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Resumo 

 

 

O número de histerectomias vem aumentando gradativamente em todo o mundo.  

Embora esta cirurgia represente a possibilidade real de cura da patologia, pode trazer também 

repercussões negativas para a vida das mulheres. Com base nos dados da Pesquisa Nacional 

por Amostra de Domicílios 2008, usando modelo logístico multinomial, o presente trabalho 

avaliou a associação entre a histerectomia e a saúde autorreferida de mulheres de 25 anos ou 

mais de idade, controlando para características demográficas, socioeconômicas, 

comportamentais e de saúde. Entre os resultados do trabalho, verificou-se que as mulheres 

submetidas à histerectomia reportam pior estado de saúde, comparativamente às mulheres que 

não realizaram esta cirurgia. Outros fatores também se mostraram associados com uma pior 

autoavaliação de saúde das mulheres, como: sedentarismo, fumo, não realização de exames 

preventivos, utilização de medicamentos de uso continuo, não possuir plano de saúde, faixas 

etárias elevadas, baixos níveis de escolaridade e renda, residirem nas regiões menos 

desenvolvidas do país, assim como morarem em domicílios classificados como inadequados 

em termos de infraestrutura de serviços sociais básicos. Quanto à histerectomia, o resultado da 

associação encontrada com a autoavaliação de saúde indica o impacto emocional e a 

interferência da cirurgia de remoção do útero na vida social das mulheres. Em função das 

barreiras de acesso aos serviços de assistência à saúde, ressalta-se a necessidade de 

desenvolver políticas sociais e de saúde, sobretudo para aquelas com baixos níveis 

socioeconômicos, bem como programas voltados para prevenção e diagnóstico de doenças no 

útero, inclusive o câncer, a fim de evitar a necessidade de realização de histerectomia. 

 

 

Palavras-chaves: Autopercepção de Saúde, Qualidade de Vida, Histerectomia, Pesquisa 

Nacional por Amostras de Domicílios, Saúde da Mulher; Modelo Logístico Multinomail; 

Amostragem Complexa. 
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1. Introdução 

 

1.1. Saúde da Mulher 

 

Em 1994, na Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento (CIPD), a 

saúde reprodutiva foi definida como um “estado de completo bem-estar físico, mental e social 

em todas as matérias concernentes ao sistema reprodutivo, suas funções e processos, e não 

apenas ausência de doença”. Esta definição incorpora dimensões da sexualidade e da 

reprodução humana numa perspectiva de direitos, ou seja, destaca o direito do indivíduo ter 

uma vida sexual segura e satisfatória, tendo a capacidade de reproduzir e a liberdade de 

decidir sobre quando e quantas vezes deve fazê-lo (CIPD, 1994). Além disso, essa definição 

se assemelha ao conceito de saúde da Organização Mundial da Saúde (OMS), onde a saúde é 

considerada como “um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não meramente 

a ausência de doença” (WHO, 1946). Desse modo, apreende-se que ambas as definições 

reconhecem a existência de múltiplos determinantes da saúde, e que o processo saúde-doença 

não se restringe a apenas aspectos anatômicos, bioquímicos e fisiológicos, devendo considerar 

também os determinantes sociais da saúde, como fatores sociais, econômicos, culturais, 

étnicos/raciais, psicológicos e comportamentais que influenciam a ocorrência de problemas de 

saúde (BUSS & FILHO, 2007). 

Assim, a avaliação do estado de saúde do indivíduo, em particular o da mulher, deve 

considerar também os determinantes sociais da saúde, como por exemplo, as condições de 

moradia e trabalho, renda, educação, o acesso a serviços sociais e de saúde e alimentação 

(AZEVEDO et al., 2012).  

As mulheres representam aproximadamente 51% da população brasileira (IBGE, 

2011). No Brasil, as principais causas de mortalidade em mulheres são as doenças 

cardiovasculares; as neoplasias, em especial o câncer de mama, de pulmão e o de colo do 

útero; as doenças do aparelho respiratório (pneumonias); as doenças endócrinas, nutricionais e 

metabólicas (diabetes) e as causas externas (BRASIL, 2011).  

No que se refere às neoplasias, a ocorrência de vários tipos de câncer deve-se não 

somente a susceptibilidade genética do indivíduo, mas a sua interação com outros fatores ou 

condições relacionadas ao estilo de vida e do ambiente (INCA, 2012).  Alguns fatores, como 

o tipo de alimentação, um estilo de vida sedentário, o tabagismo, a sobrecarga de 

responsabilidades, o ambiente ocupacional e comportamentos sexuais podem estar 
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relacionados com o aparecimento de determinados tipos de câncer (BRASIL, 2011). 

 

No caso das mulheres, os problemas são agravados pela discriminação nas 

relações de trabalho e a sobrecarga com as responsabilidades com o trabalho 

doméstico. Outras variáveis como raça, etnia e situação de pobreza realçam 

ainda mais as desigualdades. As mulheres vivem mais do que os homens, 

porém adoecem mais frequentemente. A vulnerabilidade feminina frente a 

certas doenças e causas de morte está mais relacionada com a situação 

de discriminação na sociedade do que com fatores biológicos 

(BRASIL, 2011, p. 9). 

 

Para melhorar as condições de vida das mulheres brasileiras, tem-se incentivado 

programas de saúde específicos para este grupo populacional e também projetos em outras 

áreas, cujas atividades repercutem na saúde da mulher. A prevenção de doenças, planejamento 

familiar, pré-natal, mortalidade materna, proteção contra violência, entre outros, são os 

principais enfoques dos governos federal, estadual e municipal. Entretanto, para a prevenção, 

diagnóstico precoce e tratamento do câncer ginecológico (em particular, do câncer cervical ou 

câncer de colo de útero), é necessário sensibilizar e mobilizar a população feminina; investir 

em tecnologia e em recursos humanos; organizar a rede; disponibilizar os tratamentos e 

melhorar os sistemas de informação (BRASIL, 2011).  

 

 

 

1.2. Autopercepção de Saúde e Qualidade de Vida 

 

A autopercepção de saúde individual, além de ser um importante preditor de 

morbidade e mortalidade, representa uma percepção integrada do indivíduo que engloba 

aspectos subjetivos como bem-estar, satisfação e controle sobre a vida (HÖFELMANN & 

ANJOS, 2012). O indicador de autopercepção de saúde é de fácil mensuração, geralmente, 

obtido por meio de uma única pergunta, em grandes inquéritos populacionais, na qual os 

indivíduos, ao avaliarem seu estado global de saúde, não se baseiam apenas na simples 

presença ou não de uma doença (NERI & SOARES, 2002), mas procuram ponderar a sua 

resposta às múltiplas dimensões de saúde (THEME-FILHA et al., 2008; RABELO et al., 

2010). Desse modo, o indivíduo ao avaliar a sua própria saúde, baseia-se no conceito de 

qualidade de vida, que segundo a OMS, é definida como a percepção do indivíduo de sua 

posição na vida no contexto da cultura e sistema de valores nos quais ele vive e em relação 

aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações (WHOQOL GROUP, 1995). 
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Segundo Porto et al. (2013) existe associação entre a autopercepção negativa do estado de 

saúde e a baixa qualidade de vida. O conceito de qualidade de vida está intimamente 

relacionado ao de autopercepção de saúde (VALE et al., 2013; SZWARCWALD et al., 2005) 

que, interrelaciona o meio ambiente com aspectos físicos, psicológicos, nível de 

independência, relações sociais e crenças pessoais, sendo estas dimensões avaliadas segundo a 

percepção do próprio indivíduo. 

Assumindo que a forma como o indivíduo reporta seu estado de saúde se relaciona 

diretamente com seu aspecto econômico, sociocultural e estilo de vida, a autopercepção de 

saúde da mulher pode ser considerada um indicador de sua qualidade de vida. 

 

 

1.3. Ambiente físico e social 

 

O “conceito de saúde” é um conceito relacionado aos ambientes físico e social em que 

os indivíduos vivem, além de características exclusivamente individuais. Assim, a saúde é 

entendida como resultado da influência de fatores individuais (características dos indivíduos, 

tais como sexo, idade e fatores genéticos) e de grupo (comportamentos e estilos de vida) e de 

fatores do ambiente físico e social (PROIETTI et al., 2008).  

Sob este conceito ampliado de saúde, a promoção da saúde refere-se ao conjunto de 

ações ou programas voltados para a transformação dos comportamentos e estilos de vida dos 

indivíduos, como por exemplo, tabagismo, dieta e atividade física inapropriadas e direção 

inadequada no trânsito. Neste sentido, refere-se a “comportamentos e estilos de vida” todos 

aqueles fatores que estariam, pelo menos em parte, sob o controle dos próprios indivíduos, 

que poderiam ser evitados por meio de educação em saúde. 

Além disso, o conceito ampliado de saúde reforça o papel dos determinantes gerais nas 

condições de saúde dos indivíduos, como o ambiente físico e social, destacando a necessidade 

de políticas públicas e de condições favoráveis ao desenvolvimento da saúde. O ambiente 

físico representa aspectos compartilhados por todos os residentes de um lugar, como clima, 

água e saneamento, solo e ar, nível de ruído e estética do lugar. O ambiente social, por sua 

vez, representa um conjunto de fatores relacionados à organização social do 

lugar/comunidade e à disponibilidade e oferta de oportunidades sociais e recursos necessários 

à vida cotidiana, tais como: coesão e capital social, habitação, trabalho, educação, transporte, 

segurança e disponibilidade de alimentos (NOGUEIRA, 2008). 
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Como destaca AZEVEDO et al. (2012), no Brasil, a distribuição desigual de renda, o 

baixo grau de escolaridade e as condições precárias de habitação desempenham importante 

papel nas condições de vida e saúde da população.  

