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RESUMO: 

 

 

O diabetes mellitus (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. Neste estudo, será empregado o modelo de regressão log-linear de Poisson com variância 

robusta, usando os dados da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) 2013, para analisar a relação 

entre as características sociodemográficas, comportamentais e de saúde e a prevalência de 

diabetes autorreferido em idosos no Brasil. A PNS é uma pesquisa que utiliza um plano amostral 

complexo, considerando estratificação de setores, conglomeração e pesos amostrais diferentes 

para as unidades da amostra. A prevalência de diabetes em idosos no Brasil é de 19,1%. Quanto 

à modelagem estatística, observou-se maior prevalência de diabetes em idosos que residem na 

área urbana, que realizaram consulta médica pela última vez há menos de 1 ano e que reportaram 

ter hipertensão. Além disso, observou-se uma menor prevalência de diabetes em idosos que 

residem na região Sul (versus Sudeste), que reportaram ter uma saúde boa/muito boa, assim 

como em idosos fumantes e que fazem uso de bebidas alcóolicas. Desse modo, destaca-se a 

necessidade de ações que promovam o maior acesso dos idosos a serviços de saúde e ações de 

orientação em saúde para incentivar a maior adesão a tratamentos medicamentosos para aqueles 

idosos portadores de doenças crônicas. Recomenda-se ainda a realização de ações para 

estimular comportamentos e estilos de vida saudáveis, a fim de prevenir ou controlar doenças 

crônicas na população idosa, entre elas o diabetes. Estas ações devem ser priorizadas nas áreas 

urbanas do país. 

  

Palavras-chaves: Estudos Transversais; Modelos Log-Lineares, Diabetes mellitus, 

Envelhecimento; Razão de Prevalências; Saúde do idoso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V 
 

Agradecimentos 
 

 

 

 

Primeiramente, agradeço a minha família, meus pais Helio Oliveira da Cruz e Iracema 

Vieira da Cruz e meus irmãos, Leonardo Vieira da Cruz e Fernando Vieira da Cruz por ter 

sempre me apoiado nos momentos bons e momentos ruins de minha vida e ter me incentivado 

a continuar batalhando por uma educação melhor.  

Eu conheci pessoas incríveis durante a minha graduação e que me estimularam a fazer 

o possível e o impossível para ultrapassar os obstáculos a minha frente. Gostaria de agradecer 

ao Anderson Vasconcelos, Bárbara Yohana, Fabricio Albernaz e Ruy Cotia e amigos que 

conheci bem antes de começar a graduação e que me apoiaram desde o começo com conselhos 

que irei sempre guardar comigo, como o Leonardo Simão, Rafael Gaia e Diego Neves. 

Agradeço aos colegas do Laboratório Gross que, apesar de ser um estágio que iniciei 

recentemente, já estão se tornando uma parte muito importante da minha vida, sendo 

compreensíveis em relação aos meus deveres com a faculdade e me proporcionando muitos 

ensinamentos e alegrias. 

Por fim, agradeço ao meu orientador José Rodrigo de Moraes e ao meu coorientador 

Mauricio Franca Lila por me guiarem nessa trajetória final e partilharem seu tempo e 

conhecimento para que eu pudesse me tornar um estatístico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 
 

 

 

Sumário 

Lista de Figuras .......................................................................................................................  VI 

Lista de Quadros ...................................................................................................................  VIII 

Lista de Tabelas .......................................................................................................................  VI 

1. Introdução ......................................................................................................................... 11 

1.1. Envelhecimento populacional, Transição demográfica e epidemiológica ................. 11 

1.2. Diabetes mellitus (DM) e suas consequências ........................................................... 12 

1.3. Determinantes de Diabetes ........................................................................................ 14 

2. Objetivos ........................................................................................................................... 17 

2.1 Geral ........................................................................................................................... 17 

2.2 Específicos ................................................................................................................. 17 

3. Material e Métodos ........................................................................................................... 18 

3.1 Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) 2013................................................................... 18 

3.2 SIPD e Amostra Mestra ............................................................................................. 19 

3.3 Plano de amostragem da PNS .................................................................................... 20 

3.4 Dimensionamento da amostra e definição dos pesos amostrais ................................ 21 

3.5 Critérios de inclusão e exclusão no estudo ................................................................ 27 

3.6 Desfecho de diabetes ................................................................................................. 27 

3.7 Características dos idosos .......................................................................................... 28 

3.8 Modelo de Regressão Log-Linear de Poisson (variância robusta) ............................ 29 

3.9 Medida de razão de prevalências ............................................................................... 32 

3.10 Método de Máxima Pseudo-Verossimilhança (MPV) ........................................... 33 

3.11. Teste de Wald de significância individual ............................................................. 36 

3.12. Avaliação da capacidade preditiva do modelo ....................................................... 37 

3.12.1. Sensibilidade (S) ............................................................................................. 37 

3.12.2. Especificidade (E) ........................................................................................... 38 

3.12.3. Taxa Global (TG) ............................................................................................ 38 

3.12.4. Curva ROC ..................................................................................................... 39 

4. Resultados ......................................................................................................................... 40 

5. Discussão dos resultados .................................................................................................. 48 

Referências ............................................................................................................................... 52 

 



VII 
 
 

 

  

Lista de figuras 

 

 
Figura 1 – Fatores associados com a presença de diabetes ..................................................... 16 
Figura 2 – Estratificação adotada na seleção da amostra da PNS 2013 .................................. 21 
Figura 3 – Razão de prevalências de diabetes em idosos considerando as variáveis explicativas 

do modelo completo ................................................................................................................. 45 
Figura 4 – Curva ROC ............................................................................................................. 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII 
 

Lista de Quadros 
 

 

 

Quadro 1: Características sociodemográficas, comportamentais e de saúde dos idosos de 60 

anos ou mais de idade ............................................................................................................... 28 
Quadro 2: Classificação das unidades segundo as categorias observadas e preditas da variável 

resposta Y. ................................................................................................................................ 38 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX 
 

Lista de tabelas 

 

 
Tabela 1 - Distribuição (%) dos idosos por características sociodemográficas, comportamentais 

e de saúde, segundo a presença ou não de diabetes .................................................................. 40 
Tabela 2 – Associação entre as variáveis sociodemográficas, comportamentais e de saúde e a 

prevalência de diabetes mellitus em idosos com 60 anos ou mais (modelo completo) ............ 43 
Tabela 3 – Associação entre as variáveis sociodemográficas, comportamentais e de saúde e a 

prevalência de diabetes mellitus em idosos com 60 anos ou mais (modelo selecionado). ....... 46 
Tabela 4 – Medidas de avaliação da capacidade preditiva do modelo selecionado ................ 47 
 

 



11     
 
 

1. Introdução 
 
 

1.1. Envelhecimento populacional, Transição demográfica e 

epidemiológica 

 

O processo de envelhecimento da população brasileira é decorrente de diferentes 

transformações ocorridas na sociedade relacionadas com os níveis de natalidade e mortalidade. 

Tais mudanças estão associadas com transições demográficas e epidemiológicas evidenciadas 

no país desde o século passado. O envelhecimento da população se relaciona diretamente com 

transformações de cunho social e econômico, as quais provocam mudanças nas demandas dos 

serviços de saúde, implicando em custos para o sistema de saúde (PAZ et al., 2006). O Brasil, 

que historicamente tinha como maior causa de mortalidade as doenças infecciosas e 

transmissíveis, atualmente passa a ter doenças crônicas não transmissíveis em seu panorama 

geral (GUIDONI et al., 2009; TOSCANO, 2004). 

No Brasil, num primeiro momento, a partir da década de 1950, ocorreu um declínio 

acentuado das taxas de mortalidade, fato que, somado a um nível de fecundidade que 

permanecia elevado, implicou em um rápido crescimento populacional. Nas décadas de 1950 e 

1960, o Brasil possuía acima de 40 nascimentos por mil habitantes e mais de 6 filhos por mulher 

ao final da vida reprodutiva (VASCONCELOS; GOMES, 2012). Somente a partir da metade 

dos anos 1960 esse crescimento populacional passa a diminuir. A partir de 1970, o Brasil 

experimenta uma revolução demográfica, revelando diminuições drásticas em seus níveis de 

mortalidade, natalidade e fecundidade. Com o passar dos anos, ocorre de maneira mais visível 

esse impacto na estrutura etária da população e seu consequente processo de envelhecimento, 

atingindo, em 2010, um aumento no índice de envelhecimento de 44,8% (VASCONCELOS; 

GOMES, 2012; SAAD, 2016). 

Conjuntamente a esse processo de transição demográfica, cuja consequência é o 

envelhecimento da população, iniciou-se outro processo caracterizado por profundas mudanças 

na estrutura de morbidade da população, chamado de transição epidemiológica (SAAD, 2016). 

A mudança no perfil de morbidade é causada pela diminuição de doenças de caráter 

infectocontagiosas para doenças crônicas que acometem, sobretudo, a população idosa. Com 
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esta mudança no perfil de morbidade1, tornou-se necessária uma grande reorganização do 

sistema de saúde, com a necessidade de formação de estratégias para o cuidado do idoso e uma 

maior utilização de recursos para a área de saúde (CASTIGLIONI, 2012; FABIO NASRI, 

2008). 

A maior prevalência de doenças crônico-degenerativas pode originar complicações e 

sequelas se não forem tratadas de maneira adequada ao longo dos anos. As doenças 

degenerativas e o desgaste gerado pelo processo de envelhecimento são fatores que 

comprometem a autonomia e a independência de pessoas idosas. Deste modo, a saúde não passa 

mais a ser algo avaliado pela simples presença ou não de doenças, e sim pela conservação da 

capacidade funcional do indivíduo (BONARDI et al., 2007). 

Cabe destacar que no Brasil a transição epidemiológica se evidenciou de maneira 

diferenciada quando comparada à ocorrência do mesmo fenômeno nos países desenvolvidos. 

Nestes houve uma melhoria nos níveis de saúde de acordo com o progresso gerado pela 

revolução industrial, com melhorias nas condições de moradia e de saneamento básico, e nos 

padrões de morbidade e mortalidade. No Brasil, o processo de transição epidemiológica ocorreu 

mais tardiamente, não havendo uma substituição das doenças transmissíveis por não 

transmissíveis, e sim uma sobreposição dessas doenças, caracterizando uma polarização 

epidemiológica2 (ARAÚJO, 2012; GARCIA et al., 2002). 

 

1.2. Diabetes mellitus (DM) e suas consequências  

 

 

O diabetes mellitus (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 do indivíduo (FLOR; CAMPOS, 2017; TOSCANO, 2004; GRILLO; 

GORINI, 2007). Segundo Toscano (2014) o DM é “uma disfunção metabólica de múltipla 

etiologia caracterizada por hiperglicemia crônica resultante da deficiência na secreção de 

insulina, ação da insulina ou ambos” (TOSCANO, 2004, p.886) ”. 

                                            
1 Morbidade é um termo de uso médico e científico adotado para indicar a quantidade de indivíduos considerados 

doentes.  
 
