menos de 3 anos 0,332 0,101 <0,001 

Há 3 anos ou mais/ Nunca fez 0,150 0,311 <0,001 

Hipertensão arterial autorreferida 
  

<0,001 

Não 1 - - 

Sim 2,320 0,097 <0,001 

Consumo de bebida alcoólica 
  

<0,001 

Não  1 - - 

Sim 0,627 0,136 <0,001 

Colesterol alto autorreferido  
  

<0,001 

Não  1 - - 

Sim  1,665 0,096 <0,001 

Tabagismo  
  

  0,001 

Não 1 1 - 

Sim 1,364 0,097   0,001 

   - Razão de chances (Odds Ratio) estimada, considerando corretamente 
todas as informações do plano amostral da PNS 2013;    - Erro padrão para a 
estimativa pontual obtido considerando corretamente todas as informações do 
plano amostral da PNS 2013. 
Fonte: Elaborada pela autora com base nos dados da PNS 2013. 
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As medidas de razão de chances (OR) da mulher adulta reportar 

diabetes no ajuste do modelo logístico binário selecionado incluindo todas as 

informações do plano amostral da PNS (pesos amostrais, estratificação e 

conglomeração) segundo cada uma das variáveis do estudo podem ser 

visualizados na Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Razão de chances da mulher adulta reportar diabetes, considerando 

as variáveis explicativas do modelo selecionado. 

 

No modelo logístico selecionado e ajustado considerando todas as 

informações do plano amostral da PNS, a chance das mulheres reportarem 

diabetes aumenta em 3,5% ao aumentar em 1 ano a idade (OR=1,035; p-

valor<0,001). As mulheres que não possuem ensino superior completo tem 

chance de reportar diabetes 49,6% maior do que as mulheres com ensino 

superior completo (OR=1,496; p-valor=0,022) (Tabela 3). 

Quanto pior a autoavaliação de saúde da mulher maior a chance dela 

reportar diabetes (Tabela 3). Quanto maior o tempo de realização do último 

exame de glicemia menor a chance da mulher declarar ter diabetes. Assim, as 

mulheres que realizaram exame de glicemia há menos de 6 meses tem mais 

chance de autorreferir diabetes, comparativamente as mulheres que realizaram 

o exame entre 6 meses e 3 anos e, ainda em comparação as que fizerem o 

exame há 3 anos ou mais ou que nunca realizaram o exame (Tabela 3). 

As mulheres que reportaram ter hipertensão arterial têm chance de 

diabetes autorreferido 2,3 vezes maior do que as mulheres que não reportaram 

hipertensão (OR=2,320; p-valor<0,001). As mulheres que consomem bebida 
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alcoólica têm chance de reportar diabetes 37,3% menor do que aquelas que 

não consomem (OR=0,627; p-valor<0,001). A chance de reportar diabetes é 

66,5% maior para as mulheres com colesterol alto, comparativamente as 

mulheres que não possuem colesterol alto (OR=1,665; p-valor<0,001). As 

mulheres fumantes apresentam chance de diabetes autorreferido 36,4% maior 

do que as não fumantes (OR=1,364; p-valor=0,001).  

 

Tabela 4 – Resultados do ajuste do modelo logístico binário selecionado para 

explicar a chance de diabetes autorreferido por mulheres adultas, ignorando a 

estratificação adotada no plano amostral da PNS, e considerando os 

conglomerados (UPA) e os pesos amostrais. 

Características sociodemográficas de 
saúde  

 Modelo Selecionado 

   
  

   
    