 

 

1.4. Histerectomia 

 

A histerectomia é uma cirurgia irreversível que consiste na remoção do útero. O 

número de histerectomias vem aumentando gradativamente em todo o mundo (SBROGGIO, 

2008), e no Brasil se estima que aproximadamente 300.000 mulheres por ano são submetidas 

ao procedimento (CALIRI & CUNHA, 1998). No Sistema Único de Saúde (SUS), esta é a 

segunda cirurgia mais frequente entre mulheres em idade reprodutiva, ou seja, de 10 a 49 

anos, perdendo apenas para o parto cirúrgico (ARAÚJO & AQUINO, 2003). Apesar da 

histerectomia ser uma cirurgia relativamente segura na atualidade, com baixo risco de 

mortalidade, as complicações operatórias e pós-operatórias ainda são frequentes.  

O distúrbio menstrual é o principal motivo que leva as mulheres a procurarem 

cuidados médicos, iniciando o processo de investigação diagnóstica, que pode resultar na 

indicação da histerectomia (ARAÚJO & AQUINO, 2003). Segundo ARAÚJO & AQUINO 

(2003), podem ser definidos três perfis distintos de mulheres que saõ submetidas ao 

procedimento: 1) nunca tiveram filhos, onde predominam aquelas com condições 

socioeconômicas relativamente melhores; 2) tiveram de um a três filhos, ainda jovens e com 

história reprodutiva mais medicalizada; 3) por último, aquelas com maior paridade, com idade 

mais elevada e em piores condições de vida. De acordo com Sbroggio (2008), a realização de 

histerectomias devido apenas à presença de doenças benignas se tornou um fato usual, onde 

predomina o diagnóstico de mioma uterino. Os miomas são os tumores mais comuns do 

sistema reprodutor feminino, sendo que em 8,4% dos casos é realizado algum tipo de 

histerectomia. No entanto, existem poucos estudos epidemiológicos sobre essa condição no 

Brasil, mas sabe-se que a “cor/raça preta” e “baixa renda” estão associadas às maiores 

prevalências de mulheres histerectomizadas devido a miomas uterinos (BOCLIN & 

FAERSTEIN, 2013) e por outras causas de natureza benigna (ARAÚJO & AQUINO, 2003). 

Essas diferenças provavelmente são resultado do acesso desigual a serviços de assistência à 

saúde da mulher, como exames preventivos que funcionam como uma constante investigação 

clínica.  
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Dependendo da idade da mulher, a histerectomia representa o desaparecimento 

definitivo da menstruação, o que causa impacto em sua vida. Após a realização do 

procedimento, caso os ovários parem de funcionar, a paciente pode sentir os sintomas mais 

frequentes da menopausa, como dificuldade para dormir, enxaqueca, depressão e ansiedade. 

Além disso, o órgão em questão é associado à reprodução e socialmente vinculado à 

feminilidade, sexualidade e maternidade, por isso sua extração pode interferir tanto na 

expressão da sexualidade quanto na imagem corporal e na vida social das mulheres, 

prejudicando o processo adaptativo (NUNES et al., 2009). 

Por outro lado, é fundamental destacar que a histerectomia pode representar a cura de 

uma patologia, pois proporciona o alívio dos sintomas decorrentes da enfermidade. Mesmo 

havendo a insegurança da mulher de que a intervenção cirúrgica seja a melhor opção de 

tratamento, segundo Sbroggio (2008), a satisfação de ser histerectomizada parece superar os 

medos e receios da ausência do útero e o fator socioeconômico parece não interferir quanto à 

percepção das mudanças corporais, sexuais e afetivas após a histerectomia. 

Entretanto, cabe ressaltar a necessidade de tratamento integral da saúde da mulher, não 

se limitando apenas a dimensão física da saúde, mas também a sua dimensão psicológica. 

Silva et al. (2010) recomendam uma assistência específica para as mulheres que serão 

submetidas a histerectomia, dirimindo as suas dúvidas quanto a questões de sexualidade e de 

reprodução, e respeitando a autonomia das mulheres quanto a escolha do tipo de tratamento 

em relação às alternativas cirúrgicas possíveis. 

Sbroggio et al. (2008) afirma que a saúde psicológica da mulher submetida à 

histerectomia nem sempre é uma preocupação dos ginecologistas ao mencionar que:  

 

[...] o impacto psíquico da retirada do útero na vida das mulheres é quase 

sempre subestimado e atribuído como “normal” do procedimento. A maioria 

dos ginecologistas acreditava que a histerectomia trazia para as mulheres 

apenas como consequências a perda da possibilidade de reprodução e a 

parada das menstruações, o que não representa prejuízo à saúde, desde um 

ponto de vista biológico. [...] (SBROGGIO et al., 2008, p.8) 
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2. Objetivos  

 

2.1. Objetivo geral  

 

Avaliar a associação entre a histerectomia e a saúde autorreferida de mulheres de 25 

anos ou mais de idade, controlando para características demográficas, socioeconômicas, 

comportamentais e de saúde, no ano de 2008 no Brasil. 

 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

■ Estimar o percentual de mulheres de 25 anos ou mais de idade 

histerectomizadas (prevalência de histerectomia), bem como o percentual de 

mulheres nesta faixa-etária que reportaram uma saúde ruim, regular ou boa; 

■ Analisar a distribuição percentual das mulheres de 25 anos ou mais de idade, 

por níveis de autopercepção de saúde, segundo a realização ou não de 

histerectomia e de suas características demográficas, socioeconômicas, 

comportamentais e de saúde;  

■ Verificar se a realização de histerectomia e demais características das mulheres 

estão associadas com seus níveis de autopercepção de saúde; 
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3. Material e Métodos 

 

3.1. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 

 

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), é uma pesquisa realizada 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), criada em 1967, objetivando 

levantar informações para a realização de estudos que visam o desenvolvimento 

socioeconômico do Brasil. Além das características gerais da população, como educação, 

trabalho, rendimento e habitação, que são pesquisadas anualmente, a PNAD também pesquisa 

outras características como migração, fecundidade, nupcialidade, saúde e nutrição, de acordo 

com as necessidades de informação do País. 

O suplemento da PNAD 2008 foi o último suplemento de saúde que levantou tópicos 

sobre: morbidade, cobertura de plano de saúde, acesso e utilização a serviços de saúde, 

internação, atendimento de urgência no domicílio, violência, acidente de trânsito e 

sedentarismo, para todas as pessoas; tabagismo, para as pessoas de 15 anos ou mais de idade; 

serviços preventivos de saúde feminina, para as mulheres de 25 anos ou mais de idade; 

mobilidade física e fatores de risco à saúde, para as pessoas de 14 anos ou mais de idade; e, 

ainda, informação sobre o cadastramento no Programa Saúde da Família (PSF), para os 

domicílios particulares permanentes (IBGE, 2011). 

A PNAD 2008 coletou informações de uma amostra probabilística de 150.591 

domicílios e 391.868 pessoas em todo território nacional (IBGE, 2011). 

 

 

 

3.1.1. Plano amostral da PNAD 2008 

 

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 2008 foi realizada por meio 

de uma amostra probabilística de domicílios obtida em três estágios de seleção, onde as 

unidades primárias são os municípios; as unidades secundárias os setores censitários; e as 

unidades terciárias os domicílios (IBGE, 2010). 

No primeiro estágio de seleção, os municípios são classificados em dois 

grupos: autorrepresentativos (probabilidade 1 de pertencer à amostra) e não 

autorrepresentativos; sendo que os municípios não autorrepresentativos passam por um 

processo de estratificação e, para cada estrato formado, eles são selecionados com reposição e 
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com probabilidade proporcional, usando como medida de tamanho a população residente 

obtida no Censo Demográfico 2000. 

No segundo estágio, os setores censitários, são selecionados, por sua vez, em cada 

município da amostra com reposição e com probabilidade proporcional, usando neste caso 

como medida de tamanho o número de domicílios na ocasião do Censo Demográfico 2000. 

Finalmente, no terceiro e último estágio, os domicílios são selecionados, com 

equiprobabilidade, em cada setor censitário da amostra. Todos os moradores dos domicílios 

amostrados são incluídos na pesquisa. 

Na seleção das unidades primárias e secundárias (municípios e setores censitários) da 

PNAD foram adotadas a divisão territorial e a malha setorial vigentes em 1º de agosto de 

2000 e utilizadas para a realização do Censo Demográfico 2000 (IBGE, 2010). Além disso, 

antes da seleção de domicílios, realizou-se, em todos os setores da amostra, a operação de 

listagem de todas as unidades residenciais e não residenciais existentes na área visando obter 

um cadastro básico atualizado dos domicílios. 

 

 

3.2. População-alvo 

 

A população-alvo compreende as mulheres de 25 anos ou mais de idade no Brasil, 

residentes em domicílios particulares permanentes. Foram desconsideradas da análise as 

mulheres que não forneceram informação sobre pelo menos uma das variáveis listadas no 

Quadro 1 da seção 3.3. A amostra utilizada no estudo correspondeu à 91.624 registros. 

 

 

3.3. Variáveis utilizadas no estudo 

 

 As variáveis utilizadas no estudo, apresentadas no Quadro 1, se referem basicamente a 

características demográficas, socioeconômicas, comportamentais e de saúde de mulheres com 

25 anos ou mais de idade. 
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Quadro 1: Variáveis demográficas, socioeconômicas, comportamentais e de saúde relativas a 

mulheres de 25 anos ou mais de idade. 