2 Existência de elevadas taxas de morbimortalidade associadas a doenças crônico-degenerativas, que ocorrem 

simultaneamente com doenças infecciosas e parasitarias. 
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O envelhecimento da população trouxe um grande problema de saúde e um agravamento 

das doenças crônicas não transmissíveis, as quais são as principais causas de mortalidade no 

mundo (FREITAS; GARCIA, 2012). Entre estas doenças crônicas, o DM ocupa uma posição 

de destaque. Pressupõe-se que, após um período de 15 anos convivendo com a doença, 

começam a se evidenciar determinados sintomas, onde 2% dos indivíduos apresentarão 

cegueira, 10% apresentarão problemas visuais graves, 30 a 45% algum grau de retinopatia, 20% 

de nefropatia, 20 a 35% de neuropatia e 10 a 25% de doenças cardiovasculares (FARIA et al., 

2013). Além disso, podem ocorrer outras complicações oriundas do DM como: infarto agudo 

do miocárdio, acidente vascular encefálico, amputações de pernas e pés, abortos, mortes 

perinatais e insuficiência renal crônica (SILVA et al., 2009). 

   O Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1) é causado pela destruição de células beta-

pancreáticas (normalmente causada por processo autoimune), secretoras de insulina3, 

provocando a deficiência da produção de insulina e sua dependência para o controle da doença 

(MIELCZARSKI, 2008; PETERMANN et al., 2015). A DM1 está presente em 5% a 10% dos 

casos e normalmente é diagnosticada em pessoas mais jovens (BERTIN et al, 2016).  

Segundo McLellan e colaboradores (2007), “o Diabetes Mellitus do Tipo 2 favorece o 

aumento da morbidade e da mortalidade por doenças cardiovasculares” (MCLELLAN et al., 

2007, p.2); sendo caracterizado por alterações em aspectos relacionados à resistência de insulina 

e à secreção desse hormônio (BRAZ et al., 2012). 

Segundo Braz e colaboradores (2012), “pessoas com DM possuem mais propensão de 

desenvolver depressão do que os não diabéticos” (BRAZ et al., 2012, p.3). A depressão pode 

ser vista como um sintoma, uma síndrome ou uma doença que se não tratada aumenta a 

incapacidade física, a morbidade e o consumo de recursos médicos. É um transtorno que afeta 

a pessoa de maneira negativa em suas relações pessoais, seja na vida familiar, social ou 

profissional do indivíduo, comprometendo o cotidiano das pessoas (MOREIRA et al., 2003; 

MADEIRA et al., 2013). 

O estudo da relação etiológica de doenças físicas e mentais é de grande importância. A 

presença de uma doença orgânica aumenta a chance de sofrer transtornos mentais. Logo, 

doenças crônicas contribuem para a patogênese da depressão, a partir de efeitos psicológicos e 

na função cerebral da pessoa afetada (DUARTE; REGO, 2007). A DM é uma doença crônica 

                                            
3 Hormônio anabólico, produzido pelo pâncreas, importante para a regulação do metabolismo energético. Sua 

principal função é regular o metabolismo da glicose por todos os tecidos do corpo, com exceção do cérebro. Ela 

aumenta a velocidade de transporte da glicose para dentro das células musculares e do tecido adiposo. 
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que, na presença de depressão, dificulta a adesão da pessoa afetada ao tratamento médico e em 

suas mudanças de hábitos, dificultando o enfrentamento da doença e as ações de saúde 

necessárias. 

A investigação de doenças a partir da informação autorreferida é de extrema importância 

e deve fazer parte do sistema nacional de informações em saúde. A aplicação de questionários 

para a obtenção dessas informações é essencial para monitorar as condições e a situação de 

saúde dos indivíduos, além de garantir a obtenção de indicadores que não estão disponíveis em 

bases de dados secundários dos sistemas de informação de saúde (FRANCISCO et al., 2011). 

No caso do DM, existe uma grande dificuldade na determinação da doença por meio da 

mensuração da glicemia e no uso de hipoglicemiantes, além dos custos gerados e dificuldades 

operacionais. A utilização da informação autorreferida se torna eficaz e necessária de forma que 

pode ser obtida rapidamente e com gastos bem reduzidos, sendo, portanto, acessível e rápida 

para estimar a prevalência de determinadas doenças em estudos populacionais (FRANCISCO 

et al., 2011; VITOI et al., 2015). 

 

1.3. Determinantes de Diabetes  

 

A globalização e a industrialização trouxeram mudanças ambientais e mudanças nos 

comportamentos e estilo de vida das pessoas. Estas mudanças se relacionam de maneira direta 

com o aumento da incidência de diabetes no mundo. A obesidade, o sedentarismo, o 

envelhecimento, o consumo de uma dieta rica em calorias e gorduras, os processos de 

urbanização e a hereditariedade são consequências dessas mudanças e os principais fatores de 

risco para o desenvolvimento de diabetes (BELON et al., 2008, FLOR; CAMPOS, 2017; 

TOSCANO, 2004).    

Vitoi e colaboradores (2015), usando modelo de regressão de Poisson com variância 

robusta, em estudo epidemiológico transversal, verificaram que fatores como gênero, 

autopercepção geral de saúde, história de hipertensão e/ou dislipidemias, polifarmácia e 

obesidade abdominal estão positivamente associados à presença de diabetes (morbidade 

autorreferida). Observaram ainda uma associação negativa entre a escolaridade e a presença de 

diabetes. 

Lyra e colaboradores (2010), em estudo transversal, considerando a população adulta de 

30 anos ou mais de um dado município, encontraram, por meio do teste qui-quadrado, a 
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existência de associação significativa entre a obesidade e síndrome metabólica com a presença 

de diabetes (informação diagnóstica). 

Flor & Campos (2017), também utilizando dados provenientes de um estudo seccional 

realizado com indivíduos adultos, de ambos os sexos, com idade de 20 anos ou mais, ajustaram 

modelo de regressão logística multivariada para analisar a associação de um conjunto de fatores 

sociodemográficos, comportamentais e de condições de saúde com a presença de 

diabetes (medida autorreferida). Os autores observaram maior chance de diabetes entre pessoas 

com maior faixa etária (≥ 40 anos), menor escolaridade (< 8 anos de estudo), indivíduos não 

casados, obesos (com valores de IMC> 30), sedentários e entre indivíduos portadores de 

doenças crônicas, como hipertensão arterial e hipercolesterolemia. Além disso, verificaram que 

indivíduos que consultaram médico nos últimos 12 meses apresentaram maior chance de 

reportar a presença de diabetes. 

Menezes e colaboradores (2014), em estudo transversal, de base populacional e 

domiciliar, verificaram a prevalência de DM autorreferido e fatores associados em idosos que 

residem em Campina Grande – PB. Foi utilizado modelo de regressão logística para obter 

medidas de razão de chances brutas e ajustadas. Estes autores, considerando fatores 

demográficos, socioeconômicos e comportamentais, verificaram que mulheres idosas, obesas e 

que fazem ingestão de bebidas alcoólicas apresentaram maior chance de ter DM. Em homens 

idosos, somente os que fazem ingestão de bebidas alcoólicas apresentaram maior chance de ter 

DM.  

Viegas-Pereira e colaboradores (2008) analisaram os fatores associados à prevalência 

de diabetes em idosos residentes em Minas Gerais, utilizado modelo de regressão logística 

múltipla. Foi verificada uma maior chance de ter diabetes em idosos do sexo feminino, 

hipertensos e portadores de doenças cardíacas. Verificou-se também maior chance de diabetes 

em pensionistas e em pessoas sem instrução, e entre os idosos residentes na área urbana. Em 

contrapartida, foi constatada uma menor chance de diabetes entre idosos que residem sozinhos 

e entre idosos com renda inferior ou igual a 5 salários mínimos. 

Ramos e colaboradores (2017) realizaram um estudo transversal, de natureza 

ambulatorial, com uma amostra de 301 idosos, para identificar os fatores associados com a 

prevalência de diabetes (informação diagnóstica obtida no prontuário do paciente) em idosos. 

Considerando variáveis socioeconômicas, demográficas, comportamentais e de saúde, os 

autores realizaram uma análise de regressão logística múltipla e observaram somente uma 
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relação estatisticamente significativa entre o IMC e a prevalência de diabetes (p-valor = 0,059), 

isto é, idosos obesos apresentaram maior chance de diabetes. 

A Figura 1 resume os principais fatores associados com a presença de diabetes nos 

estudos analisados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1 – Fatores associados com a presença de diabetes  

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

 

 

No Brasil, existem experiências municipais que se comprometem com o 

acompanhamento e o rastreamento do DM. No entanto, revelou-se que 50% da população 

diagnosticada com esta doença não tinha conhecimento de seu desenvolvimento (BARBOSA 

et al., 2001; MAZZINI et al., 2013). Ações de rastreamento são de grande importância pelo seu 

papel de prevenção e controle do DM, que é uma doença crônica considerada também como 

um fator de risco para outras doenças (ANDRADE et al., 2014). Assim, o seu diagnóstico de 

maneira precoce é uma medida muito importante de saúde pública, podendo colaborar para 

reduzir custos humanos e econômicos causados pelo DM (AMARAL et al., 2017). 
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2. Objetivos 
 

2.1 Geral 

 

Avaliar a associação entre as características sociodemográficas, comportamentais e de 

saúde e a prevalência de diabetes autorreferido em idosos (60 anos ou mais) no Brasil. 

 

2.2 Específicos 

 

 Avaliar a distribuição de idosos segundo as características sociodemográficas, 

comportamentais e de saúde. 

 Avaliar a distribuição de idosos por presença/ausência de diabetes autorreferido, 

segundo as características sociodemográficas, comportamentais e de saúde. 

 Identificar as características sociodemográficas, comportamentais e de saúde associadas 

com a presença de diabetes autorreferido em idosos. 

 Avaliar o sentido e quantificar o grau das associações entre as características dos idosos 

e a presença de diabetes autorreferido em idosos. 
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3. Material e Métodos 
 
 

3.1 Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) 2013 

 

 

A temática Saúde foi investigada inicialmente pelo suplemento da Pesquisa Nacional 

por Amostra de Domicílios (PNAD), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

nos anos de 1998, 2003 e 2008. Para dar continuidade ao monitoramento e obtenção dos 

indicadores do suplemento de saúde da PNAD foi realizada a Pesquisa Nacional de Saúde 

(PNS)4 em 2013.  

A PNS é um estudo transversal por amostragem domiciliar, com periodicidade 

quinquenal, de abrangência nacional realizada pelo IBGE em parceria com o Ministério da 

Saúde (MS). A PNS procura ampliar o conhecimento a respeito de diferentes características de 

saúde da população brasileira, bem como gerar informações sobre estilos de vida da população, 

como hábitos de alimentação, prática de atividade física, uso de bebidas alcoólicas e fumo; e 

acesso e utilização dos serviços de saúde, como posse de plano de saúde, consulta médica, 

realização de exames médicos e internação. Além disso, a PNS busca promover ações 

preventivas para a continuidade dos tratamentos adequados, no que se refere ao diagnóstico e à 

vigilância de doenças crônicas não transmissíveis, bem como levantar informações sobre a 

percepção do estado de saúde do indivíduo (IBGE, 2014). 

O questionário da PNS é divido em três blocos. No primeiro bloco, estão as questões a 

respeito de características do domicilio, como padrão construtivo do domicílio (material usado 

nas paredes e teto), existência de infraestrutura de serviços sociais básicos (coleta de lixo, 

abastecimento de água, forma de esgotamento sanitário), posse de bens básicos (TV, fogão, 

geladeira, entre outros). Neste bloco são incluídas ainda informações sobre a frequência das 

visitas domiciliares realizadas pela equipe de saúde da família e agentes de endemias. Tais 

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

responsável pelo domicilio.  

No segundo bloco, estão incluídas as questões sobre as características gerais de todos os 

moradores do domicilio, como nível de educação, trabalho, rendimento, cobertura de plano de 

                                            
4 https://ww2.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/pns/2013/default_microdados.shtm 
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saúde, utilização dos serviços de saúde, entre outras. Este bloco deve ser respondido por todos 

os moradores do domicílio.  