  

   
 p-valor  

Idade 1,035 1 0,003 1,000  <0,001 

Escolaridade 
   

  0,022 

Tem ensino superior completo 1 1 - - - 

Não tem ensino superior completo 1,496 1 0,176 1,000  0,022 

Autoavaliação de saúde 
   

 <0,001 

Muito boa/Boa  1 1 - - - 

Regular  2,743 1 0,105 1,029 <0,001 

Ruim/Muito ruim  3,623 1 0,137 1,015 <0,001 

Realização do último exame de sangue 
para medir a glicemia    

 <0,001 

Há menos de 6 meses  1 1 - - - 

Entre 6 meses e menos de 3 anos 0,332 1 0,099 0,980 <0,001 

Há 3 anos ou mais/ Nunca fez 0,150 1 0,310 0,997 <0,001 

Hipertensão arterial autorreferida 
   

 <0,001 

Não 1 1 - - - 

Sim 2,320 1 0,097 1,000 <0,001 

Consumo de bebida alcoólica 
   

 <0,001 

Não  1 1 - - - 

Sim 0,627 1 0,135 0,993 <0,001 

Colesterol alto autorreferido  
   

 <0,001 

Não  1 1 - - - 

Sim  1,665 1 0,096 1,000 <0,001 

Tabagismo  
   

   0,001 

Não 1 1 - - - 

Sim 1,364 1 0,096 0,990 0,001 

Fonte: Elaborada pela autora com base nos dados da PNS 2013. 
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Na Tabela 4, ignorando a estratificação adotada no plano amostral da 

PNS, e considerando os conglomerados (UPA) e os pesos amostrais no ajuste 

do modelo logístico selecionado, observou-se que as medidas de razão de 

chance (OR) não sofreram qualquer modificação. No entanto, as estimativas 

dos erros padrões referentes às estimativas pontuais dos parâmetros do 

modelo sofreram alteração. Observou-se que 20% das estimativas dos erros 

padrões tiveram um aumento, 40% tiveram uma redução e as demais (40%) 

mantiveram o seu valor. Desse modo, observa-se que 60% das estimativas dos 

erros padrões sofreram alteração, embora não tenha ocorrido uma variação 

relativa superior a 10% (positiva ou negativa).  

 

Tabela 5 – Resultados do ajuste do modelo logístico binário selecionado para 

explicar a chance de diabetes autorreferido por mulheres adultas, ignorando a 

conglomeração (UPA) adotada no plano amostral da PNS, e considerando os 

estratos e os pesos amostrais. 

Características sociodemográficas 
de saúde 

 Modelo selecionado 

   
  

   
    

  

   
 p-valor 

Idade 1,035 1 0,003 1,000 <0,001 

Escolaridade 
 

 
  

  0,011 

Tem ensino superior completo 1 1 - - - 

Não tem ensino superior completo 1,496 1 0,158 0,898   0,011 

Autoavaliação de saúde 
 

 
  

<0,001 

Muito boa/Boa  1 1 - - - 

Regular  2,743 1 0,105 0,129 <0,001 

Ruim/Muito ruim  3,623 1 0,133 0,985 <0,001 

Realização do último exame de 
sangue para medir a glicemia  

 
  

<0,001 

Há menos de 6 meses  1 1 - - - 

Entre 6 meses e menos de 3 anos 0,332 1 0,102 1,010 <0,001 

Há 3 anos ou mais/ Nunca fez 0,150 1 0,309 0,994 <0,001 

Hipertensão arterial autorreferida 
 

 
  

<0,001 

Não 1 1 - - - 

Sim 2,320 1 0,096 0,990 <0,001 

Consumo de bebida alcoólica 
 

 
  

<0,001 

Não  1 1 - - - 

Sim 0,627 1 0,136 1,000 <0,001 

(Continua) 
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Tabela 5 (Continuação) 

Características sociodemográficas 
de saúde 

 Modelo selecionado 

   
  

   
    

  

   
 p-valor 

Colesterol alto autorreferido  
 

 
  

<0,001 

Não  1 1 - - - 

Sim  1,665 1 0,093 0,969 <0,001 

Tabagismo  
 

 
  

0,001 

Não 1 1 - - - 

Sim 1,364 1 0,097 1,000 0,001 

Fonte: Elaborada pela autora com base nos dados da PNS 2013. 