Variáveis de Estudo Categorias 

Características Demográficas 

Região de Residência Norte, Nordeste, Sudeste, Sul, Centro-Oeste. 

Faixa-etária De 25 a 29 anos, de 30 a 39 anos, de 40 a 49 

anos, de 50 a 59 anos, 60 anos ou mais. 

Cor/Raça Branca, Não branca. 

Área de localização do domicílio Urbana, Rural. 

Características Socioeconômicas 

Nível de escolaridade Sem instrução e menos de 1 ano de estudo, 1 

a 7 anos de estudo, 8 a 10 anos de estudo, 11 

anos ou mais de estudo. 

Renda domiciliar mensal per capita Sem renda ou até 1s.m, Mais de 1 a 5 s.m,  

Mais de 5 s.m. 

Qualidade da construção da moradia Adequado, Inadequado. 

Disponibilidade de infraestrutura de serviços 

sociais básicos 

Adequado, Inadequado. 

Características Comportamentais 

Atividade física  Pratica, Não pratica. 

Tabagismo Fumante, Ex-fumante, Não fumante. 

Características de Saúde 

Autopercepção de saúde Boa, Regular, Ruim. 

Exame clínico de mama Sim, Não. 

Exame preventivo para câncer do colo do 

útero (Exame Papanicolaou) 

Sim, Não. 

Cirurgia para retirada do útero 

(Histerectomia) 

Sim, Não. 

Número de doenças crônicas Nenhuma, Uma, Duas, Três ou mais 

Utilização de medicamento de uso contínuo Sim, Não. 

Plano de saúde Sim, Não. 

Consulta médica nos últimos 12 meses Sim, Não. 

Outras Características 

Filho nascido vivo  Sim, Não. 

Chefe de família Sim, Não. 
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A variável “qualidade da construção da moradia” foi obtida através da combinação de 

duas variáveis binárias que indicam adequação ou inadequação com relação ao material usado 

nas paredes e cobertura (teto) dos domicílios. Quanto ao material da parede, considerou-se 

como adequados os domicílios de alvenaria e madeira aparelhada; e como inadequados os 

domicílios de taipa não revestida, madeira aproveitada, palha ou outro material. Quanto ao 

material usado na cobertura (teto), considerou-se como adequados aqueles domicílios com 

telha, laje de concreto, madeira aparelhada e zinco; e inadequados com madeira aproveitada, 

palha ou outros materiais.  

Desse modo, a variável “qualidade da construção da moradia” apresenta duas 

categorias: 1) adequado: para os domicílios considerados adequados tanto em termos de 

parede quanto cobertura (teto); 2) inadequado: para os domicílios considerados inadequados 

em termos de parede ou cobertura (teto), ou ambos (parede e teto) (IBGE, 1999). 

Com relação à disponibilidade de infraestrutura de serviços sociais básicos, 

considerou-se três variáveis que indicam à adequação ou inadequação do abastecimento de 

água, coleta de lixo e esgotamento sanitário dos domicílios em que as mulheres residem. Com 

relação ao abastecimento de água do domicílio, considerou-se como adequados os domicílios 

ligados à rede geral de distribuição de água; e inadequados os domicílios com poço, nascente 

ou outra proveniência. Quanto a coleta de lixo domiciliar, considerou-se adequados os 

domicílios em que a coleta do lixo é direta ou indireta; e inadequados os domicílios em que o 

lixo é queimado ou enterrado na propriedade, jogado em terreno baldio ou logradouro, jogado 

em rio, lago ou mar, ou outro destino. Quanto ao esgotamento sanitário do domicílio, 

considerou-se adequados os domicílios ligados a rede coletora de esgoto ou pluvial, ou com 

fossa séptica ligada a rede coletora de esgoto ou pluvial; e inadequados os domicílios com 

fossa séptica não ligada a rede coletora de esgoto ou pluvial, ou com fossa rudimentar, ou 

ainda aqueles domicílios cuja forma de escoamento do esgoto é vala, direto para o rio, lago ou 

mar, ou outra forma (IBGE, 1999). 

Assim, a variável “disponibilidade de infraestrutura”, apresenta duas categorias: 1) 

adequado: para os domicílios considerados adequados para abastecimento de água, coleta de 

lixo e esgotamento sanitário; 2) inadequado: para os domicílios considerados inadequados em 

pelo menos uma das três variáveis (abastecimento de água, coleta de lixo e esgotamento 

sanitário). 
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As outras variáveis consideradas no estudo já estão disponíveis no banco de dados da 

PNAD 2008, sendo modificadas apenas pela agregação de seus níveis . 

 

 

3.3.1. Autopercepção de Saúde 

 

A autopercepção de saúde foi obtida por meio da seguinte pergunta “De um modo 

geral, o senhor(a) considera o seu próprio estado de saúde como”, contendo originalmente 

cinco alternativas de resposta: ruim, muito ruim, regular, bom e muito bom. Na análise, 

considerou-se a autopercepção de saúde com três categorias: 1) “muito ruim/ruim”, 2) 

“regular”, 3) “boa/muito boa”. Para fins de simplificação, as categorias 1 e 3 da variável 

autopercepção de saúde, serão referidas no trabalho simplesmente como “ruim” e “boa”, 

respectivamente. 

 

 

3.4. Modelo de regressão logística multinomial  

 

O modelo de regressão logística multinomial é um modelo linear generalizado em que 

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

multinomial. Esse modelo é utilizado quando a variável resposta Y é uma variável categórica 

politômica (com três ou mais categorias), isto é, a variável resposta Y apresenta J categorias 

possíveis (𝑌=1,2,…,𝐽) mutuamente exclusivas (KUTNER et al., 2004; POWERS & XIE, 

2000). 

 

 

3.4.1. Especificação do modelo 

 

 O modelo de regressão logística multinomial é representado pela seguinte equação: 

 𝑙𝑛 (
𝑝𝑖𝑗

𝑝𝑖𝐽
) = 𝑿𝑖

′𝜷𝑗  ,    
𝑖=1,2,…,𝑛

𝑗=1,2,…,𝐽−1
 (3.1) 

                                                                                   

onde: 

 𝑿𝑖 = (1, 𝑋𝑖1, 𝑋𝑖2, … , 𝑋𝑖𝑘−1)` é o vetor coluna, de dimensão k x 1, composto por  k-1 

valores das variáveis explicativas referentes ao i-ésimo elemento; 
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 𝜷𝑗 = (𝛽𝑗0, 𝛽𝑗1, … , 𝛽𝑗𝑘−1)′ é o vetor coluna, de dimensão k x 1, composto por k 

parâmetros desconhecidos referentes a j-ésima categoria da variável resposta do modelo
1
; 

 𝑝𝑖𝑗 = 𝑃(𝑌𝑖 = 𝑗) é a probabilidade do i-ésimo elemento pertencer a j-ésima categoria 

da variável resposta do modelo; 

 𝑝𝑖𝐽 = 𝑃(𝑌𝑖 = 𝐽) é a probabilidade do i-ésimo elemento pertencer a J-ésima categoria 

(categoria de referência) da variável resposta do modelo; 

 

Sendo 𝑝𝑖1, 𝑝𝑖2, … , 𝑝𝑖𝐽 as probabilidades referentes ao i-ésimo elemento nas J categorias 

da variável resposta, temos que: 

 

 

 

 

∑ 𝑝𝑖𝑗 = 1
𝐽

𝑗=1
 (3.2) 

 

 Da equação (3.1), pode-se obter a chance do i-ésimo elemento pertencer à categoria j 

da variável resposta Y, em relação a sua categoria de referência J: 

 

 
𝑝𝑖𝑗

𝑝𝑖𝐽
= 𝑒𝑿𝑖

′𝜷𝑗  ,    
𝑖=1,2,…,𝑛

𝑗=1,2,…,𝐽−1
 (3.3) 

 

 

 Da equação (3.3), pode-se expressar a probabilidade 𝑝𝑖𝑗 do seguinte modo: 

 

 𝑝𝑖𝑗 = 𝑝𝑖𝐽 . 𝑒𝑿𝑖
′𝜷𝑗 (3.4) 

 

 Substituindo a equação (3.4) na (3.2), é possível obter a probabilidade 𝑝𝑖𝐽: 

∑ 𝑝𝑖𝐽 . 𝑒𝑿𝑖
′𝜷𝑗 = 1

𝐽

𝑗=1
 

 

 𝑝𝑖𝐽 =
1

∑ 𝑒𝑿𝑖
′𝜷𝑗𝐽

𝑗=1

 (3.5) 

                                                           
1
 Note que para um modelo logístico multinomial (3.1) com k-1 variáveis explicativas, é necessário 

estimar um total de [(J-1)
.
k] parâmetros que compõem o vetor 𝜷 = (𝜷1;  𝜷2; … ; 𝜷𝐽−1)`, de 

dimensão [(J-1)
.
k] x 1, ou equivalentemente, o vetor: 

𝜷 = (𝛽10, 𝛽11, … , 𝛽1,𝑘−1; 𝛽20, 𝛽21, … , 𝛽2,𝑘−1; … ; 𝛽𝐽−1,0, 𝛽𝐽−1,1, … , 𝛽𝐽−1,𝑘−1)′ 
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 Substituindo a equação (3.5) na equação (3.4) pode-se escrever a probabilidade 𝑝𝑖𝑗 da 

seguinte forma: 

 
𝑝𝑖𝑗 =

𝑒𝑿𝑖
′𝜷𝑗

∑ 𝑒𝑿𝑖
′𝜷𝑗𝐽

𝑗=1

 