O terceiro bloco do questionário é individual, isto é, contém questões dirigidas a um 

morador adulto, de 18 anos ou mais de idade, selecionado de forma aleatória dentre todos os 

adultos residentes no domicílio amostrado. Estas questões se referem a um conjunto de 

características, tais como as características de trabalho, apoio social, percepção de saúde, estilo 

de vida, doenças crônicas, entre outras (ALBIERI; BIANCHINI, 2015; SZWARCWALD et al., 

2014).  

 

3.2  SIPD e Amostra Mestra 

 

O SIPD é o Sistema Integrado de Pesquisas Domiciliares por amostragem, implantado 

pelo IBGE, no início de 2011, composto por três pesquisas: a PNS 2013, a Pesquisa de 

Orçamentos Familiares (POF) e a PNAD Contínua. O IBGE, como principal produtor e 

disseminador de dados e informações do país, busca nessa integração aprimorar seu sistema de 

levantamento de informações a partir da reformulação de suas pesquisas por amostragem 

domiciliar (IBGE, 2014; ALBIERI; BIANCHINI, 2015); harmonizando conceitos e definições 

de variáveis comuns, procedimentos de coleta e listagem de setores censitários. Cabe destacar 

que para a implantação do SIPD, foi necessária a criação de uma única infraestrutura amostral, 

de um mesmo cadastro de seleção e de uma amostra comum, chamada de “Amostra Mestra” 

(ALBIERI; BIANCHINI, 2015; FREITAS; ANTONACI, 2014). 

Os planos amostrais das principais pesquisas domiciliares por amostragem 

probabilística do IBGE possuem várias semelhanças. A criação da Amostra Mestra foi motivada 

por essas semelhanças, e procura atender a diversas pesquisas que compõem o SIPD. A Amostra 

Mestra é um conjunto de unidades de áreas (setores censitários) selecionado a partir de um 

cadastro que contém todos os setores censitários disponíveis na época do Censo Demográfico 

de 2010 (SZWARCWALD et al., 2014). Destaca-se que os setores censitários definidos pelo 

IBGE como especiais foram excluídos deste cadastro, tais como quartéis, bases militares, 

alojamentos, acampamentos, embarcações, penitenciarias, colônias penais, presídios, cadeias, 

asilos, orfanatos, conventos e hospitais (SOUZA-JÚNIOR et al., 2015) 

No que tange à PNS 2013, a sua amostra é uma subamostra da Amostra Mestra, 

apresentando como vantagens maior espalhamento geográfico e maior ganho de precisão das 

suas estimativas (SZWARCWALD et al., 2014).  
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3.3 Plano de amostragem da PNS 

  

A PNS utilizou um plano amostral complexo, isto é, a amostra da PNS foi selecionada 

através de uma amostragem estratificada e de conglomerados em três estágios de seleção. No 

primeiro estágio, são selecionados os setores censitários (ou conjunto de setores), que 

representam as unidades primárias de amostragem, denotadas pela sigla UPA, através de uma 

amostragem aleatória simples. No segundo estágio, são selecionados os domicílios particulares 

permanentes em cada setor selecionado no primeiro estágio. Nesta seleção dos domicílios 

também se utiliza amostragem aleatória simples. Finalmente, no terceiro estágio, é selecionado, 

para cada domicílio da amostra, um morador adulto com 18 anos ou mais de idade, dentre todos 

os moradores do domicílio, que responderá o bloco individual do questionário. Do mesmo modo 

que nos estágios anteriores, é utilizado a amostragem aleatória simples para a seleção do 

morador adulto (IBGE, 2014). 

No que tange à estratificação dos setores censitários (UPA), foi utilizado quatro 

diferentes critérios: 1) Administrativo, onde ocorre a estratificação dos setores de acordo com 

as Unidades da Federação (UF). Dentro de cada UF ocorre uma subdivisão em capital, resto da 

Região Metropolitana (RM) e resto da UF; 2) Geográfico, com a subdivisão das capitais e outros 

municípios de grande porte em mais estratos, como subdistrito e bairros, por exemplo; 

3) Situação, que envolve a divisão em rural e urbano; 4) Estatístico, que divide-se em estratos 

homogêneos segundo as informações sobre rendimentos domiciliares e total de domicílios, com 

o propósito de melhorar a precisão das estimativas (SOUZA-JÚNIOR et al., 2015).  

A Figura 2, ilustra a estratificação utilizada no processo de seleção da amostra da PNS 

2013. 
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Figura 2 – Estratificação adotada na seleção da amostra da PNS 2013  

Fonte: Souza-Júnior et al., 2015 

 

 

3.4 Dimensionamento da amostra e definição dos pesos amostrais 

 

O cálculo do tamanho da amostra da PNS é realizado com o objetivo de produzir 

estimativas de prevalências com um nível de precisão pretendido em diferentes níveis 

geográficos (Brasil, Grandes Regiões, Unidades da Federação - UF, Região Metropolitana - 

RM, capital e restante da UF) (SOUZA-JÚNIOR et al., 2015; SZWARCWALD et al., 2014; 

IBGE, 2014). Os cálculos iniciais do tamanho da amostra tiveram como base uma amostragem 

aleatória simples (AAS). No cálculo do tamanho da amostra, considerou-se o efeito do plano 

amostral (EPA), pois a amostragem por conglomerados em múltiplos estágios de seleção é 

menos eficiente do que a AAS, fazendo-se necessário um aumento no tamanho da amostra 

inicial para obtenção de uma melhor precisão (ALBIERI & BIANCHINI, 2015).  

Como o plano amostral adotado na seleção da amostra da PNS 2013 não foi o de 

amostragem aleatória simples (AAS), uma correção foi feita para o cálculo do tamanho da 

amostra da PNS. Desse modo, considerando o EPA, estimado com base nos dados do 

suplemento de saúde da PNAD 2008, formulado pelos técnicos da Fundação Oswaldo Cruz 

(Fiocruz), obtém-se a seguinte expressão de cálculo do tamanho da amostra:  

𝑛𝐴𝐴𝑆 =
𝑁

𝑁 − 1
× 𝑃 × 𝑄 ×

1

𝐶𝑉2 × 𝑃2 ×
𝑃 × 𝑄
𝑁 − 1

                               (1.0) 
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𝑛𝐴𝐶 = 𝑛𝐴𝐴𝑆 × 𝐸𝑃𝐴                                                                              (2.0) 

 

Onde: 

 

𝑛𝐴𝐴𝑆 = tamanho de amostra de pessoas sob amostragem aleatória simples 

N = número total de pessoas na população 

P = prevalência de interesse  

Q = 1 ‒ P = complementar da prevalência de interesse 

CV = coeficiente de variação desejado da estimativa de prevalência de interesse 

𝑛𝐴𝐶  = tamanho de amostra sob amostragem de conglomerados 

EPA = efeito de plano amostral da estimativa de prevalência de interesse. 

 

 Na PNS, foram utilizados pesos amostrais (ou fatores de expansão) na análise de dados 

com fins descritivos ou analíticos. Esses pesos amostrais foram empregados para as UPA, para 

os domicílios e todos os seus moradores e para o morador selecionado. Tal recurso é utilizado 

devido a PNS apresentar um desenho amostral complexo, possuindo probabilidades desiguais 

de seleção. Os pesos das UPA foram calculados considerando a probabilidade de seleção da 

UPA para a amostra mestra e para a amostra da PNS. Quanto ao peso amostral dos domicílios 

e todos os seus moradores levou-se em conta o peso da UPA correspondente e o ajuste para a 

correção de não respostas. O peso do morador foi calculado considerando o peso do domicilio 

correspondente, a probabilidade de seleção do morador e ajustes de não resposta por sexo 

(MALTA et al., 2016; SOUZA-JÚNIOR et al., 2015; IBGE, 2014). 

 Ocorre um processo de calibração5 no cálculo dos pesos amostrais para os domicílios e 

todos os moradores e para o morador selecionado. Para os domicílios e todos os seus moradores, 

é feita a calibração das estimativas com base nos totais populacionais estimados pela 

Coordenação de População e Indicadores Sociais (COPIS) do IBGE; e para o morador 

selecionado, é realizada uma calibração pelos totais populacionais por sexo e classes de idade 

(18-24, 25-39, 40-59 e 60 anos ou mais) estimados com o peso de todos os moradores. O cálculo 

do peso final é feito através do produto do inverso das probabilidades de seleção em cada estágio 

                                            
5 Calibração é o processo pelo qual os fatores de expansão para a amostra são determinados de forma a buscar a 

consistência das estimativas a partir da amostra com os totais conhecidos da população. 
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do plano amostral da PNS; e inclui ainda a correção de não respostas e a calibração dos totais 

populacionais conhecidos (MALTA et al., 2017; SOUZA-JÚNIOR et al., 2015). 

 A seguir segue o cálculo do peso para os diferentes estágios de seleção do plano amostral 

da PNS 2013: 

 

 O Peso amostral das UPA é realizado pelo produto entre o inverso da probabilidade de 

inclusão da UPA da amostra mestra e o inverso da probabilidade da UPA para a PNS. 

 

𝑊ℎ𝑖 =
1

𝑚ℎ
×

𝑁ℎ

𝑁ℎ𝑖
×

𝑚ℎ

𝑚ℎ
𝑃𝑁𝑆                                                        (3.0) 

  

Onde:  

 

ℎ = índice do estrato; 

 𝑖 = índice da UPA; 

𝑊ℎ𝑖 = peso básico da UPA i do estrato h na PNS; 

𝑚ℎ = número de UPA selecionadas no estrato h para a amostra mestra; 

𝑁ℎ𝑖 = número de DPP ocupados, ocupados sem entrevista realizada e vagos na                                                                    

UPA i do estrato h;     

𝑁ℎ = número de DPP ocupados, ocupados sem entrevista realizada e vagos no           

estrato h; 

𝑚ℎ
𝑃𝑁𝑆 = número de UPA selecionadas no estrato h para a PNS. 