 

Na Tabela 5, ignorando a conglomeração (UPA) e considerando a 

estratificação e os pesos amostrais no ajuste do modelo logístico selecionado, 

também não se observou nenhuma modificação nas razões de chance (OR) da 

mulher reportar diabetes. Já as estimativas dos erros padrão sofreram 

modificações, havendo um aumento em 10% das estimativas, uma redução em 

60% delas, e 30% permaneceram inalteradas. Assim, 70% das estimativas dos 

erros padrões sofreram alteração, destacando a redução de 10,2% (isto é, 

superior a 10%) na estimativa do erro padrão do efeito da categoria “não ter 

ensino superior completo” e uma redução de 87,1% na estimativa do erro 

padrão do efeito da categoria “autoavaliação de saúde regular”. 

 

Tabela 6 – Resultados do ajuste do modelo logístico binário selecionado para 

explicar a chance de diabetes autorreferido por mulheres adultas (modelo 

selecionado), ignorando os pesos amostrais da PNS e considerando a 

estratificação e a conglomeração (UPA). 

Características 
sociodemográficas de saúde  

Modelo selecionado 

   
  

   
    

  

   
 p-valor 

Idade 1,034 0,999 0,002 0,667 <0,001 

Escolaridade 
 

 
 

  0,022 

Tem ensino superior completo 1 1 - - - 

Não tem ensino superior completo 1,295 0,866 0,092 0,523 0,022 

(Continua) 
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Tabela 6 (Continuação) 

Características 
sociodemográficas de saúde  

Modelo selecionado 

   
  

   
    

  

   
 p-valor 

Autoavaliação de saúde 
 

 
 

 <0,001 

Muito boa/Boa  1 1 - - - 

Regular  2,477 0,903 0,059 0,578 <0,001 

Ruim/Muito ruim  3,464 0,956 0,080 0,593 <0,001 

Realização do último exame de 
sangue para medir a glicemia  

 
 

 <0,001 

Há menos de 6 meses  1 1 - - - 

Entre 6 meses e menos de 3 anos 0,383 1,154 0,061 0,604 <0,001 

Há 3 anos ou mais/ Nunca fez 0,161 1,073 0,193 0,621 <0,001 

Hipertensão arterial autorreferida 
 

 
 

 <0,001 

Não 1 1 - - - 

Sim 2,327 1,003 0,058 0,598 <0,001 

Consumo de bebida alcoólica 
 

 
 

 <0,001 

Não  1 1 - - - 

Sim 0,701 1,118 0,079 0,581 <0,001 

Colesterol alto autorreferido  
 

 
 

 <0,001 

Não  1 1 - - - 

Sim  1,809 1,086 0,056 0,583 <0,001 

Tabagismo  
 

 
 

 <0,001 

Não 1 1 - - - 

Sim 1,263 0,926 0,588 0,608 <0,001 

Fonte: Elaborada pela autora com base nos dados da PNS 2013. 

 

Na Tabela 6, ignorando apenas os pesos amostrais das unidades da 

amostra, observou-se alteração de todas as estimativas das razões de chance 

(OR) da mulher reportar diabetes, onde 50% das razões de chance sofreram 

uma redução e 50% sofreram aumento. Para as categorias “não ter ensino 

superior completo”, “tempo de realização de exame de glicemia entre 6 meses 

e menos de 3 anos” e “consumo de bebida alcoólica” observou-se uma redução 

ou aumento da estimativa de razão de chances superior a 10%. Com relação 

às estimativas dos erros padrões, observou-se uma grande redução para todas 

as variáveis explicativas.  
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Tabela 7 – Resultados do ajuste do modelo logístico binário selecionado para 

explicar a chance de diabetes autorreferido por mulheres adultas, ignorando a 

estratificação e a conglomeração (UPA) adotadas no plano amostral da PNS, e 

considerando os pesos amostrais. 