 

(3.6) 

  

 

Uma vez que J é a categoria de referência, 𝜷𝐽 = 0 e a probabilidade 𝑝𝑖𝑗 definida na 

equação (3.6) pode ser expressa, alternativamente, por: 

𝑝𝑖𝑗 =
𝑒𝑿𝑖

′𝜷𝑗

𝑒𝑿𝑖
′𝜷𝐽 + ∑ 𝑒𝑿𝑖

′𝜷𝑗𝐽−1
𝑗=1

 

 

 
𝑝𝑖𝑗 =

𝑒𝑿𝑖
′𝜷𝑗

1 + ∑ 𝑒𝑿𝑖
′𝜷𝑗𝐽−1

𝑗=1

 

 

(3.7) 

 

E no caso em que  j = J, a probabilidade 𝑝𝑖𝐽 é dada por: 

 

𝑝𝑖𝐽 =
𝑒𝑿𝑖

′𝜷𝐽

1 + ∑ 𝑒𝑿𝑖
′𝜷𝑗𝐽−1

𝑗=1

 

 

 𝑝𝑖𝐽 =
1

1 + ∑ 𝑒𝑿𝑖
′𝜷𝑗𝐽−1

𝑗=1

 (3.8) 

 

3.4.2. Métodos de estimação dos parâmetros do modelo 

 

3.4.2.1. Método de máxima verossimilhança (MV) 

 

 O método de máxima verossimilhança (MV) é amplamente utilizado para a estimação 

dos parâmetros de modelos lineares generalizados. Como a variável resposta Y do modelo de 
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regressão logística multinomial possui J categorias, pode-se definir J variáveis binárias da 

seguinte forma: 

𝐷𝑖𝑗 = {
 1, 𝑠𝑒 𝑌𝑖 = 𝑗
 0, 𝑠𝑒 𝑌𝑖 ≠ 𝑗

 

  

No caso dos dados y1, y2, ..., yn serem valores observados das variáveis Y1, Y2, ..., Yn , 

independentes e todas com distribuição multinomial, a função de probabilidade de Yi é dada 

por: 

𝑃(𝑌𝑖 =  𝑦𝑖, 𝜷) = 𝑝𝑖1
𝐷𝑖1 . 𝑝𝑖2

𝐷𝑖2 . … . 𝑝
𝑖𝐽

𝐷𝑖𝐽  ; i=1, 2, ..., n,  (3.9) 

onde: 

𝑝𝑖𝑗 = 𝑝𝑖𝑗(𝜷) =
𝑒𝑿𝒊

′𝜷𝑗

1 + ∑ 𝑒𝑿𝒊
′𝜷𝑗𝐽−1

𝑗=1

  

 

A função de verossimilhança da amostra, denotada por L(𝜷| 𝒚), é dada abaixo:  

L(𝜷| 𝒚) = ∏ P(𝑌𝑖 =  𝑦𝑖, 𝜷) =𝑛
𝑖=1 ∏ 𝑝𝑖1

𝐷𝑖1 . 𝑝𝑖2
𝐷𝑖2 . … . 𝑝

𝑖𝐽

𝐷𝑖𝐽𝑛
𝑖=1   (3.10) 

 

A estimativa �̂� = (�̂�1;  �̂�2; … ; �̂�𝐽−1)` obtida por MV é o valor de 

𝜷 = (𝜷1;  𝜷2; … ; 𝜷𝐽−1)` que maximiza L(𝜷| 𝒚). Como o máximo da função de 

verossimilhança da amostra L(𝜷| 𝒚) é também o máximo do logaritmo dessa função, em geral 

opta-se por maximizar o ln L(𝜷| 𝒚), como mostrado a seguir: 

 

ln L(𝜷| 𝒚) = ln ∏ 𝑝
𝑖1
𝐷𝑖1 . 𝑝

𝑖2
𝐷𝑖2 . … . 𝑝

𝑖𝐽

𝐷𝑖𝐽

𝑛

𝑖=1

 

ln L(𝜷| 𝒚) = ∑ ln  (𝑝
𝑖1
𝐷𝑖1 . 𝑝

𝑖2
𝐷𝑖2 . … . 𝑝

𝑖𝐽

𝐷𝑖𝐽)
𝑛

𝑖=1
 

ln L(𝜷| 𝒚) = ∑ (𝐷𝑖1. ln 𝑝𝑖1 + 𝐷𝑖2. ln 𝑝𝑖2 + … . + 𝐷𝑖𝐽. ln 𝑝𝑖𝐽)
𝑛

𝑖=1
 

ln L(𝜷| 𝒚) = ∑ ∑ 𝐷𝑖𝑗. ln 𝑝𝑖𝑗

𝐽

𝑗=1

𝑛

𝑖=1
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ln L(𝜷| 𝒚) = ∑ ∑ 𝐷𝑖𝑗.
𝐽

𝑗=1

𝑛

𝑖=1
[𝑿𝑖

′𝜷𝑗 − 𝑙𝑛 (1 + ∑ 𝑒𝑿𝑖
′𝜷𝑗

𝐽−1

𝑗=1
)] 

ln L(𝜷| 𝒚) = ∑ ∑ 𝐷𝑖𝑗.
𝐽
𝑗=1

𝑛
𝑖=1 [𝑿𝑖

′𝜷𝑗 − 𝑙𝑛 (∑ 𝑒𝑿𝑖
′𝜷𝑗𝐽

𝑗=1 )]   (3.11) 

 

 Calculando a derivada parcial de lnL(𝜷| 𝒚) com relação a  𝜷, e igualando a derivada a 

𝟎, obtém-se um sistema de k
.
(J-1) equações de verossimilhança amostrais: 

 

𝜕

𝜕𝜷
ln L(𝜷| 𝒚) = ∑

𝜕

𝜕𝜷
∑ 𝐷𝑖𝑗. [𝑿𝑖

′𝜷𝑗 − 𝑙𝑛 (∑ 𝑒𝑿𝑖
′𝜷𝑗

𝐽

𝑗=1
)]

𝐽

𝑗=1

𝑛

𝑖=1
 

 

𝜕

𝜕𝜷
ln L(𝜷| 𝒚) = ∑ 𝒖𝒊(𝜷)𝑛

𝑖=1                  (3.12) 

 

onde: 

𝒖𝒊(𝜷)=
𝜕

𝜕𝜷
∑ 𝐷𝑖𝑗. [𝑿𝑖

′𝜷𝑗 − 𝑙𝑛 (∑ 𝑒𝑿𝑖
′𝜷𝑗𝐽

𝑗=1 )]
𝐽
𝑗=1                      (3.13) 

 

𝒖𝒊(𝜷)  é o vetor de dimensão k
.
(J-1) x 1 dos escores do i-ésimo elemento da amostra, onde 

seus componentes são (J-1) subvetores de dimensão kx1, denotados por 𝒖𝒊𝒋(𝜷), e 

representados por:  

𝒖𝒊𝒋(𝜷) =
𝜕

𝜕𝜷𝑗
∑ 𝐷𝑖𝑗. [𝑿𝑖

′𝜷𝑗 − 𝑙𝑛 (∑ 𝑒𝑿𝑖
′𝜷𝑗𝐽

𝑗=1 )]
𝐽
𝑗=1 = (𝐷𝑖𝑗 − 𝑝𝑖𝑗). 𝑿𝑖  ;      j=1,2,..., J-1  

 

Desse modo,  

𝜕

𝜕𝜷
ln L(𝜷| 𝒚) = ∑ 𝒖𝒊(𝜷)

𝑛

𝑖=1

= 𝟎 

 ∑ 𝒖𝒊𝒋(𝜷)

𝑛

𝑖=1

= ∑ (𝐷𝑖𝑗 − 𝑝𝑖𝑗). 𝑿𝑖

𝑛

𝑖=1
= 𝟎; j=1,2,..., J-1       (3.14) 

 

 
  

A solução desse sistema de equações é a estimativa de MV                                                 

�̂� = (�̂�1;  �̂�2; … ; �̂�𝐽−1)` obtida por processo iterativo.  
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No caso de grandes amostras,  �̂� ~ 𝑁[𝜷 , VAR̂(�̂�)] , onde a matriz de variância-

covariância dos estimadores dos parâmetros do modelo é dada por: 

 𝑉𝐴𝑅 (̂ �̂�) = − ̂
 −1

= −  ̂
 −1

(�̂� ), (3.15) 

sendo:    

̂
 
(�̂� ) = ∑

𝜕

𝜕𝜷
𝒖𝒊(𝜷)𝑛

𝑖=1 |
𝜷=�̂�

   uma matriz de dimensão [(J-1)
.
k] x [(J-1)

.
k]. 

 

3.4.2.2. Método de máxima pseudo-verossimilhança (MPV) 

 

A amostra da PNAD 2008 foi selecionada utilizando um plano amostral complexo, 

portanto é necessário adotar um método de estimação que permita incorporar os pesos 

amostrais, os estratos e conglomerados. Os parâmetros do modelo de regressão logística 

multinomial foram estimados a partir dos dados da PNAD 2008 usando o método de máxima 

pseudo-verossimilhança (MPV). 

A estimação pelo método de MPV é baseada no princípio da modelagem de 

superpopulação, no qual cada unidade populacional i é associada a uma variável aleatória Yi, 

i=1,2,..., N (onde N é o tamanho da população), para a qual se especifica a forma de sua 

distribuição de probabilidade representada por um modelo denominado “modelo de 

superpopulação”, que é usado no processo de inferência sobre os parâmetros. 