 

 O peso amostral dos domicílios e de todos os seus moradores é feito pelo produto do 

pesop da UPA correspondente e o inverso da probabilidade de inclusão do domicílio 

dentro da UPA. Este peso amostral é utilizado para a análise dos indicadores contidos 

nas duas primeiras partes do questionário. Os domicílios foram selecionados com 

probabilidade igual em cada UPA. Tem-se, primeiramente, o peso amostral do 

domicilio dentro da UPA: 

 

𝑊𝑗|ℎ𝑖 =  
𝑁ℎ𝑖

∗

𝑛ℎ𝑖
                                                                      (4.0) 

Onde: 
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𝑗 = índice do domicilio; 

𝑊𝑗|ℎ𝑖 = peso de seleção do domicilio j na UPA i do estrato h; 

𝑁ℎ𝑖
∗  = número de DPP ocupados e fechados na UPA i do estrato h; 

𝑛ℎ𝑖 = número de domicílios selecionados na UPA i do estrato h; 

 

Seguido do peso básico do domicilio: 

 

𝑊ℎ𝑖𝑗 = 𝑊ℎ𝑖 × 𝑊𝑗|ℎ𝑖 =
1

𝑚ℎ
×

𝑁ℎ

𝑁ℎ𝑖
×

𝑚ℎ

𝑚ℎ
𝑃𝑁𝑆 ×

𝑁ℎ𝑖
∗

𝑛ℎ𝑖
                                (5.0) 

 

Após a definição do peso básico do domicilio, um ajuste foi feito para compensar 

as perdas de entrevista por não resposta, seja por recusa do informante, impossibilidade 

de contato com o morador ou outro motivo para perda em domicílios ocupados. O fator 

de ajuste para as perdas é dado pela seguinte fórmula: 

 

𝑊ℎ𝑖𝑗
∗ =  𝑊ℎ𝑖𝑗 × 

𝑛ℎ𝑖
∗

𝑛ℎ𝑖
∗∗                                                    (6.0) 

 

Onde: 

 

𝑛ℎ𝑖
∗  = número de domicílios selecionados e ocupados (com morador) na UPA i do estrato 

h; 

𝑛ℎ𝑖
∗∗ = número de domicílios selecionados e ocupados (com morador) com entrevista 

realizada na UPA i do estrato h; 

 

Além do ajuste para não resposta, foi feito um novo ajuste nos pesos amostrais 

dos domicílios, chamado de calibração ou pós-estratificação, tendo como objetivo obter 

estimativas razoáveis com as projeções da população divulgadas pelo IBGE a partir do 

total populacional de certos níveis geográficos. Para a calibração foi utilizado a 

seguinte expressão: 

𝑊ℎ𝑖𝑗
∗∗ =  𝑊ℎ𝑖𝑗

∗ ×  
𝑃𝑑

𝑡𝑟𝑖

�̂�𝑑
𝑡𝑟𝑖

                                              (7.0) 
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Onde: 

 

𝑃𝑑
𝑡𝑟𝑖 = estimativa populacional produzida pela COPIS para o nível geográfico d; 

�̂�𝑑
𝑡𝑟𝑖 = estimativa populacional obtida com os dados da pesquisa para o nível 

geográfico d; 

 

Logo, o peso final, após a correção para perdas e calibração para os totais 

populacionais, é dado por: 

 

𝑊ℎ𝑖𝑗
∗∗ =  𝑊ℎ𝑖𝑗 × 

𝑛ℎ𝑖
∗

𝑛ℎ𝑖
∗∗ × 

𝑃𝑑
𝑡𝑟𝑖

�̂�𝑑
𝑡𝑟𝑖

                               (8.0) 

 

 Por último, temos o peso do morador adulto selecionado, que foi calculado pelo produto 

do peso do domicilio pelo número de moradores elegíveis no domicilio (inverso da 

probabilidade de seleção). Desse modo, o peso básico é: 

 

𝑊ℎ𝑖𝑗𝑘 = 𝑊ℎ𝑖𝑗 × 𝑂ℎ𝑖𝑗                                            (9.0) 

 

O peso do morador selecionado, incluindo o ajuste de não resposta é: 

 

𝑊ℎ𝑖𝑗𝑘
´ = 𝑊ℎ𝑖𝑗 ×

𝑛ℎ𝑖
∗

𝑛ℎ
∗∗ × 𝑂ℎ𝑖𝑗                             (10.0) 

Onde: 

 

 𝑘 = índice do morador selecionado; 

𝑂ℎ𝑖𝑗 = número de moradores com 18 anos ou mais de idade no domicilio j na UPA i do 

estrato h;  

 

Após a correção de não respostas e um ajuste dentro das UPA, se obtém uma fórmula 

dos pesos de acordo com o sexo: 
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𝑊ℎ𝑖𝑗𝑘
𝑀 = 𝑊ℎ𝑖𝑗𝑘

´ ×
∑ 𝑊ℎ𝑖𝑗𝑘

´ × 𝛼ℎ𝑖𝑗𝑘
𝑀𝑛ℎ𝑖𝑗𝑘

∗∗

𝑗

∑ 𝑊ℎ𝑖𝑗𝑘
´ × 𝛼ℎ𝑖𝑗𝑘

𝑀𝑛ℎ𝑖𝑗𝑘
∗∗∗

𝑗

                                       (11.0) 

 

𝑊ℎ𝑖𝑗𝑘
𝐹 = 𝑊ℎ𝑖𝑗𝑘

´ ×
∑ 𝑊ℎ𝑖𝑗𝑘

´ × 𝛼ℎ𝑖𝑗𝑘
𝐹𝑛ℎ𝑖𝑗𝑘

∗∗

𝑗

∑ 𝑊ℎ𝑖𝑗𝑘
´ × 𝛼ℎ𝑖𝑗𝑘

𝐹𝑛ℎ𝑖𝑗𝑘
∗∗∗

𝑗

                                       (12.0) 

 

Onde: 

 

𝑛ℎ𝑖𝑗𝑘
∗∗  = número de domicílios selecionados com entrevista realizada na UPA i do estrato 

h; 

𝑛ℎ𝑖𝑗𝑘
∗∗∗  = número de moradores selecionados com entrevista realizada na UPA i do estrato 

h; 

𝛼ℎ𝑖𝑗𝑘
𝑀  = indica se o morador selecionado no domicilio j da UPA i do estrato h é do sexo 

masculino; 

𝛼ℎ𝑖𝑗𝑘
𝐹  = indica se o morador selecionado no domicilio j da UPA i do estrato h é do sexo 

feminino; 

 

Já que é feita uma amostragem aleatória simples de um morador dentro do 

domicilio, não se tem uma compatibilidade dos totais populacionais com os pesos 

amostrais do morador selecionado com aqueles do domicílio. Para que essas estimativas 

fiquem compatíveis, uma calibração do peso do morador selecionado é necessária, de 

forma que os totais populacionais por sexo e classes de idade correspondam àqueles 

obtidos com o peso do morador. A calibração do peso do morador selecionado foi feita 

pela fórmula: 

 

𝑊ℎ𝑖𝑗𝑘
𝑀∗

=  𝑊ℎ𝑖𝑗𝑘
𝑀 ×

�̂�𝑑,𝑀,𝑐
𝑀

�̂�𝑑,𝑀,𝑐
𝑆

                               (13.0) 

 Onde: 

 

 �̂�𝑑,𝑀,𝑐
𝑀  = estimativa populacional obtida com os dados dos moradores dos domicílios da 

pesquisa para o nível geográfico d, sexo M e classe de idade c; 
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 �̂�𝑑,𝑀,𝑐

𝑆  = estimativa populacional obtida com os dados dos moradores selecionados da 

pesquisa para o nível geográfico d, de sexo M e classe de idade c; 

 

O trabalho de campo da PNS foi composto por agentes de coleta de informações, 

supervisores e coordenadores do IBGE. Um contato inicial foi feito com a pessoa responsável 

ou com alguns moradores do domicilio selecionado e uma lista foi elaborada contendo todos os 

moradores adultos dos domicílios da amostra para a realização das entrevistas. O pessoal de 

campo fez uso de um computador de mão, chamado de PDA (Personal Digital Assistance), 

para fazer um registro dos dados coletados nas entrevistas, assim como a análise crítica das 

respostas (OLIVEIRA et al., 2015; SZWARCWALD et al., 2014; IBGE, 2014; DAMACENA 

et al., 2015). 

  

3.5  Critérios de inclusão e exclusão no estudo 
 
 
 

Serão incluídos no estudo indivíduos na faixa etária de 60 anos ou mais, de ambos os 

sexos. Com relação aos critérios de exclusão do estudo, não serão consideradas as mulheres 

com a presença de diabetes no período gestacional, e indivíduos que não responderam o quesito 

sobre a presença/ausência de diabetes (desfecho) e/ou sobre alguma das variáveis analisadas. 

 

3.6  Desfecho de diabetes 

 

O desfecho de estudo é uma medida de morbidade autorreferida obtida por meio da 

seguinte pergunta do questionário da PNS 2013: “Algum médico já lhe deu o diagnóstico de 

diabetes? ” Foram consideradas duas alternativas de repostas possíveis: SIM, se a pessoa 

reportou que recebeu o diagnóstico de diabetes por um médico; e NÃO, se a pessoa reportou 

que não recebeu este diagnóstico. 
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3.7  Características dos idosos 

 
 

As características dos idosos investigadas neste trabalho estão relacionadas no Quadro 1. 

 

Quadro 1: Características sociodemográficas, comportamentais e de saúde dos idosos de 60 

anos ou mais de idade 

  

Variáveis de estudo Categoria 

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

Sudeste 

Área de localização do domicílio Urbano, Rural 

Sexo Masculino, Feminino 

Faixa Etária 60 a 69 anos, 70 a 79 anos, 80 anos ou 

mais 

Escolaridade Sem instrução, fundamental incompleto, 

fundamental completo ou médio 

incompleto, médio completo ou superior 

incompleto, superior completo 

Estado geral de saúde autorreferido Muito bom ou bom, regular, ruim ou 

muito ruim 

Posse de plano de saúde Sim, não 

Última consulta médica  Menos de 1 ano, de 1 a 3 anos, 3 anos ou 

mais/nunca foi ao médico  

Hipertensão arterial sistêmica 

autorreferida 

Sim, não 

Depressão autorreferido Sim, não 

Tabagismo Sim, não 

Uso de bebida alcoólica Sim, não 

Prática de exercício físico nos últimos 3 

meses 

Sim, não 
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3.8  Modelo de Regressão Log-Linear de Poisson (variância 

robusta) 

 

 

O modelo de regressão log-linear de Poisson (COUTINHO et al., 2008) pertence à família 

de Modelos Lineares Generalizados (MLG), a qual engloba muitos modelos de regressão que 

consideram outras distribuições de probabilidade para a variável resposta, além da distribuição 

normal. Os MLG envolvem uma variável resposta Y, variáveis explicativas e uma amostra de n 

observações independentes. Essa classe de modelos pode ser descrita pelas seguintes 

componentes: 

  

1) Componente aleatório: Composto por n variáveis respostas independentes 𝑌1, 𝑌2, ⋯ 𝑌𝑛, 

cada uma com distribuição de probabilidade pertencente à família exponencial, com 

valor esperado 𝐸[𝑌𝑖] =  𝑝𝑖,     𝑖 = 1, ⋯ , 𝑛. No contexto do modelo de regressão log-

linear de Poisson, 𝑌1, 𝑌2, ⋯ , 𝑌𝑛 são n variáveis independentes com 𝑌𝑖~ 𝑃𝑜𝑖𝑠𝑠𝑜𝑛(𝑝𝑖), 

𝑝𝑖 > 0, isto é, a sua distribuição de probabilidade é dada por:  

 

𝑃(𝑌𝑖 = 𝑦𝑖) =  
𝑒−𝑝𝑖𝑝𝑖

𝑦𝑖

𝑦𝑖!
 ,   𝑦𝑖 = 0, 1,2, …    ;     𝑖 = 1, 2, ⋯ , 𝑛               (14.0) 

 

Como a sua distribuição pertence à família exponencial, ela pode ser escrita da 

seguinte forma: 

 

𝑃(𝑌𝑖 = 𝑦𝑖) = 𝑒ln𝑃(𝑌𝑖=𝑦𝑖) 

 

𝑃(𝑌𝑖 = 𝑦𝑖) = 𝑒
ln( 

𝑒−𝑝𝑖𝑝𝑖
𝑦𝑖

𝑦𝑖!
)

= 𝑒−𝑝𝑖+𝑦𝑖𝑙𝑛𝑝𝑖−ln 𝑦𝑖! = 𝑒[𝑎(𝑦𝑖)∙𝑏(𝑝𝑖)+𝑐(𝑝𝑖)+𝑑(𝑦𝑖)]       (15.0) 

  

 

Onde: 

 

               𝑎(𝑦𝑖) = 𝑦𝑖             𝑏(𝑝𝑖) = ln 𝑝𝑖               𝑐(𝑝𝑖) = −𝑝𝑖            𝑑(𝑦𝑖) = − ln 𝑦𝑖!          
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2) Componente Sistemático: Composto de uma estrutura linear, chamada de preditor 

linear, da forma 𝜂𝑖 = 𝐱𝑖
T𝜷, onde 𝐱i

T = (1, 𝑥𝑖1, ⋯ , 𝑥𝑖,𝑝−1), 𝑖 = 1, ⋯ , 𝑛, representa o 

vetor de variáveis explicativas (ou preditoras) referentes a i-ésima unidade, e 𝜷 =

(𝛽0, 𝛽1, ⋯ , 𝛽𝑝−1)T o vetor de parâmetros desconhecidos do modelo. 