Características sociodemográficas de 
saúde  

 Modelo Selecionado 

   
  

   
    

  

   
 p-valor 

Idade 1,035 1 0,003 1,000 <0,001 

Escolaridade 
  

 
 

0,011 

Tem ensino superior completo 1 1 - - - 

Não tem ensino superior completo 1,496 1 0,159 0,903 0,011 

Autoavaliação de saúde 
  

 
 

<0,001 

Muito boa/Boa  1 1 - - - 

Regular  2,743 1 0,106 1,039 <0,001 

Ruim/Muito ruim  3,623 1 0,134 0,993 <0,001 

Realização do último exame de sangue 
para medir a glicemia   

 
 

<0,001 

Há menos de 6 meses  1 1 - - - 

Entre 6 meses e menos de 3 anos 0,332 1 0,101 1,000 <0,001 

Há 3 anos ou mais/ Nunca fez 0,150 1 0,309 0,994 <0,001 

Hipertensão arterial autorreferida 
  

 
 

<0,001 

Não 1 1 - - - 

Sim 2,320 1 0,096 0,990 <0,001 

Consumo de bebida alcoólica 
  

 
 

<0,001 

Não  1 1 - - - 

Sim 0,627 1 0,135 0,993 <0,001 

Colesterol alto autorreferido  
  

 
 

<0,001 

Não  1 1 - - - 

Sim  1,665 1 0,093 0,969 <0,001 

Tabagismo  
  

 
 

0,001 

Não 1 1 - - - 

Sim 1,364 1 0,097 1,000 0,001 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da PNS 2013. 

 

Ao comparar os resultados do ajuste do modelo logístico binário 

selecionado, incorporando o plano amostral efetivamente adotado (Tabela 3) 

com os resultados do ajuste deste mesmo modelo incluindo apenas os pesos 

amostrais (Tabela 7), observou-se que as medidas de razão de chance (OR) 

não sofreram nenhuma alteração.  

Com relação às estimativas dos erros padrão dos estimadores dos 

parâmetros do modelo selecionado, observou-se que 60% das estimativas 
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diminuíram, 10% aumentaram e 30% mantiveram o seu valor ao ignorar a 

estratificação e conglomeração no ajuste do modelo logístico selecionado. 

Embora a alteração não tenha sido superior a 10%, destaca-se que a maioria 

(60%) das estimativas dos erros padrões fica subestimada, dando uma falsa 

idéia de que as estimativas pontuais dos parâmetros do modelo são mais 

precisas do que de fato elas são. 

 

Tabela 8 – Resultados do ajuste do modelo logístico binário selecionado para 

explicar chance de diabetes autorreferido por mulheres adultas (modelo 

selecionado), ignorando a estratificação, a conglomeração (UPA) e os pesos 

amostrais. 

Características sociodemográficas de 
saúde  

 Modelo selecionado 

   
  

   
    

  

   
 p-valor 

Idade 1,034 0,999 0,002 0,667 <0,001 

Escolaridade 
   

 0,022 

Tem ensino superior completo 1 1 - - 
 

Não tem ensino superior completo 1,295 0,866 0,089 0,506 0,022 

Autoavaliação de saúde 
   

 <0,001 

Muito boa/Boa  1 1 - - 
 

Regular  2,477 0,903 0,059 0,578 <0,001 

Ruim/Muito ruim  3,464 0,956 0,078 0,578 <0,001 

Realização do último exame de sangue 
para medir a glicemia    

 <0,001 

Há menos de 6 meses  1 1 - - 
 

Entre 6 meses e menos de 3 anos 0,383 1,154 0,060 0,594 <0,001 

Há 3 anos ou mais/ Nunca fez 0,161 1,073 0,196 0,631 <0,001 

Hipertensão arterial autorreferida 
   

 <0,001 

Não 1 1 - - 
 

Sim 2,327 1,003 0,055 0,572 <0,001 

Consumo de bebida alcoólica 
   

 <0,001 

Não  1 1 - - 
 

Sim 0,701 1,118 0,078 0,574 <0,001 

Colesterol alto autorreferido  
   

 <0,001 

Não  1 1 - - 
 

Sim  1,809 1,086 0,054 0,559 <0,001 

Tabagismo  
   

 <0,001 

Não 1 1 - - 
 

Sim 1,263 0,926 0,058 0,599 <0,001 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da PNS 2013. 
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Ao ajustar o modelo ignorando os pesos amostrais, estratos e 

conglomerados (Tabela 8), observou-se que todas as medidas de razão de 

chances sofreram alterações, ocorrendo uma redução em 50% das estimativas 

e um aumento nas demais. Observou-se uma alteração nas razões de chance 

superior a 10% para as categorias: “não ter ensino superior completo”, “tempo 

de realização de exame de glicemia entre 6 meses e menos de 3 anos” e 

“consumo de bebida alcoólica”, Também houve uma grande redução 

(subestimação de mais de 10%) em todas as estimativas dos erros padrão 

produzidas ao ignorar todas as informações do plano amostral.  