O modelo de superpopulação é uma função que representa a distribuição conjunta de 

Y=(Y1, Y2,..., YN), denotada por P(𝒀 = 𝒚|𝜷), onde: y=(y1, y2,..., yN) é um vetor de dimensão 

Nx1 de valores da variável resposta Y na população; 𝜷 = (𝜷1;  𝜷2; … ; 𝜷𝐽−1)` é um vetor de 

dimensão (J-1)
.
k x 1 com os parâmetros desconhecidos a serem estimados. Desse modo, o 

modelo de superpopulação resultante é dado pelo produto da função de probabilidade de cada 

variável aleatória Yi, isto é: 

 P(𝒀 = 𝒚|𝜷) = ∏ 𝑃(𝑌𝑖 =  𝑦𝑖, 𝜷)

𝑁

𝑖=1

 (3.16) 

 

Como a variável resposta Y do modelo de regressão logística multinomial possui J 

categorias, pode-se definir J variáveis binárias da seguinte forma: 
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𝐷𝑖𝑗 = {
 1, 𝑠𝑒 𝑌𝑖 = 𝑗
 0, 𝑠𝑒 𝑌𝑖 ≠ 𝑗

 

 

Assim, a função de probabilidade de cada variável aleatória Yi, pode ser expressa por: 

𝑃(𝑌𝑖 =  𝑦𝑖, 𝜷) = 𝑝𝑖1
𝐷𝑖1 . 𝑝𝑖2

𝐷𝑖2 . … . 𝑝
𝑖𝐽

𝐷𝑖𝐽 ; i=1, 2, ..., N          (3.17) 

onde: 

𝑝𝑖𝑗 = 𝑝𝑖𝑗(𝜷) =
𝑒𝑿𝒊

′𝜷𝑗

1 + ∑ 𝑒𝑿𝒊
′𝜷𝑗𝐽−1

𝑗=1

  

 

A estimação de MPV, por sua vez, consiste em maximizar a função de 

verossimilhança populacional, dada por: 

L(𝜷| 𝒚) = ∏ P(𝑌𝑖 =  𝑦𝑖 , 𝜷) =𝑁
𝑖=1 ∏ 𝑝𝑖1

𝐷𝑖1 . 𝑝𝑖2
𝐷𝑖2 . … . 𝑝

𝑖𝐽

𝐷𝑖𝐽𝑁
𝑖=1        (3.18) 

 

O logaritmo da função de verossimilhança populacional é dado por: 

lnL(𝜷| 𝒚) = ln ∏ P(𝑌𝑖 =  𝑦𝑖, 𝜷) =

𝑁

i=1

 ln ∏ 𝑝𝑖1
𝐷𝑖1 . 𝑝𝑖2

𝐷𝑖2 . … . 𝑝
𝑖𝐽

𝐷𝑖𝐽

𝑁

𝑖=1

 

lnL(𝜷| 𝒚) = ∑ ∑ 𝐷𝑖𝑗 . ln 𝑝𝑖𝑗

𝐽

𝑗=1

𝑁

𝑖=1
 

lnL(𝜷| 𝒚) = ∑ ∑ 𝐷𝑖𝑗.𝐽
𝑗=1

𝑁
𝑖=1 [𝑿𝑖

′𝜷𝑗 − 𝑙𝑛 (∑ 𝑒𝑿𝑖
′𝜷𝑗𝐽

𝑗=1 )]          (3.19) 

  

Calculando a derivada parcial de lnL(𝜷| 𝒚) com relação a  𝜷, e igualando a derivada a 

𝟎, obtém-se um sistema de k
.
(J-1) equações de verossimilhança populacionais: 

 

𝜕

𝜕𝜷
ln L(𝜷| 𝒚) = ∑

𝜕

𝜕𝜷
∑ 𝐷𝑖𝑗. [𝑿𝑖

′𝜷𝑗 − 𝑙𝑛 (∑ 𝑒𝑿𝑖
′𝜷𝑗

𝐽

𝑗=1
)]

𝐽

𝑗=1

𝑁

𝑖=1
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𝜕

𝜕𝜷
ln L(𝜷| 𝒚)  = ∑ 𝒖𝒊(𝜷 )𝑁

𝑖=1 ,                    (3.20) 

 

onde: 

𝒖𝒊(𝜷)=
𝜕

𝜕𝜷
∑ 𝐷𝑖𝑗. [𝑿𝑖

′𝜷𝑗 − 𝑙𝑛 (∑ 𝑒𝑿𝑖
′𝜷𝑗

𝐽

𝑗=1
)]

𝐽

𝑗=1
 

𝒖𝒊(𝜷)  é o vetor de dimensão k
.
(J-1) x 1 dos escores do i-ésimo elemento da população, onde 

seus componentes são J-1 subvetores de dimensão kx1, denotados por 𝒖𝒊𝒋(𝜷), e representados 

por:  

𝒖𝒊𝒋(𝜷) =
𝜕

𝜕𝜷𝑗
∑ 𝐷𝑖𝑗. [𝑿𝑖

′𝜷𝑗 − 𝑙𝑛 (∑ 𝑒𝑿𝑖
′𝜷𝑗𝐽

𝑗=1 )]
𝐽
𝑗=1 = (𝐷𝑖𝑗 − 𝑝𝑖𝑗). 𝑿𝑖  ;      j=1,2,..., J-1             (3.21) 

 

Igualando a 𝟎 tem-se, de modo geral, um sistema de k
.
(J-1) x 1 equações: 

 

𝜕

𝜕𝜷
ln L(𝜷| 𝒚) = ∑ 𝒖𝒊(𝜷)𝑁

𝑖=1 = 𝟎                                     (3.22) 

 ∑ 𝒖𝒊𝒋(𝜷)

𝑛

𝑖=1

= ∑ (𝐷𝑖𝑗 − 𝑝𝑖𝑗). 𝑿𝑖

𝑁

𝑖=1
= 𝟎; j=1,2,..., J-1       (3.23) 

 

A solução do sistema (3.22) é o estimador de máxima verossimilhança de 𝜷 que por 

depender de dados populacionais é chamado de pseudo-parâmetro, sendo denotado neste 

trabalho por 𝜷∗. 

Como foi realizada uma pesquisa por amostragem e não censitária encontra-se 

disponível apenas uma amostra da população de interesse, selecionada utilizando o plano 

amostral descrito na seção 3.1.1. Desse modo, não é possível calcular o pseudo-parâmetro 𝜷∗, 

restando como alternativa adequada determinar um estimador consistente para 𝜷∗. Como 

destaca Pessoa & Silva (1998), 𝜷∗ desempenha um papel fundamental nessa abordagem 

inferencial por ser eleito como alvo da inferência em um esquema que incorpora o 

planejamento amostral na modelagem estatística. Além disso, como em pesquisas por 

amostragem o tamanho da população (N) é geralmente grande, um estimador adequado para o 

pseudo-parâmetro 𝜷∗, também é adequado para o parâmetro 𝜷  do modelo de superpopulação 

(PESSOA & SILVA, 1998). 
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Uma vez que ∑ 𝒖𝑖(𝜷)𝑁
𝑖=1  = T(𝜷) é a soma dos vetores de escores na população, para 

estimar este vetor de totais populacionais pode utilizar o estimador linear ponderado dado por 

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

Fazendo �̂� = 𝟎 obtém-se um sistema de k
.
(J-1) x 1 equações de pseudo-

verossimilhança, cuja solução é o estimador de MPV do pseudo-parâmetro 𝜷∗. 

Tendo em vista que a PNAD utilizada nesse estudo é uma pesquisa de abrangência 

nacional, a estimativa de MPV, denotada por �̂�, obtida para o vetor de pseudo-parâmetros 𝜷∗ 

também será válida para o parâmetro de interesse 𝜷. Desse modo, a probabilidade estimada 

do i-ésimo elemento pertencer a j-ésima categoria da variável resposta do modelo é dada por:   

�̂�𝑖𝑗 = �̂�𝑖𝑗(�̂�) =
𝑒𝑿𝒊

′�̂�

1+∑ 𝑒𝑿𝒊
′�̂�𝐽−1

𝑗=1

     (3.24) 

 

A estimação da matriz de variância-covariância assintótica do estimador �̂�  de MPV 

do parâmetro 𝜷 do modelo é feita empregando-se a seguinte expressão (PESSOA & 

SILVA, 1988; HEERINGA et al., 2010): 

 

VAR̂(�̂�) ≅ [̂ (�̂�)]
−1

VAR̂[�̂�(�̂�)][̂ (�̂�)]
−1

 

 

VAR̂(�̂�) ≅ [̂(�̂�)]
−1

VAR̂[∑ 𝑤𝑖𝒖𝒊(�̂�)𝒏
𝑖=1 ][̂(�̂�)]

−1
,      (3.25) 

onde,  

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

amostrais dos escores ponderados; e ̂(�̂�) =
𝜕�̂�(�̂�)

𝜕 𝜷
|

 𝜷=�̂�
= ∑ 𝑤𝑖

𝜕𝒖𝒊(𝜷)

𝜕𝜷
|

𝜷=�̂�

𝒏
𝑖=1  é uma matriz 

simétrica de dimensão [(J-1)
.
k] x [(J-1)

.
k]. 

 

Segundo Binder (1983), o estimador �̂� tem distribuição assintoticamente normal 

multivariada, isto é,  �̂� ~ 𝑁[𝜷, VAR̂(�̂�)] , o que torna válida a realização de inferências para 

𝜷  no caso amostras suficientemente grandes. Equivalentemente, utiliza-se a seguinte 

estatística:   

[VAR̂(�̂�)]−
1

2(�̂� − 𝜷)~N(𝟎, 𝐈) 
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Neste trabalho, o modelo de regressão logística multinomial foi ajustado pelo método 

de MPV usando o complex samples do pacote estatístico SPSS, versão 20.0. 