 

3)  Função de ligação: É uma função monótona e diferenciável g que tem como objetivo 

fazer uma ligação entre a componente sistemática e a componente aleatória do modelo. 

Em outras palavras, é uma função que relaciona a média da variável resposta com o 

preditor linear, da forma:  𝑔(𝑝𝑖) = 𝜂𝑖 = 𝐱𝑖
T𝜷. 

 

O modelo de regressão log-linear de Poisson é um modelo estatístico que pode ser 

representado da seguinte forma:  

ln(𝑝𝑖) =  𝐱i
T𝜷                                                        (16.0) 

 

onde: 

𝐱i
T =  (1, 𝑥𝑖1, ⋯ , 𝑥𝑖,𝑝−1)𝑇 é o vetor linha, de dimensão p x 1, formado pelas variáveis 

explicativas (ou preditoras) da i-ésima unidade. 

𝜷 = (𝛽0, 𝛽1, ⋯ , 𝛽𝑝−1) é o vetor, de dimensão p x 1, de parâmetros desconhecidos a serem 

estimados. 

𝑝𝑖 = 𝐸[𝑌𝑖] é a média da variável resposta (desfecho) da i-ésima unidade. 

 

No caso em que a variável resposta 𝑌 é binária a sua média corresponde a prevalência 

do evento de interesse (probabilidade de sucesso). O modelo de regressão log-linear de Poisson 

(com variância robusta), dado na equação (16.0), pode ser reescrito como: 

 

𝜂𝑖 = 𝑔(𝑝𝑖) = ln(𝑝𝑖) = 𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑖1 + 𝛽2𝑥𝑖2 +  ⋯ + 𝛽𝑗𝑥𝑖𝑗 +  ⋯ + 𝛽𝑝−1𝑥𝑖,𝑝−1        (17.0) 

 

A partir da equação (17.0), pode-se obter a prevalência do evento de interesse da i-ésima 

unidade do seguinte modo: 
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𝑝𝑖 = 𝑒𝛽0+𝛽1𝑥𝑖1+𝛽2𝑥𝑖2+ ⋯+𝛽𝑗𝑥𝑖𝑗+ ⋯+𝛽𝑝−1𝑥𝑖,𝑝−1                            (18.0) 

 

 

Para verificar a associação entre as diversas variáveis explicativas e a prevalência de 

sucesso, utilizou-se o modelo de regressão log-linear de Poisson com variância robusta 

(COUTINHO et al., 2008). Esse modelo normalmente é usado para estudos longitudinais 

quando o desfecho é uma contagem (número de eventos ocorridos num determinado período), 

mas também pode ser empregado em estudos transversais e com desfechos binários (sucesso 

versus fracasso) (COUTINHO et al., 2008; TADANO et al., 2009). Tal modelo foi utilizado, 

no presente estudo, para analisar um desfecho binário, além de estimar as razões de prevalências 

(RP) para cada variável explicativa (variável dummy6 para os níveis dos fatores). 

Em alguns estudos que utilizam modelo de regressão logística binária, as razões de 

chances são interpretadas como estimativas de razões de prevalências. No entanto, a razão de 

chances não é uma boa estimativa para a razão de prevalências (RP) descrita na seção 3.9, 

quando o desfecho não é raro (p > 10%) (LISBOA, 2010). Quando o desfecho é raro 

(prevalência de até 10%), a razão de chances pode ser considerada uma boa estimativa da razão 

de prevalências, mas com uma prevalência elevada, a razão de chances superestima a razão de 

prevalências (HIRAKATA, 2009; PAPALÉO, 2009).  Segundo Coutinho e colaboradores 

(2008), “em análise de dados de estudos de corte transversal7, os modelos de Cox e Poisson 

com variância robusta são melhores alternativas que a regressão logística” (COUTINHO et al, 

2008, p.1).  

Cabe destacar ainda que, quando o modelo de regressão log-linear de Poisson é ajustado 

para dados binomiais (ou binários), como ocorre neste caso, o erro-padrão para a razão de 

prevalência é superestimado, tendo em vista que a variância da distribuição de Poisson aumenta 

progressivamente, enquanto a da distribuição binomial assume o seu valor máximo quando a 

prevalência de sucesso é igual a 0,5. Para contornar este problema, o procedimento de variância 

robusta é empregado na modelagem estatística (COUTINHO et al., 2008; ZOU, 2004). 

 

 

                                            
6 Variável binária utilizada para identificar os níveis dos fatores.   
7 Pode ser definida como um estudo de prevalência, onde se obtém a frequência de ocorrência de eventos de saúde 

numa população em um ponto no tempo ou em curto espaço de tempo.  
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3.9  Medida de razão de prevalências 

 

 

A razão de prevalências, em estudos transversais, é uma medida de associação que 

permite medir quantas vezes é a prevalência de sucesso no grupo de interesse em comparação 

a prevalência no grupo de referência. Será calculada a RP para cada variável explicativa 

(variável dummy para os níveis dos fatores). A RP, para a variável dummy j, é obtida através da 

seguinte expressão: 

 

𝑅𝑃𝑗 =  
𝑝𝑖(𝑥𝑖𝑗 = 1)

𝑝𝑖(𝑥𝑖𝑗 = 0)
                                                     (19.0) 

 

 

𝑅𝑃𝑗 =
𝑒𝛽0+𝛽1𝑥𝑖1+𝛽2𝑥𝑖2+ ⋯+𝛽𝑗∙(1)+ ⋯+𝛽𝑝−1𝑥𝑖,𝑝−1

𝑒𝛽0+𝛽1𝑥𝑖1+𝛽2𝑥𝑖2+ ⋯+𝛽𝑗∙(0)+ ⋯+𝛽𝑝−1𝑥𝑖,𝑝−1
=  𝑒𝛽𝑗(1)−𝛽𝑗(0) = 𝑒𝛽𝑗              (20.0) 

 

 

 Usando a razão de prevalências como medida de associação, podem-se encontrar três 

possíveis resultados: 

 

1. 𝑅𝑃𝑗 = 1 , indica a igualdade das prevalências de sucesso de ambos os grupos, isto é, não 

há diferença na prevalência de sucesso do grupo de interesse em relação ao grupo de 

referência. 

2. 𝑅𝑃𝑗 >1, indica maior prevalência de sucesso no grupo de interesse em relação ao grupo 

de referência. Em termos percentuais, a prevalência de sucesso do grupo de interesse é 

(𝑅𝑃𝑗 − 1)∙ 100% maior que a do grupo de referência. 

3. 𝑅𝑃𝑗  <1, indica uma prevalência de sucesso menor no grupo de interesse em relação ao 

grupo de referência. Em termos percentuais, a prevalência de sucesso do grupo de 

interesse é (𝑅𝑃𝑗 − 1)∙ 100%  menor que a do grupo de referência 

 

 

Claramente, existirão variáveis explicativas categóricas com mais de duas categorias na 

análise realizada neste trabalho. A mesma expressão (20.0) pode ser utilizada para o cálculo das 

razões de prevalências no caso de variáveis explicativas politômicas, cuja comparação será 

dependente da categoria (ou grupo) de referência escolhida pelo pesquisador.  
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3.10 Método de Máxima Pseudo-Verossimilhança (MPV) 
 
 

 

Os dados obtidos da PNS são provenientes de um plano amostral complexo, como já 

descrito na seção 3.3. Esse plano amostral envolve probabilidades distintas de seleção, 

estratificação e conglomeração das unidades em múltiplos estágios de seleção, ajustes para 

compensar não resposta, além de outros ajustes. Levar em conta estes aspectos na modelagem 

estatística é muito importante, pois os pesos amostrais das observações influenciam tanto na 

estimação pontual quanto na estimação das variâncias das estimativas 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).  

O método de Máxima Pseudo-Verossimilhança (MPV) será adotado para a estimação dos 

parâmetros do modelo de regressão log-linear de Poisson descrito na seção 3.8. Assim como 

recomendado, foram consideradas no ajuste do modelo todas as informações que retratam a 

complexidade do plano amostral da PNS (MORAES et al., 2012; PESSOA; SILVA, 1998). O 

MPV permite incorporar os pesos amostrais e as informações estruturais (estrato e UPA) do 

plano amostral da PNS para obtenção das estimativas dos parâmetros de interesse e das suas 

respectivas variâncias ou erros-padrão (PESSOA; SILVA, 1998).  

O MPV é um método de estimação dos parâmetros do modelo que se baseia na modelagem 

de superpopulação. Em dados de pesquisas amostrais complexas, como é o caso da PNS, os 

parâmetros são definidos com respeito a um modelo de superpopulação. A seguir, é apresentado 

o procedimento para a utilização do método de MPV de estimação dos parâmetros do modelo. 

Suponha que os valores populacionais 𝑦1, 𝑦2, ⋯ , 𝑦𝑁 são realizações das variáveis 

aleatórias 𝑌1, 𝑌2, ⋯ , 𝑌𝑁 independentes e cada uma possui uma distribuição de Poisson com 

parâmetro 𝑝𝑖. Desse modo, 𝑌𝑖~𝑃𝑜𝑖𝑠𝑠𝑜𝑛(𝑝𝑖), 𝑖 = 1, ⋯ , 𝑁. Sua função de probabilidade é 

expressa por: 

 

𝑃(𝑌𝑖 = 𝑦𝑖;  𝜷) =  
𝑒−𝑝𝑖𝑝𝑖

𝑦𝑖

𝑦𝑖!
 ,   𝑦𝑖 = 0, 1, …    ;     𝑖 = 1, 2, ⋯ , 𝑁               (21.0) 

 

Onde, 

𝑝𝑖 = 𝑝𝑖(𝜷) = 𝑒𝐱i
T𝜷     
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Caso houvesse conhecimento de todos os elementos da população finita, a função de 

verossimilhança populacional seria obtida por: 

 

𝐿(𝜷) = ∏ 𝑃(𝑌𝑖 = 𝑦𝑖;   𝜷)

𝑁

𝑖=1

= ∏
𝑒−𝑝𝑖𝑝𝑖

𝑦𝑖

𝑦𝑖!

𝑁

𝑖=1

                                                         (22.0) 

 

O logaritmo da função de verossimilhança populacional seria dado por: 

 

ln𝐿(𝜷) = ln ∏ 𝑃(𝑌𝑖 = 𝑦𝑖;  𝜷)

𝑁

𝑖=1

= ∑ ln 𝑃(𝑌𝑖 = 𝑦𝑖;  𝜷) 

𝑁

𝑖=1

= ∑ ln (
𝑒−𝑝𝑖𝑝𝑖

𝑦𝑖

𝑦𝑖!
)

𝑁

𝑖=1

 

 

= ∑[−𝑝𝑖 + 𝑦𝑖 ln(𝑝𝑖) − ln (𝑦𝑖!)]