Na Tabela 9 são apresentadas as medidas de avaliação da capacidade 

preditiva e de qualidade do ajuste para o modelo selecionado, sob cada um das 

diferentes situações consideradas a respeito dos aspectos do plano amostral. 

Considerando o melhor ponto de corte (δ), para cada situação, obteve-se a 

taxa global de classificações corretas, as medidas de sensibilidade e 

especificidade conforme descrito na Tabela 9. 

 

Tabela 9 – Resultados do ponto de corte (δ), das medidas de sensibilidade (S), 

especificidade (E), taxa global (TG) de classificações corretas e critério de 

informação de Akaike (AIC) segundo cada situação a respeito dos aspectos do 

plano amostral.  

Situação a respeito do plano amostral δ S E TG AIC 

1) Considerando estratos, conglomerados e pesos 0.070 0,844 0,751 0,759 11253,99 

2) Considerando conglomerados e pesos  0.070 0,844 0,751 0,759 11254,08 

3) Considerando estratos e pesos  0.070 0,844 0,751 0,759 11252,43 

4) Considerando estratos e conglomerados  0.069 0,758 0,819 0,759 11173,71 

5) Considerando pesos 0.070 0,844 0,751 0,759 11252,52 

6) Ignorando estratos, conglomerados e pesos 0.069 0,758 0,819 0,759 11175,42 

Fonte: Elaborada pela autora com base nos dados da PNS 2013. 

 

Em todas as situações do plano amostral, com exceção daquela onde 

foram desconsiderados os pesos amostrais, obteve-se um percentual de 

classificações corretas pelo modelo de 84,4% (sensibilidade) para o grupo de 

mulheres adultas que reportaram diabetes e de 75,1% (especificidade) para o 

grupo de mulheres adultas que não reportaram diabetes. Já a taxa global de 
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classificações corretas foi de 75,9% para todas as situações. As medidas de 

sensibilidade e de especificidade foram de 75,8% e 81,9%, respectivamente, 

para as duas situações onde o peso amostral não foi considerado na 

modelagem estatística, mesmo que outros aspectos do plano amostral tenham 

sido considerados. Também se observou modificações nos valores do AIC, 

obtendo valores ligeiramente menores de AIC, nas duas situações em que o 

peso amostral é ignorado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

4) Conclusão 

 

No presente trabalho, foi ajustado e selecionado um modelo logístico 

binário, considerando todas as informações do plano amostral da PNS 2013 

(pesos amostrais, estratos e conglomerados) através do método de máxima 

pseudo-verossimilhança (MPV) descrito na seção 2.4.2, a fim de avaliar a 

associação entre características sociodemográficas e de saúde e o desfecho 

de diabetes autorreferido em mulheres adultas no Brasil. O MPV é um método 

de estimação que possibilita incorporar adequadamente as informações do 

plano amostral no ajuste de modelos estatísticos, que segundo PESSOA et al. 

(2002), é um método que proporciona estimativas pontuais consistentes para 

os parâmetros do modelo (e consequentemente para medidas de associação) 

e para os erros padrão dos estimadores dos respectivos parâmetros. 

Como bem aponta Szwarcwald & Damacena (2008), em planos 

amostrais complexos, as estimativas pontuais sofrem influência dos pesos 

amostrais das unidades da amostra, porém a estimação de variâncias (ou erros 

padrão) dos estimadores dos parâmetros do modelo é influenciada não apenas 

pelos pesos amostrais, mas também sofrem influência da estratificação e 

conglomeração. 