 

 

 

3.4.3. Inferência no modelo 

3.4.3.1. Teste de Wald de significância individual dos 

parâmetros do modelo 

Para verificar a significância dos parâmetros do modelo de regressão logística 

multinomial, utiliza-se o teste de Wald de significância individual dos parâmetros do modelo, 

descrito a seguir: 

 Hipóteses a serem testadas: 

 {
H0: 

𝑗𝑘
= 0

H1: 
𝑗𝑘

≠ 0
 

onde 
𝑗𝑘

 é o efeito principal do k-ésimo nível da variável explicativa referente a         

j-ésima categoria da variável resposta. 

 Estatística de teste: 

Sob H0: 𝑗𝑘
= 0, temos que 𝑍 =

�̂�𝑗𝑘

√𝑉𝐴�̂�(�̂�𝑗𝑘)
 ~  N(0,1). 

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

 do modelo e 𝑉𝐴�̂�(�̂�𝑗𝑘) é o 

estimador da variância de �̂�𝑗𝑘 . 

 Região crítica ou de rejeição de H0 (RR): 

RR ={𝑧𝜖/|𝑧|  >  𝑧𝛼/2}    

 Tomada de decisão: 

Caso o valor observado (zobs) para a estatística de teste pertença à região crítica, 

rejeita-se H0: 𝑗𝑘
= 0 ao nível de significância 𝛼=5%, e conclui-se que o efeito principal do 

k-ésimo nível da variável (fator) em questão é estatisticamente significante. Caso contrário, 
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não rejeita-se H0 ao nível de 5%, e conclui-se que o efeito principal do k-ésimo nível do fator 

em questão não é significante.   

Equivalentemente, rejeita-se H0 ao nível de significância de 5%, se o                                      

p-valor = P(Z > |zobs|) ≤  = 5%; e não rejeita-se H0, caso contrário. 

 

 

3.4.3.2. Teste de Wald de significância geral dos 

parâmetros do modelo 

 

Seja 𝜷 = (𝛽1, … , 𝛽𝑃)′ um vetor de parâmetros desconhecidos, de dimensão Px1, de 

um modelo de regressão. A significância dos parâmetros do modelo também pode ser 

avaliada através do teste de Wald de significância geral, descrito a seguir: 

 Hipóteses a serem testadas: 

{
H0: 𝑪𝜷 = 𝟎
H1: 𝑪𝜷 ≠ 𝟎

 

onde C é uma matriz de constantes de dimensão R x P de posto completo R; e 0 é um 

vetor R x 1. 

 Estatística de teste: 

Sob H0: 𝑪𝜷 = 𝟎, a estatística de teste é dada por: 

𝑋𝑊
2 = (𝑪β̂)[𝑪𝑉𝐴�̂�(β̂)𝑪′]

−1
(𝑪β̂), 

 

onde β̂ é o estimador de MPV do vetor 𝜷 de parâmetros do modelo e 𝑉𝐴�̂�(β̂) é o 

estimador da matriz de variância-covariância do estimador de MPV do vetor 𝜷 de parâmetro 

do modelo.  

Segundo Binder (1983), a normalidade assintótica do estimador β̂ e a consistência do 

estimador da matriz de variância-covariância de β̂, permite afirmar que:  

𝑋𝑊
2  ~ 𝑋𝑅

2 
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Com o objetivo de melhorar a aproximação de estatística de teste, pode-se utilizar a 

estatística F-corrigida de Wald, que está implementada em pacotes estatísticos para a análise 

de dados provenientes de pesquisas amostrais complexas, dada por:  

F=
𝑋𝑊

2

𝑅
~ 𝐹(𝑅, 𝑣), 

onde ν=m-H, sendo m o número de unidades primárias de amostragem (UPA) e H o 

número de estratos da amostra, indicando o número de graus de liberdade. 

 Região crítica ou de rejeição de H0 (RR): 

RR = {𝑓𝜖/𝑓 ≥ 𝑓,𝑅,𝑣}. 

 Tomada de decisão: 

Se o valor observado fobs da estatística de teste F pertencer a região crítica (RR), rejeita-se 

H0: 𝑪𝜷 = 𝟎 ao nível de significância =5%. Equivalentemente, rejeita-se H0 se o p-valor= 

P(F > fobs)  ≤ = 5%. 
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3.4.4. Medidas de associação  

 

As medidas de chances e de razão de chances desempenham um importante papel na 

análise dos resultados do ajuste de modelo de regressão logística multinomial. A partir dessas 

medidas é possível avaliar o sentido e o grau da associação entre as variáveis explicativas e a 

chance do indivíduo pertencer a determinadas categorias da variável resposta 𝑌.  

A chance de um determinado elemento 𝑖 pertencer a categoria 𝑗 da variável resposta 𝑌, 

relativamente a categoria 𝐽, é dada por: 

𝑝𝑖𝑗

𝑝𝑖𝐽
=

𝑃(𝑌i = 𝑗)

𝑃(𝑌i = 𝐽)
= 𝑒𝑿i

′𝜷𝒋;     𝑗 = 1,2, … , 𝐽 − 1 

 

Quando o coeficiente 𝛽𝑗𝑘 da variável explicativa 𝑋𝑘 for positivo, ocorre um acréscimo 

na chance do elemento 𝑖 pertencer a categoria 𝑗, ao invés de pertencer a categoria de 

referência 𝐽, ao aumentar 𝑋𝑘, considerando as demais variáveis do modelo constantes.  

Por outro lado, um coeficiente 𝛽𝑗𝑘 menor que zero para a variável explicativa 𝑋𝑘 

significa que a chance do indivíduo 𝑖 pertencer a categoria de referência  𝑗 é menor do que 

pertencer a categoria 𝐽, ao aumentar 𝑋𝑘, mantendo as outras variáveis constantes.  

Para avaliar o sentido e a força da associação entre as variáveis, é usada a medida de 

razão de chances, denotada por RC.  

Através dessa medida de associação, é possível calcular a chance pertencer a uma 

categoria 𝑗 qualquer em relação a categoria de referência 𝐽. No caso de 𝑋𝑘 ser uma variável 

numérica, então a medida de razão de chances de pertencer a categoria 𝑗, em relação a 

categoria 𝐽, pode ser interpretada pela comparação entre 𝑋𝑘 =  𝑋𝑘
0 + 1 e 𝑋𝑘 =  𝑋𝑘

0, onde 𝑋𝑘
0 é 

um valor arbitrário qualquer de 𝑋𝑘, onde:  

  

𝑅𝐶(𝑗, 𝐽|𝑥𝑘) =  
(𝑝𝑖𝑗|𝑋𝑘 = 𝑋𝑘

0 + 1)/(𝑝𝑖𝐽|𝑋𝑘 = 𝑋𝑘
0 + 1)

(𝑝𝑖𝑗|𝑋𝑘 = 𝑋𝑘
0)/(𝑝𝑖𝐽|𝑋𝑘 = 𝑋𝑘

0)
 

=  
𝑒𝛽𝑗0+𝛽𝑗1𝑋1+⋯+𝛽𝑗𝑘(𝑋𝑘

0+1)+⋯+𝛽𝑗𝑘𝑋𝑘

𝑒𝛽𝑗0+𝛽𝑗1𝑋1+⋯+𝛽𝑗𝑘𝑋𝑘
0+⋯+𝛽𝑗𝑘𝑋𝑘

 

=  
𝑒𝛽𝑗𝑘(𝑋𝑘

0+1)

𝑒𝛽𝑗𝑘𝑋𝑘
0  

=  𝑒𝛽𝑗𝑘  
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Também é possível calcular a chance de um elemento pertencer a categoria 𝑗 qualquer 

em relação a categoria 𝑗*. 

𝑝𝑖𝑗 =
e𝑿i

′𝜷𝒋

1 + ∑ e𝑿i
′βj𝐽−1

𝑗=1

 

 

𝑝𝑖𝑗∗ =
𝑒𝑿𝑖

′𝜷𝒋∗

1 + ∑ 𝑒𝑿𝑖
′𝜷𝒋∗𝐽−1

𝑗∗=1

 

 

𝑝𝑖𝑗

𝑝𝑖𝑗∗
=

e𝑿i
′𝜷𝒋/(1 + ∑ e𝑿i

′𝜷𝒋𝐽−1
𝑗=1 )

e𝑿𝑖
′𝜷𝒋∗/(1 + ∑ e𝑿𝑖

′𝜷𝒋∗𝐽−1
𝑗∗=1 )

 

𝑝𝑖𝑗

𝑝𝑖𝑗∗
=

e𝑿i
′𝜷𝒋

e𝑿𝑖
′𝜷𝒋∗

 

 

𝑝𝑖𝑗

𝑝𝑖𝑗∗
=

e𝑿i
′𝜷𝒋

e𝑿i
′𝜷𝒋∗

= e𝑿i
′(𝜷𝒋−𝜷𝒋∗)

 

 

𝑅𝐶(𝑗, 𝑗 ∗ |𝑿𝑘) =  
(𝑝𝑖𝑗|𝑿𝑘 = 𝑿𝑘

0 + 1)/(𝑝𝑖𝑗∗|𝑿𝑘 = 𝑿𝑘
0 + 1)

(𝑝𝑖𝑗|𝑿𝑘 = 𝑿𝑘
0)/(𝑝𝑖𝑗∗|𝑿𝑘 = 𝑿𝑘

0)
 

 

=  
𝑒(𝜷𝒋𝟎−𝜷𝒋∗𝟎)+(𝜷𝒋𝟏−𝜷𝒋∗𝟏)𝑿1+⋯+(𝜷𝒋𝒌−𝜷𝒋∗𝒌)(𝑿𝑘

0+1)+⋯+(𝜷𝒋𝒌−𝜷𝒋∗𝒌)𝑿𝑘

𝑒(𝜷𝒋𝟎−𝜷𝒋∗𝟎)+(𝜷𝒋𝟏−𝜷𝒋∗𝟏)𝑿1+⋯+(𝜷𝒋𝒌−𝜷𝒋∗𝒌)𝑿𝑘
0+⋯+(𝜷𝒋𝒌−𝜷𝒋∗𝒌)𝑿𝑘

 

 

𝑅𝐶(𝑗, 𝑗 ∗ |𝑿𝑘) = 𝑒(𝜷𝒋𝒌−𝜷𝒋∗𝒌) 

 

Essas expressões das razões de chance também são válidas no caso de variáveis 

categóricas do tipo dummy. 