𝑁

𝑖=1

=  ∑[−𝑒𝐱i
T𝜷 + 𝑦𝑖 𝐱i

T𝜷 − ln (𝑦𝑖!)]

𝑁

𝑖=1

         (23.0) 

 

 Para maximizar ln𝐿(𝜷), definido na equação (23.0), é necessário derivá-lo em relação 

a 𝜷 e igualá-lo a 𝟎, obtendo o sistema de equações de verossimilhança da população: 

 

𝜕

𝜕𝜷
ln𝐿(𝜷) = ∑

𝜕

𝜕𝜷
 ln 𝑃(𝑌𝑖 = 𝑦𝑖; 𝜷) = ∑ 𝑢𝑖(𝜷)

𝑁

𝑖=1

= 𝟎

𝑁

𝑖=1

          (24.0) 

 

Onde: 

𝑢𝑖(𝜷) =
𝜕

𝜕𝜷
 ln 𝑃(𝑌𝑖 = 𝑦𝑖; 𝜷) = 𝐱𝒊

′  [𝑦𝑖 − 𝑒𝐱i
T𝜷  ] é o vetor de dimensão 𝑝𝑥1 dos escores da i-

ésima unidade da população. 

 

 O sistema de equações de verossimilhanças da população encontrado na equação (24.0) 

é visto como a soma dos vetores de escores da população, também chamado de vetor de totais 

populacionais, dado por:  

 

𝑇(𝜷) = ∑ 𝒖𝒊(𝜷)𝑁
𝑖=1 = 𝟎                                      (25.0) 
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A solução desse sistema é o estimador de máxima verossimilhança populacional do 

vetor 𝜷𝑃𝑃 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, como os dados da PNS são provenientes de 

um plano amostral complexo, as informações obtidas correspondem apenas às unidades 

selecionadas (PESSOA; SILVA, 1998). 

 Considerando determinadas condições de regularidade, que podem ser verificadas no 

trabalho de Pessoa & Silva (1998), o estimador obtido para 𝜷𝑃𝑃 também foi adequado para 𝜷. 

Para obter o estimador de  𝜷𝑃𝑃  estimou-se a soma dos vetores de escores populacionais dado 

em (25.0) utilizando o estimador linear ponderado: 

�̂�( 𝜷) = ∑ wi𝒖𝒊(𝜷)                                                

𝑛

𝑖=1

(26.0) 

Onde wi é o peso amostral para i-ésima unidade da amostra já fornecida no banco de dados da 

PNS. 

 Em seguida, ao igualar �̂�( 𝜷) = 0, obteve-se um sistema de equações de pseudo-

verossimilhança (27.0), onde a solução é o estimador de MPV, denotado por �̂�𝑀𝑃𝑉 

  

�̂�(�̂�𝑀𝑃𝑉) = ∑ wi𝒖𝒊(�̂�𝑀𝑃𝑉)

𝑛

𝑖=1

= 𝟎                              (27.0) 

 

 Para a obtenção da matriz de variância-covariância assintótica do estimador �̂�𝑴𝑷𝑽 

utiliza-se o método da linearização de Taylor. Este método tem o intuito de fornecer estimadores 

linearizados de variância para estimadores não lineares do parâmetro de interesse. O que 

justifica o seu uso, já que o estimador �̂�𝑴𝑷𝑽 é um estimador de um parâmetro populacional 

definido por uma função não linear de totais populacionais. O estimador da variância-

covariância de �̂�𝑴𝑷𝑽 é obtido da seguinte forma: 

 

𝑽𝑨�̂�(�̂�𝑀𝑃𝑉) ≅ [ �̂�(�̂�𝑀𝑃𝑉)]−1   𝑽𝑨�̂� [∑ wi𝒖𝒊(�̂�𝑀𝑃𝑉)

𝑛

𝑖=1

] [ �̂�(�̂�𝑀𝑃𝑉)]−1              (28.0) 

 

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

dos escores ponderados; e 

�̂�(�̂�𝑀𝑃𝑉) =
𝜕�̂�(𝜷)

𝜕𝜷
|

𝜷=�̂�𝑀𝑃𝑉

= ∑ 𝑤𝑖
𝑛
𝑖=1

𝜕𝒖𝒊(𝜷)

𝜕𝜷
|

𝜷=�̂�𝑀𝑃𝑉

        é uma matriz simétrica de dimensão 

𝑝 𝑥 𝑝. 

 

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

populacional dos escores. 

 Com o uso de amostras suficientemente grandes, a distribuição assintótica de �̂�𝑀𝑃𝑉 é 

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

sobre 𝜷 usando a seguinte estatística: 

 

[𝑉𝐴�̂�(�̂�𝑀𝑃𝑉)]
−1

2⁄
(�̂�𝑀𝑃𝑉 − 𝜷) ~ 𝑵𝑴(𝟎; 𝑰)                                  (29.0) 

 

  

 O modelo log linear de Poisson foi ajustado usando o comando svyglm do pacote survey 

do software R, versão 3.4.1. 

 

3.11. Teste de Wald de significância individual  

 
 
 

O teste de Wald é aplicado para identificar quais variáveis explicativas do modelo tem 

efeito significativo ao nível de significância . O teste pode ser dividido em 4 partes: 

 

 

1) Hipóteses a serem testadas: 

 

{
𝐻0 ∶  𝛽𝑗 = 0

𝐻1 ∶  𝛽𝑗 ≠ 0
 

onde 𝛽𝑗 é o efeito da  j-ésima variável explicativa (variável dummy para os níveis 

dos fatores). 
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2) Estatística de teste: 

 

Sob 𝐻0 ∶  𝛽𝑗 = 0, temos que: 

 

 𝑍 =
�̂�𝑗

√𝑉𝐴�̂�(�̂�j)

 ~ 𝑁(0,1) 

 

3) Região crítica: 

 

RC = {z ∈  ℝ/|z| > zα
2

} 

 

4) Tomada de decisão 

 

Se 𝑧𝑜𝑏𝑠 ∈  𝑅𝐶 rejeita-se 𝐻0: 𝛽𝑗 = 0 ao nível de significância 𝛼, isto é, existe 

associação significativa entre a variável explicativa xj e a prevalência de sucesso. Se 

𝑧𝑜𝑏𝑠 ∉  𝑅𝐶 não rejeita-se 𝐻0: 𝛽𝑗 = 0, e neste caso não existe associação significativa 

entre a variável explicativa xj e a prevalência de sucesso. 

De forma alternativa, pode-se obter o p-valor do teste de Wald e compará-lo com 

o nível de significância 𝛼. Assim, rejeita-se 𝐻0: 𝛽𝑗 = 0 se o p-valor= 2 ∙

(𝑃|𝑍| ≥ 𝑧𝑜𝑏𝑠) ≤ 𝛼. Caso contrário, não há evidências para rejeitar H0 considerando o 

nível de significância 𝛼. 

 

3.12. Avaliação da capacidade preditiva do modelo 

 
 

3.12.1. Sensibilidade (S) 

 
 

É uma medida quantitativa que reflete a capacidade de o modelo identificar 

corretamente, dentre os indivíduos portadores da característica de interesse, aqueles que 

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

positivos. No caso da característica de interesse: “ter diabetes”, a sensibilidade vai medir a 
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capacidade do modelo ajustado de classificar um indivíduo como tendo diabetes quando ele, de 

fato, possui esta doença. O quadro 2, ilustra a classificação dos indivíduos segundo as categorias 

observadas e preditas da variável resposta 𝑌.  Neste caso, a sensibilidade pode ser expressa por:  

𝑆 = (
𝑎

𝑎 + 𝑏
) ∙ 100%                                                            (30.0) 

 

Quadro 2: Classificação das unidades segundo as categorias observadas e preditas da 

variável resposta Y.  

Categorias 
observadas 

Categorias 
preditas Total 

Sim Não 

Sim a b a+b 

Não c d c+d 

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

 

3.12.2. Especificidade (E) 

 
 
 

É uma medida quantitativa que reflete o quanto um modelo é eficaz em identificar 

corretamente, dentre todos os indivíduos não portadores da característica de interesse, os 

indivíduos que não apresentam a característica de interesse, ou seja, é a proporção de 

verdadeiros negativos. No caso da característica de interesse: “ter diabetes”, a especificidade 

vai medir a capacidade do modelo ajustado de classificar um indivíduo como não tendo diabetes 

quando ele, de fato, não possui esta doença. Considerando o quadro 2, a especificidade pode ser 

calculada usando a seguinte expressão:  

 

𝐸 = (
𝑑

𝑐 + 𝑑
) ∙ 100%                                                          (31.0) 

 

3.12.3. Taxa Global (TG) 

 
 

É uma medida quantitativa que indica a capacidade geral do modelo de determinar o 

verdadeiro valor do que está sendo medido, isto é, é uma medida da acurácia do modelo. A taxa 
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global, denotada por 𝑇𝐺, é a porcentagem de indivíduos classificados corretamente pelo modelo 

ajustado e pode ser calculada pela seguinte expressão, conforme o quadro 2: 

 

𝑇𝐺 = (
𝑎 + 𝑑

𝑎 + 𝑏 + 𝑐 + 𝑑
) ∙ 100%                                      (32.0) 

 

 

3.12.4. Curva ROC 

 
 

É uma forma de representar a relação entre a sensibilidade e a especificidade. Para 

construir a curva ROC traça-se um diagrama que representa a sensibilidade (proporção de 

verdadeiros positivos) em função da proporção de falsos positivos (1- Especificidade) para um 

conjunto de valores de acordo com o ponto de corte8 estabelecido. Logo a curva ROC descreve 

a capacidade discriminatória do modelo, segundo diferentes valores de ponto de corte. O melhor 

ponto de corte é aquele que maximiza os valores da sensibilidade (S) e da especificidade (E). 

Para medidas de sensibilidade e especificidade compreendidas entre 50% e 80%, o modelo tem 

capacidade preditiva razoável (MARÔCO, 2010). 

Além dos valores de sensibilidade e especificidade, uma outra medida utilizada para 

avaliar a capacidade discriminatória do modelo é a área sob a curva ROC. Quanto mais a curva 

se aproxima do canto superior esquerdo do gráfico, maior será a área sob a curva e, 

consequentemente, maior o poder discriminatório do modelo ajustado. Área sob curva maior 

ou igual 0,7 (Á𝑟𝑒𝑎 ≥ 0,7) indica que o modelo tem um poder discriminatório aceitável 

(MARÔCO, 2010). 

 

 

 

 

 

 

                                            
8 Regra de predição que define um ponto de corte, denotado por 𝑐, onde para os valores estimados de probabilidade 

de sucesso acima deste ponto (�̂� > 𝑐) o indivíduo é classificado como tendo a característica de interesse (exemplo: 

doença) e para valores estimados de probabilidade de sucesso menores ou iguais ao ponto de corte (�̂� ≤ 𝑐), o 

indivíduo é classificado como não tendo a característica de interesse. 



40     
 
 

4. Resultados 
 
 

A partir da PNS 2013, verificou-se prevalência de diabetes em idosos no Brasil foi de 

19,1% (IC 95% = [17,8%; 20,4%]). Na tabela 1, observa-se que 48,9% dos idosos residem na 

região Sudeste. Observa-se que a maioria (57,3%) dos idosos são do sexo feminino e que 86,6% 

dos idosos residem na área urbana. Quanto à escolaridade, pode-se destacar que 30,6% dos 

idosos não tem nenhuma instrução e que somente 10,0% têm ensino superior completo.  