No presente trabalho, as estimativas das razões de chances 5  (odds 

ratio) e dos erros padrão dos estimadores dos parâmetros foram obtidas 

primeiramente a partir de um modelo logístico ajustado e selecionado com 

todas as informações do plano amostral da PNS 2013, através do método de 

MPV. A fim de avaliar o efeito (impacto) do plano amostral, estas estimativas 

foram comparadas com as respectivas estimativas produzidas a partir de um 

modelo logístico ajustado ignorando alguma(s) ou todas as informações do 

plano amostral da pesquisa.  

Assim como este, outros trabalhos foram desenvolvidos com o objetivo 

de avaliar a magnitude do efeito de ignorar o plano amostral de uma pesquisa 

amostral complexa no ajuste de modelos. Pode-se citar os trabalhos de Moraes 

(2005) e Moraes et al.(2012) que avaliaram o efeito do plano amostral no ajuste 

de um modelo de regressão linear normal com os dados do ENDEF 1974/75 e 

                                                           
5
 Odds Ratio (OR) é o exponencial da estimativa pontual do parâmetro do modelo logístico binário. 
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de um modelo logístico ordinal com os dados da PNAD 2008, respectivamente. 

Pode-se citar também o trabalho de Leite (2002), no qual avaliou o impacto do 

plano amostral considerando um modelo logístico multinomial com os dados da 

PNAD 1999. 

No presente trabalho, ao ignorar apenas a estratificação adotada na 

PNS, não houve modificação nas estimativas das razões de chances da mulher 

reportar diabetes, porém houve modificação na maioria (60%) das estimativas 

dos erros padrão para os efeitos das categorias das variáveis. Houve 

subestimação das estimativas dos erros padrão dos efeitos das categorias de 

algumas variáveis, enquanto que para outras houve uma superestimação dos 

erros padrão. Cabe destacar, entretanto, que a subestimação ou 

superestimação dos erros padrão não foi superior a 10%. 

Ao ignorar apenas a conglomeração (unidades primárias de 

amostragem) adotada na PNS, também não ocorreu nenhuma modificação das 

estimativas das razões de chances da mulher reportar diabetes. Também se 

observou modificação na maioria (70%) das estimativas dos erros padrão. Em 

20% das estimativas dos erros padrão do modelo ajustado sem considerar a 

conglomeração, ocorreu uma subestimação ou superestimação superior a 

10%.  

Ao ignorar os pesos amostrais na modelagem estatística, houve 

modificação (subestimação/superestimação) das razões de chance da mulher 

reportar diabetes e grande redução das estimativas dos erros padrão dos 

efeitos de todas as categorias das variáveis explicativas. Ao ignorar 

simultaneamente a estratificação e a conglomeração, as medidas de razão de 

chance permaneceram as mesmas obtidas quando se consideram todos os 

aspectos do plano amostral, entretanto o mesmo não ocorreu com os erros 

padrão. Houve modificação em 70% das estimativas dos erros padrão, embora 

as variações tenham sido inferiores a 10%, quando comparadas as estimativas 

dos erros padrão obtidas considerando todas as informações do plano 

amostral. 

Ao ignorar simultaneamente a estratificação, a conglomeração e os 

pesos amostrais tanto as medidas de associação (razões de chance) quanto os 

erros padrão sofreram alteração. Ou melhor, as estimativas dos erros padrões 

dos efeitos de todas as categorias das variáveis explicativas ficaram 
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subestimadas (redução maior que 10%). Moraes et al.(2012), também 

observou grande impacto de não se considerar as três informações do plano 

amostral  (pesos amostrais, estratos e conglomerados), mas no contexto de 

modelo logístico ordinal usando os dados da PNAD 2008.  

Os resultados encontrados no presente estudo mostram a necessidade 

e a importância de se considerar simultaneamente todas as informações do 

plano amostral da PNS no caso do ajuste de um modelo logístico binário 

adotado para estimar a chance de diabetes autorreferido em mulheres adultas. 

Caso contrário, o pesquisador pode obter estimativas subestimadas ou 

superestimadas, tanto para os efeitos das variáveis explicativas (ou razões de 

chance) quanto para as suas medidas de precisão (erros padrão), podendo 

assim extrair conclusões equivocadas sobre as associações entre as variáveis. 
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