 

 

3.4.5. Medidas de qualidade do ajuste (pseudo-R
2
) 

  

Para avaliar a qualidade do ajuste do regressão logística multinomial, são usadas 

diferentes medidas de pseudo-R
2
, que são baseadas na comparação do logaritmo da função de 
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pseudo-verossimilhança do modelo final ajustado (modelo selecionado), denotado por 

ln𝐿(�̂�1|𝒚), com o logaritmo da função de pseudo-verossimilhança do modelo com apenas o 

intercepto (modelo nulo), denotado por ln𝐿(�̂�0|𝒚). No presente trabalho foram utilizados os 

pseudo-R
2
 de Nagelkerke (𝑅𝑁

2 ) e de McFadden (𝑅𝑀𝐹
2 ). 

O Pseudo-R² de Nagelkerke é uma correção do Pseudo-R² de Cox & Snell, de forma 

que esta medida possa assumir o valor 1 no caso do ajuste ser perfeito, estando no intervalo 

[0,1]. Estas medidas indicam o ganho de informação obtido pelo modelo final, em 

comparação ao modelo nulo (sem as variáveis explicativas), sendo dadas por: 

 

𝑅𝑁
2 =

𝑅𝐶𝑆
2

 1−𝑒

2[ln𝐿(�̂�0|𝒚)]

∑ 𝑤𝑖
𝑛
𝑖=1

;     0 ≤ 𝑅𝑁
2 ≤ 1, onde: 

 

𝑅𝐶𝑆
2 = 1 − 𝑒

2[ln𝐿(�̂�0|𝒚)−ln𝐿(�̂�1|𝒚)]

∑ 𝑤𝑖
𝑛
𝑖=1 ;   0 ≤ 𝑅𝐶𝑆

2 < 1. 

 

Uma outra medida de qualidade do ajuste do modelo de regressão logística 

multinomial é o Pseudo-R
2
 de McFadden (𝑅𝑀𝐹

2 ), dada por: 

 

𝑅𝑀𝐹
2 = 1 −

ln𝐿(�̂�1|𝒚)

ln𝐿(�̂�0|𝒚)
 ;   onde 0 ≤ 𝑅𝑀𝐹

2 ≤ 1, 

 

 De acordo com Fernández et al. (2004), raramente o 𝑅𝑀𝐹
2  atinge o valor 1, mas um 

modelo com 0,20 ≤ 𝑅𝑀𝐹
2 ≤ 0,40, a qualidade do ajuste é considerada boa, e um modelo com 

𝑅𝑀𝐹
2 >0,40, a qualidade do ajuste é excelente.  

 

 

3.4.6. Taxa global de classificações corretas  

 

Com base no modelo de regressão logística multinomial selecionado, é possível obter 

uma estimativa da probabilidade de cada elemento pertencer a cada uma das J categorias da 

variável resposta do modelo; e a partir dessas probabilidades é possível predizer a categoria 

que cada um dos elementos pertence, sendo esta aquela que apresentar a maior probabilidade. 

Considerando as categorias observadas e as categorias preditas da variável resposta do 
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modelo, é possível construir uma tabela de dupla de entrada que fornece o número de 

elementos para cada combinação de categorias. Neste trabalho, considerou-se uma variável 

resposta com 3 categorias como ilustrado no quadro abaixo: 

 

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

variável resposta com três categorias. 

 

Categorias preditas 

pelo modelo 

Categorias observadas 
Total 

𝑌 = 1 𝑌 = 2 𝑌 = 3 

�̂� = 1 O11 O12 O13 O1. 

�̂� = 2 O21 O22 O23 O2. 

�̂� = 3 O31 O32 O33 O3. 

Total O.1 O.2 O.3 O.. 

 

Oij  é o número de elementos referentes a i-ésima categoria predita e a j-ésima 

categoria observada da variável resposta.  

Oi. é o número total de elementos referentes a i-ésima categoria predita da variável 

resposta; 

O.j é o número total de elementos referentes a j-ésima categoria observada da variável 

resposta; 

O.. é o número total de elementos. 

Para avaliar a qualidade global do ajuste do modelo, utilizou-se a taxa de 

classificações corretas do modelo (GUJARAT & PORTER, 2009), denotada por TG e dada 

por: 

𝑇𝐺 =
𝑂11+𝑂22+𝑂33

𝑂..
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4. Resultados e Discussões 

 

4.1. Resultados 

 

 4.1.1. Análise descritiva das variáveis de estudo 

 

Na Figura 1 é apresentado o percentual de mulheres com 25 anos ou mais quanto a 

autoavaliação de saúde, onde a maioria das mulheres (67,1%) reportou saúde boa, 28,0% das 

mulheres reportaram saúde regular, e apenas 5,0% delas reportaram saúde ruim. 

 

Figura 1: Distribuição de mulheres de 25 anos ou mais de idade, segundo os níveis de 

autoavaliação de saúde 
 

 

Autoavaliação de saúde 

 

Na Tabela 1 encontra-se o percentual de mulheres com 25 anos ou mais, segundo as 

suas características demográficas, socioeconômicas, comportamentais e de saúde. Além disso 

fornece a distribuição das mulheres segundo os níveis de autoavaliação de saúde para cada 

uma das categorias das variáveis consideradas no estudo. 
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Tabela 1: Distribuição (%) das mulheres por níveis de autoavaliação de saúde, segundo as 

variáveis demográficas, socioeconômicos, comportamentais e de saúde 

Variáveis 

Mulheres 

de 25 anos 

ou mais 

Autoavaliação de saúde 
p-valor* 

Boa Regular Ruim Total 

Região de residência 
     

 

Norte 6,6 62,5 31,2 6,3 100 

< 0,001 

Nordeste 26,3 59,7 33,9 6,4 100 

Sudeste 44,8 71,8 24,2 4,0 100 

Sul 15,3 67,6 27,3 5,1 100 

Centro-Oeste 7,1 67,2 28,3 4,5 100 

Faixa etária 
     

 

De 25 a 29 anos 14,7 84,1 14,6 1,3 100  

De 30 a 39 anos 25,8 77,3 20,2 2,5 100  

De 40 a 49 anos 23,9 68,0 27,6 4,4 100 < 0,001 

De 50 a 59 anos 17,4 56,5 36,0 7,5 100  

60 anos ou mais 18,1 47,4 42,7 9,8 100  

Cor/Raça 
     

 

Branca 51,6 71,0 24,8 4,2 100 
< 0,001 

Não branca 48,4 62,9 31,3 5,8 100 

Área de localização do domicílio 
     

 

Urbana 86,0 68,8 26,5 4,6 100 
< 0,001 

Rural 14,0 56,1 36,7 7,1 100 

Nível de escolaridade 
     

 

Sem instrução ou menos de 1 ano de 

estudo 
12,5 44,7 42,5 12,8 100 

< 0,001 1 a 7 anos de estudo 36,0 57,0 36,5 6,6 100 

8 a 10 anos de estudo 13,8 70,2 26,3 3,5 100 

11 anos ou mais de estudo 37,8 82,9 15,7 1,4 100 

Renda domiciliar mensal per capita 
     

 

Sem renda ou até 1sm 50,9 60,6 32,8 6,7 100  

Mais de 1 a 5 sm 43,6 72,2 24,3 3,5 100 < 0,001 

Mais de 5 sm 5,5 86,4 12,3 1,3 100  

Qualidade da construção da moradia 
     

 

Inadequado 1,8 56,4 35,0 8,6 100 
< 0,001 

Adequado 98,2 67,3 27,8 4,9 100 

Disponibilidade de infraestrutura       

Inadequado 40,3 60,0 33,5 6,4 100 
< 0,001 

Adequado 59,7 71,8 24,2 4,0 100 

Atividade física       

Não pratica 78,9 64,7 29,6 5,7 100 
< 0,001 

Pratica 21,1 75,9 21,6 2,5 100 

Tabagismo       

Fumante 15,2 63,0 30,2 6,7 100  

Ex-fumante 16,3 57,4 34,8 7,8 100 < 0,001 

Não fumante 68,5 70,2 25,8 3,9 100  

continua 
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Tabela 1: Continuação 

Variáveis 

Mulheres de 

25 anos ou 

mais 

Autoavaliação de saúde 
p-valor* 

Boa Regular Ruim Total 

Exame clínico de mamas       

Não 29,3 62,2 31,5 6,4 100 
< 0,001 

Sim 70,7 69,1 26,5 4,4 100 

Exame Papanicolaou       

Não 14,9 63,5 29,7 6,8 100 
< 0,001 

Sim 85,1 67,7 27,7 4,7 100 

Histerectomia       

Não 92,9 68,4 27,0 4,6 100 
< 0,001 

Sim 7,1 50,1 40,6 9,3 100 

Número de doenças crônicas       

Nenhuma 50,2 86,1 12,9 0,9 100  

Uma 24,9 61,9 34,2 3,8 100 
< 0,001 

Duas 13,1 42,1 48,3 9,6 100 

Três ou mais 11,7 24,3 56,1 19,6 100  

Medicamento de uso contínuo 
     

 

Não 63,5 79,7 18,5 1,8 100 
< 0,001 

Sim 36,5 45,2 44,4 10,4 100 

Plano de saúde 
     

 

Não 69,9 62,6 31,3 6,0 100 
< 0,001 

Sim 30,1 77,4 20,1 2,5 100 

Consulta médica nos últimos 

12 meses      

 

Não 17,7 78,2 19,4 2,3 100 
< 0,001 

Sim 82,3 64,7 29,8 5,5 100 

Filho nascido vivo 
     

 

Não 16,3 78,2 18,8 3,0 100 
< 0,001 

Sim 83,7 64,9 29,7 5,4 100 

Chefe de família 
     

 

Não  70,1 68,7 26,7 4,5 100 
< 0,001 

Sim 29,9 63,1 30,9 6,0 100 

* Teste Qui-quadrado.       