 

Tabela 1 - Distribuição (%) dos idosos por características sociodemográficas, 

comportamentais e de saúde, segundo a presença ou não de diabetes 

 

Variáveis 
Percentual 

de idosos 

Diabetes (%) 

Sim Não 

Região de residência    

Norte 5,3 15,6 84,4 

Nordeste 24,3 18,7 81,2 

Sul 15,2 16,3 83,7 

Centro-oeste 6,4 21,7 78,3 

Sudeste 48,9 20,1 79,9 

Área de localização do domicílio    

Urbano 86,6 19,8 80,2 

Rural 13,4 14,6 85,3 

Sexo    

Masculino 42,7 17,3 82,7 

Feminino 57,3 20,4 79,6 

Faixa etária    

60 a 69 anos 56,3 17,9 82,0 

70 a 79 anos 30,0 21,4 78,6 

80 anos ou mais 13,7 18,6 81,4 

Escolaridade    

Sem instrução 30,6 20,0 79,9 

Fundamental incompleto 39,1 20,6 79,3 

Fund. Completo/médio incompleto 8,1 18,9 81,0 

Médio completo/superior incompleto 12,2 16,4 83,6 

Superior completo 10,0 13,3 86,7 

                                                                        Continua 
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Tabela 1 (Continuação) 

 

Variáveis 
Percentual 

de idosos 

Diabetes (%) 

Sim Não 

Estado geral de saúde autorreferido    

Muito bom ou bom 44,5 11,2 88,8 

Regular 43,5 24,5 75,5 

Ruim ou muito ruim 12,0 28,6 71,4 

Posse de plano de saúde    

Sim 33,3 19,1 80,9 

Não 66,7 19,1 80,9 

Última consulta médica    

Menos de 1 ano 86,4 21,0 79.0 

De 1 a 3 anos 8,6 8,5 91,5 

Mais de 3 anos / nunca se consultou 5,0          4,0        96,0 

Hipertensão autorreferida    

Sim 52,3 26,1 73,9 

Não 47,6 11,4 88,6 

Depressão autorreferida    

Sim 9,9 21,8 78,2 

Não 90,1 18,8 81,2 

Tabagismo    

Sim 11,9 12,5 87,5 

Não 88,1 20,0 80,0 

Bebida alcoólica    

Sim 23,8 12,5 87,5 

Não 76,2 21,1 78,9 

Exercício físico    

Sim 22,6 16,2 83,8 

Não 77,4 19,9 80,1 

  Número de registros: n = 10519 

 

Ao investigar o estado geral de saúde dos idosos nota-se que 44,5% reportaram uma saúde 

muito boa ou boa e apenas 12,0% informaram uma saúde ruim ou muito ruim. Somente 33,3% 

possuem plano de saúde e, com relação a última consulta médica, verificou-se que 86,4% dos 

idosos realizaram consulta médica pela última vez há menos de 1 ano.  

Considerando outras características de saúde, observou-se que a minoria dos idosos 

relataram ter depressão (9,9%) e maioria (52,3%) informaram ter hipertensão arterial. Com 

relação as características comportamentais, 11,9% dos idosos são fumantes, 23,8% consomem 

bebidas alcoólicas e apenas 22,6% praticam exercícios físicos. 
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Ao analisar o percentual de diabetes segundo as grandes regiões brasileiras (Tabela 1), 

verificou-se que a região Norte apresentou o menor percentual de idosos com diabetes 

autorreferido (15,6%), enquanto que os maiores percentuais de diabetes foram observados nas 

regiões Centro-Oeste (21,7%) e Sudeste (20,1%). Quanto a área de localização do domicílio, o 

percentual de diabetes foi maior na área urbana (19,8%) do que na área rural (14,6%). 

Quanto ao sexo, observou-se que o percentual de diabetes foi de 20,4% entre as mulheres 

e de 17,3% entre os homens. Considerando o tempo de realização da última consulta médica, 

observa-se maior percentual de idosos que reportaram ter diabetes entre aqueles que realizaram 

consulta há menos de 1 ano (21,0%), e um menor percentual (4,0%) entre os idosos que nunca 

realizaram consulta médica ou que a realizaram há mais de 3 anos. 

Com relação às morbidades referidas pelos idosos, observou-se maior percentual de idosos 

com diabetes entre os que reportaram ter hipertensão arterial (26,1%) e entre os idosos que 

reportaram ter depressão (21,8%).  

Quanto aos fatores comportamentais, observaram-se menores percentuais de idosos que 

reportaram ter diabetes entre aqueles que fumam (12,5%) e entre aqueles que consomem 

bebidas alcóolicas (12,5%). Além disso, verificou-se menor percentual de relato de diabetes 

entre os idosos que praticam exercício físico (Tabela 1). 

A tabela 2 mostra os resultados encontrados ao utilizar o modelo log-linear de Poisson 

para explicar a prevalência de diabetes, considerando simultaneamente todas as treze variáveis 

explicativas. Entre os resultados do modelo estão a medidas de razão de prevalências (RP) para 

cada uma das categorias das variáveis do estudo, o intervalo de 95% de confiança para essa 

medida de associação e o p-valor do teste de Wald.  
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Tabela 2 – Associação entre as variáveis sociodemográficas, comportamentais e de saúde e 

a prevalência de diabetes mellitus em idosos com 60 anos ou mais (modelo completo). 

Variáveis 

Modelo log-linear de Poisson 

(Modelo completo) 

RP IC 95% P-valor 

Região de residência    

Norte 0,792 [0,628 ; 0,998] 0,048 

Nordeste 0,945 [0,805 ; 1,108] 0,485 

Sul 0,814 [0,664 ; 0,999] 0,049 

Centro-oeste 1,042 [0,872 ; 1,245] 0,654 

Sudeste 1 - - 

Área de localização do domicílio    

Urbana 1,276 [1,059 ; 1,538] 0,01 

Rural 1 - - 

Sexo    

Masculino 1,039 [0,887 ; 1,217] 0,637 

Feminino 1 - - 

Faixa etária    

60 a 69 anos 1,164 [0,952 ; 1,422] 0,139 

70 a 79 anos 1,201 [0,975 ; 1,479] 0,085 

80 anos ou mais 1 - - 

Escolaridade    

Sem instrução 1,143 [0,825 ; 1,582] 0,422 

Fundamental incompleto 1,183 [0,857 ; 1,631] 0,307 

Fund. Completo/médio incompleto 1,127 [0,788 ; 1,611] 0,513 

Médio completo/superior incompleto 1,074 [0,767 ; 1,502] 0,678 

Superior completo 1 - - 

Estado geral de saúde autorreferido    

Muito bom ou bom 0,485 [0,384 ; 0,612] <0,001 

Regular 0,880 [0,749 ; 1,034] 0,120 

Ruim ou muito ruim 1 - - 

Posse de plano de saúde    

Sim 1,137 [0,973 ; 1,328] 0,106 

Não 1 - - 

Última consulta médica    

Menos de 1 ano 1,879 [0,995 ; 3,551]   0,052 

De 1 a 3 anos 3,420 [1,919 ; 6,095] <0,001 

Mais de 3 anos / nunca se consultou 1 - - 

Hipertensão autorreferida    

Sim 1,826 [1,551 ; 2,15] <0,001 

Não 1 - - 

                                                                                                              Continua 
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Tabela 3 (Continuação) 

Variáveis 

Modelo log-linear de Poisson  
(Modelo completo) 

RP IC 95% P-valor 

Depressão autorreferida    

Sim 0,888 [0,72 ; 1,095] 0,268 

Não 1 - - 

Tabagismo    

Sim 0,727 [0,547 ; 0,968] 0,029 

Não 1 - - 

Bebida alcoólica    

Sim 0,733 [0,587 ; 0,915] 0,006 

Não 1 - - 

Exercício físico    

Sim 0,890 [0,747 ; 1,061] 0,194 

Não 1 - - 

 

Das características dos idosos consideradas no estudo, verificou-se que a seguintes 

variáveis apresentaram uma associação estatisticamente significativa com a prevalência de 

diabetes, considerando o nível de significância de 5%: a região de residência (regiões Norte e 

Sul versus Sudeste), a área de localização do domicílio (urbana versus rural), o estado geral de 

saúde autorreferido (muito bom/bom versus ruim/muito ruim), última consulta médica (de 1 a 

3 anos versus mais de 3 anos/nunca se consultou), hipertensão (sim versus não), Tabagismo 

(sim versus não) e bebida alcoólica (sim versus não) (Tabela 2). 

As medidas de razão de prevalência (RP) do idoso reportar diabetes, e os seus 

respectivos intervalos de 95% de confiança, segundo cada uma das variáveis do estudo (níveis 

dos fatores) podem ser visualizados na Figura 3.  
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Figura 3 – Razão de prevalências de diabetes em idosos considerando as variáveis explicativas do 

modelo completo  

 

Na tabela 3, são apresentados os resultados encontrados do modelo log-linear de Poisson 

selecionado, isto é, contendo somente as variáveis que apresentaram associação significativa 

com o desfecho diabetes. Com relação as grandes regiões brasileiras, observa-se que a região 

Norte (p-valor=0,053) e a região Sul (p-valor=0,046) apresentaram uma prevalência de relato 

de diabetes aproximadamente 20% menor do que a região Sudeste.  

Quanto à área de localização do domicílio, observa-se que a prevalência de diabetes em 

idosos é maior na área urbana 27,0%. 

Quanto às variáveis de saúde, os idosos que relataram ter uma saúde geral boa ou muito 

boa apresentaram uma prevalência de diabetes 51,9% menor do que os idosos que reportaram 

ter uma saúde ruim ou muito ruim (RP=0,481; p-valor<0,001). Ao considerar o tempo de 

realização da última consulta médica, nota-se que a prevalência de diabetes foi 3,3 vezes maior 

em idosos que realizaram consulta há menos de 1 ano, quando comparada a dos idosos que 

realizaram consulta há mais de 3 anos ou que nunca foram ao médico (Tabela 3). 
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Entre os idosos que reportaram ter hipertensão, observou-se uma prevalência de diabetes 

81,6% maior do que entre os idosos que informaram não ter hipertensão (RP=1,816; p-

valor<0,001).  

Quanto as variáveis comportamentais, a prevalência de diabetes foi 26,3% menor em 

idosos que fumavam em comparação aos não fumantes (RP=0,737; p-valor=0,035) e 25,3% 

menor para aqueles idosos que consomem bebidas alcoólicas, comparativamente àqueles que 

não consomem (RP=0,747; p-valor=0,006).  

 

Tabela 4 – Associação entre as variáveis sociodemográficas, comportamentais e de saúde e 

a prevalência de diabetes mellitus em idosos com 60 anos ou mais (modelo selecionado). 

Variáveis 

Modelo log-linear de Poisson 

(Modelo selecionado) 

RP IC 95% P-valor 

Região de residência    

Norte 0,794 [0,629 ; 1,003] 0,053 

Nordeste 0,927 [0,790 ; 1,088] 0,356 

Sul 0,810 [0,658 ; 0,996] 0,046 

Centro-oeste 1,045 [0,873 ; 1,251] 0,631 

Sudeste 1 - - 

Área de localização do domicílio    

Urbano 1,270 [1,060 ; 1,522] 0,009 

Rural 1 - - 

Estado geral de saúde 

autorreferido 
   

Muito bom ou bom 0,481 [0,388 ; 0,597] <0,001 

Regular 0,885 [0,756 ; 1,037]   0,130 

Ruim ou muito ruim 1 - - 

Última consulta médica    

Menos de 1 ano 3,340 [1,871 ; 5,963] <0,001 

De 1 a 3 anos 1,828 [0,965 ; 3,462] 0,064 

Mais de 3 anos / nunca se consultou 1 - - 

Hipertensão autorreferida    

Sim 1,816 [1,541 ; 2,140] <0,001 

Não 1 - - 

Tabagismo    

Sim 0,737 [0,555 ; 0,978] 0,035 

Não 1 - - 

Bebida alcoólica    

Sim 0,747 [0,607 ; 0,920] 0,006 

Não 1 - - 
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Ao considerar o melhor ponto de corte (c=0,178), obteviram-se as medidas de avaliação 

da capacidade preditiva relacionadas na Tabela 4 para o modelo log-linear de Poisson 

selecionado, cujos resultados foram apresentados na Tabela 3. 

 

Tabela 5 – Medidas de avaliação da capacidade preditiva do modelo selecionado 

Medidas da capacidade 

preditiva 

Ponto de corte 

(c=0,178) 

Sensibilidade (S) 72,7% 

Especificidade (E) 55,9% 

Taxa Global (TG) 59,1% 

 

 

Do total de idosos com diabetes, 72,7% foram classificados corretamente pelo modelo 

selecionado como tendo diabetes; e do total de idosos que não possuem esta doença, 55,9% 

foram classificados corretamente pelo modelo selecionado. Em termos gerais, a maioria dos 

idosos (𝑇𝐺=59,1%) foram classificados corretamente pelo modelo selecionado. Como as 

medidas de sensibilidade e especificidade estão compreendidas no intervalo entre 50% e 80%, 

o modelo selecionado apresentou uma capacidade preditiva razoável. 

A figura 4 apresenta a curva ROC, bem como a área sob esta curva, que é um indicador 

da capacidade discriminatória do modelo selecionado. 

 
 

Figura 4 – Curva ROC 

 

A área sob a curva ROC foi de aproximadamente 0,7, indicando que o modelo selecionado 

apresenta uma capacidade preditiva aceitável. 
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5. Discussão dos resultados 
 
 

No presente estudo, analisou-se a prevalência de diabetes em indivíduos idosos no Brasil 

e sua associação com características sociodemográficas, comportamentais e de saúde 

considerando os dados amostrais da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), que é um estudo 

transversal de abrangência nacional realizada pelo IBGE. Utilizando o modelo log-Linear de 

Poisson, observou-se que características como a região de residência, a área de localização do 

domicilio, o estado geral de saúde autorreferido, o tempo de realização da última consulta 

médica, a hipertensão autorreferida, o tabagismo e a bebida alcoólica apresentaram associação 

significativa com a prevalência de diabetes em idosos no Brasil. 

Pode-se notar que estudos que procuram verificar os fatores associados com a prevalência 

de diabetes no Brasil, tais como os estudos de Flor & Campos (2017) e Menezes e colaboradores 

(2014), também utilizaram uma pesquisa transversal para avaliar a associação empregando o 

modelo de regressão logística binária. Entretanto, Coutinho e colaboradores (2008) afirmam 

que para pesquisas transversais o modelo Log-Linear de Poisson com variância robusta é uma 

melhor alternativa do que a regressão logística. No estudo de Vitoi e colaboradores (2015), 

assim como no presente estudo, foi utilizado o modelo Log-Linear de Poisson para identificar 

os fatores associados ao diabetes em idosos no município de Viçosa – MG. 

No presente estudo a prevalência de diabetes na população idosa que reside na região Sul 

foi menor do que na região Sudeste. Além disso, encontrou-se uma maior prevalência de 

diabetes entre os idosos que moram na área urbana. A maior ocorrência de diabetes na área 

urbana em relação à rural também foi verificada no artigo de Viegas-Pereira e colaboradores 

(2008), por meio de modelo de regressão logística, cuja medida de associação é a razão de 

chances. A menor ocorrência de diabetes em idosos na área rural pode ser atribuída a maiores 

distâncias do domicílio de residência até uma unidade de saúde, a dificuldades de transporte, 

ou ainda, ao fato de pessoas que residem na área rural estarem mais envolvidas com atividades 

físicas nas rotinas diárias e conservem hábitos alimentares mais saudáveis (ISER et al., 2015). 

Quanto aos aspectos de saúde, Vitoi e colaboradores (2015) observaram a existência de 

gradiente entre a autoavaliação de saúde e a prevalência de diabetes em idosos de um 

determinado município mineiro, isto é, verificaram que quanto pior o estado de saúde 

autorreferido maior a prevalência de diabetes. No presente estudo, em que considerou idosos 

em âmbito nacional, a autoavaliação de saúde também apresentou associação com a prevalência 

de diabetes, mas não se verificou a existência de gradiente, indicando que idosos que reportaram 
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estar com saúde boa/muito boa tem menor prevalência de diabetes, comparativamente aos 

idosos que reportaram saúde ruim/muito ruim. A autoavaliação de saúde é considerada um 

indicador de saúde subjetivo confiável, robusto e abrangente, sendo um importante preditor do 

risco de mortalidade (VITOI et al., 2015).  

A maior prevalência de diabetes em idosos que reportaram ter hipertensão, em comparação 

aos idosos que reportaram não ter hipertensão, também foi corroborada por outros estudos. 

Viegas-Pereira e colaboradores (2008) e Flor & Campos (2017) afirmam que o fato de ter 

hipertensão duplica ou até triplica a chance do idoso ter diabetes. Existem pesquisas clínicas 

que comprovam a relação entre diabetes e hipertensão (FRANCISCO et al., 2010). A Sociedade 

Brasileira de Diabetes afirma que a hipertensão está associada a uma maior resistência à ação 

da insulina, assim como os medicamentos anti-hipertensivos que são fatores de risco para o 

desenvolvimento do quadro de diabetes e seu agravamento.  

Foi detectada uma maior prevalência de diabetes em idosos que realizaram consulta médica 

há menos de 1 ano, comparativamente aos idosos que realizaram consulta médica há mais de 3 

anos ou que nunca realizaram consulta médica. De forma semelhante, Flor & Campos (2017) 

verificaram que há maior prevalência de diabetes entre indivíduos que se consultaram nos 

últimos 12 meses do que entre os indivíduos que não se consultaram nesse intervalo de tempo. 

A realização de consulta médica é uma variável cuja relação de causalidade é difícil de se 

estabelecer com o desfecho, já que o estudo realizado é transversal. É possível que haja uma 

maior prevalência de diabetes em idosos que realizaram consulta médica pela última vez há 

menos de 1 ano porque estes pacientes já foram acometidos por esta doença e precisam de um 

acompanhamento médico para evitar o agravamento da doença e outras complicações.  

Em relação a aspectos comportamentais, verificou-se no presente estudo maior prevalência 

de diabetes em idosos que não ingerem bebidas alcoólicas e uma maior prevalência de diabetes 

em idosos que não fumam. Era de se esperar que a prevalência de diabetes em idosos que 

tenham o habito de fumar fosse maior do que a prevalência de diabetes em idosos não fumantes, 

o que não foi constatado neste estudo. Isso pode ter ocorrido por ser um estudo de natureza 

transversal, então os idosos que já receberam o diagnóstico da doença e estão em tratamento 

são, em geral, orientados a não fumar com tanta frequência (SILVA et al., 2007). 

A relação entre o consumo de bebidas alcoólicas na presença de diabetes nos idosos não é 

descrita com exatidão pela literatura. Sierksma e colaboradores (2004) e Li e colaboradores 

(2009) afirmam que existe uma forte ligação entre indivíduos que consomem bebidas alcoólicas 

e a liberação de adipocinas, assim como também exercem um papel na liberação de marcadores 
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de inflamação, o que pode estar relacionado com o diabetes. Segundo Menezes e colaboradores 

(2014), as bebidas alcoólicas afetam diretamente no desenvolvimento do diabetes e em seu 

agravamento uma vez que a doença já esteja instalada. O consumo de bebidas pode acentuar 

problemas nutricionais, convulsões, hipoglicemia e neuropatia. Diante o exposto, o mesmo 

raciocínio aplicado à associação encontrada entre o tabagismo e a presença de diabetes, pode 

ser utilizado para explicar a associação entre o consumo de bebida alcoólica e diabetes com 

base num estudo transversal cuja temporalidade entre a exposição e o desfecho não é garantida. 

Assim, o resultado encontrado pode ser devido ao fato dos idosos que já têm o diagnóstico de 

diabetes terem sido orientados para não beber ou reduzir a ingestão de bebidas alcoólicas. 

No que se refere às potencialidades deste trabalho, destaca-se o modelo log-linear de 

Poisson com variância robusta, sendo este a melhor alternativa para a produção de estimativas 

pontuais e intervalares em estudos transversais (COUTINHO et al., 2008). O método de máxima 

pseudo-verossimilhança (MPV) utilizado no ajuste do modelo produz estimadores robustos 

para coeficientes do modelo e para os erros padrões (PESSOA; SILVA, 1998). Este método de 

estimação permite incluir as informações do plano amostral no ajuste do modelo, como a 

estratificação, a conglomeração e os pesos amostrais da amostra da PNS.  

Com relação às limitações do estudo, pode-se ressaltar a não inclusão do índice de massa 

corporal (IMC), que poderia ser um fator relevante para análise da prevalência de diabetes em 

idosos, sobretudo devido à perda de informação causada pela sua falta de resposta. Por fim, 

destaca-se como limitação a dificuldade em estabelecer uma relação de causalidade entre as 

variáveis, devido ao fato do estudo ser de natureza transversal. Além disso, embora se reconheça 

a importância de indicadores de morbidade autorreferida em grandes estudos populacionais, a 

falta de informação diagnóstica de diabetes pode levar a uma subestimação dos casos de 

diabetes encontrados no presente estudo, uma vez que os próprios idosos podem desconhecer 

se são portadores ou não desta doença. 
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6. Conclusão  

 

A prevalência de diabetes foi maior entre os idosos residentes na área urbana, entre idosos 

que realizaram consulta médica há menos de 1 ano (versus mais de 3 anos/nunca se 

consultaram), e entre os que reportaram ter hipertensão arterial. Identificou-se ainda uma menor 

prevalência de diabetes em idosos residentes na região Sul (versus Sudeste) e entre os que 

reportaram saúde geral boa/muita boa (versus ruim/muito ruim). No que tange ao tabagismo e 

consumo de bebidas alcóolicas, a menor prevalência de diabetes entre os idosos fumantes e 

entre os idosos que consomem bebidas alcóolicas foi atribuída a natureza transversal do estudo. 

Neste contexto indivíduos idosos já acometidos por esta doença, podem ter sido orientados pelo 

médico ou por profissionais de saúde a não fumar e a não consumir bebidas alcóolicas.  

Destaca-se a necessidade de ações que promovam o maior acesso dos idosos a serviços de 

saúde e ações de orientação em saúde para incentivar a maior adesão a tratamentos 

medicamentosos para aqueles idosos portadores de doenças crônicas. Além disso, recomenda-

se a realização de ações que buscam estimular comportamentos e estilos de vida saudáveis para 

os idosos, como não fumar, não consumir bebidas alcóolicas e praticar atividades físicas, a fim 

de prevenir ou controlar doenças crônicas na população idosa, entre elas o diabetes. Estas ações 

devem ser priorizadas nas áreas urbanas do pais, tendo em vista a maior prevalência de diabetes 

nestas áreas e as rápidas transformações urbanas que vem ocorrendo no Brasil e os seus 

impactos sobre a saúde da população.  
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