 

Do total de mulheres com 25 anos ou mais de idade, observou-se o maior percentual 

de mulheres residindo na Região Sudeste (44,8%), com idade de 30 e 39 anos (25,8%), a 

maioria de cor/raça branca (51,6%) e residindo na área urbana (86,0%). Além disso, 83,7% 

das mulheres tiveram filho e cerca de 30% são chefes de domicílio (tabela 1).   

Com relação às características socioeconômicas, observou-se maior percentual de 

mulheres com 11 anos ou mais de estudo (37,8%), com rendimentos de no máximo um salário 

mínimo (50,9%). Quanto às características habitacionais, 98,2% dos domicílios foram 



40 

 

considerados adequados quanto à qualidade da moradia, e 59,7% foram considerados 

adequados quanto à disponibilidade de infraestrutura de serviços sociais básicos. 

Com relação às características comportamentais, observou-se que a maioria das 

mulheres de 25 anos ou mais não pratica exercício físico (78,9%) e quase 70% nunca 

fumaram. Quanto às características de saúde, no que se refere a realização de exames 

preventivos, verificou-se que aproximadamente 30% das mulheres nunca realizaram o exame 

clínico de mamas e que cerca de 15% delas nunca realizaram o exame Papanicolaou. Do total 

de mulheres de 25 anos ou mais de idade, 7,1% realizaram a cirurgia de retirada do útero 

(histerectomia). Observou-se ainda que 49,8% possuem pelo menos uma doença crônica, 

36,5% utilizam medicamento de uso contínuo, cerca de 70% das mulheres não são portadoras 

de plano de saúde, e 82,3% consultaram médico nos últimos 12 meses.  

 Nas regiões Sul e Sudeste existem maiores percentuais de mulheres que reportaram 

saúde boa, enquanto nas regiões Norte e Nordeste existem maiores percentuais de mulheres 

reportando saúde ruim. Com relação a idade das mulheres, quanto maior a faixa etária menor 

o percentual de mulheres reportando saúde boa, e menor percentual de mulheres reportando 

saúde regular ou ruim. Quanto a cor/raça, observa-se que entre as mulheres brancas, a maioria 

(71,0%) avaliam a sua saúde como boa, enquanto apenas 4,2% avaliam sua saúde como ruim.  

A medida que aumenta o nível de escolaridade e renda das mulheres, verifica-se um 

aumento do percentual de mulheres que reportam uma saúde boa e uma redução do percentual 

de mulheres que reportam uma saúde regular e ruim. 

As maiores prevalências de autoavaliação de saúde boa são observadas no grupo de 

mulheres residentes na área urbana (68,8%), em domicílios adequados quanto a qualidade da 

moradia (67,3%) e a disponibilidade de infraestrutura de serviços sociais básicos (71,8%).  

Quanto à pratica de atividade física e ao tabagismo, verificou-se a maior prevalência 

de autoavaliação de saúde boa entre as mulheres que nunca fumaram (70,2%) e entre as que 

praticam atividade de física (75,9%). 

Com relação as características de saúde, destaca-se a maior prevalência de 

autoavaliação de saúde ruim entre as mulheres: histerectomizadas (9,3%), que nunca 

realizaram os exames de mama (6,4%) e Papanicolaou (6,8%), não portadoras de plano de 

saúde (6,0%), com três ou mais doenças crônicas (19,6%), que utilizam medicamento de uso 

contínuo (10,4%), e que consultaram médico nos últimos 12 meses (5,5%).   
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 4.1.2. Modelagem estatística 

 

A tabela 2 apresenta os resultados do teste de significância geral para os parâmetros do 

modelo logístico multinomial explicativo dos níveis de autoavaliação de saúde, considerando 

todas as variáveis explicativas (dezenove). 

 

Tabela 2: Teste de significância geral dos parâmetros do modelo (todas as variáveis 

explicativas) 

Variável  p-valor* 

Região de residência <0,001 

Faixa etária <0,001 

Cor/Raça <0,001 

Área de localização do domicílio   0,050 

Nível de escolaridade <0,001 

Renda domiciliar mensal per capita <0,001 

Qualidade da construção da moradia   0,345 

Disponibilidade de infraestrutura <0,001 

Atividade física <0,001 

Tabagismo <0,001 

Exame clínico de mamas <0,001 

Exame Papanicolaou   0,004 

Histerectomia <0,001 

Número de doenças crônicas <0,001 

Medicamento de uso contínuo <0,001 

Plano de saúde <0,001 

Consulta médica nos últimos 12 meses <0,001 

Filho nascido vivo   0,006 

Chefe de família <0,001 

          * Teste F de Wald 

 

Usando o teste de significância geral (tabela 2) observa-se que as variáveis área de 

localização do domicilio e qualidade da construção da moradia não estão significativamente 

associadas com a autoavaliação de saúde. 

A tabela 3 fornece os resultados do ajuste do modelo logístico multinomial 

considerando todas as variáveis explicativas, que incluem as estimativas pontuais dos 

parâmetros do modelo, as razões de chance e os p-valores do teste de significância individual 

de Wald. 
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Tabela 3: Resultados do ajuste do modelo logístico multinomial explicativo da autoavaliação 

de saúde das mulheres, incluindo todas variáveis explicativas 

Variáveis 
Regular vs Ruim Bom vs Ruim 

Estimativa RC P-valor Estimativa RC P-valor 

Intercepto 0,900 2,459 <0,001 -0,096 0,908 0,637 

Região de residência              

Norte -0,376 0,687 <0,001 -0,632 0,532 <0,001 

Nordeste -0,190 0,827 0,002 -0,432 0,649 <0,001 

Sudeste -0,028 0,972 0,663 0,235 1,265 0,001 

Sul -0,108 0,898 0,145 0,050 1,051 0,569 

Centro-Oeste 0 1 - 0 1 - 

Faixa etária             

De 25 a 29 anos 0,007 1,008 0,942 0,372 1,451 <0,001 

De 30 a 39 anos -0,136 0,873 0,045 0,032 1,032 0,645 

De 40 a 49 anos -0,123 0,884 0,024 -0,131 0,877 0,027 

De 50 a 59 anos -0,118 0,889 0,019 -0,185 0,831 <0,001 

60 anos ou mais 0 1 - 0 1 - 

Cor/Raça             

Branca -0,014 0,986 0,744 0,111 1,117 0,015 

Não branca 0 1 - 0 1 - 

Área de localização do 

domicílio 
            

Urbana -0,061 0,941 0,275 0,026 1,027 0,686 

Rural 0 1 - 0 1 - 

Nível de escolaridade             

Sem instrução e menos de 1 

ano de estudo 
-0,716 0,489 <0,001 -1,314 0,269 <0,001 

1 a 7 anos de estudo -0,372 0,689 <0,001 -0,939 0,391 <0,001 

8 a 10 anos de estudo -0,211 0,810 0,008 -0,589 0,555 <0,001 

11 anos ou mais de estudo 0 1 - 0 1 - 

Renda domiciliar mensal 

per capita 
            

Sem renda ou até 1sm -0,283 0,754 0,083 -1,123 0,325 <0,001 

Mais de 1 a 5 sm 0,017 1,017 0,916 -0,517 0,596 0,001 

Mais de 5 sm 0 1 - 0 1 - 

Qualidade da construção 

da moradia 
            

Inadequado -0,163 0,849 0,215 -0,083 0,920 0,575 

Adequado 0 1 - 0 1 - 

Disponibilidade de 

infraestrutura 
            

Adequado 0,023 1,023 0,628 0,209 1,232 <0,001 

Inadequado 0 1 - 0 1 - 

continua          . 
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Tabela 3: Continuação 

Variáveis 
Regular vs Ruim Bom vs Ruim 

Estimativa RC P-valor Estimativa RC P-valor 

Atividade física             

Pratica 0,446 1,562 <0,001 0,780 2,182 <0,001 

Não pratica 0 1 - 0 1 - 

Tabagismo             

Ex-fumante 0,146 1,157 0,007 0,174 1,190 0,003 

Não fumante 0,317 1,372 <0,001 0,406 1,501 <0,001 

Fumante 0 1 - 0 1 - 

Exame clínico de mamas             

Sim 0,116 1,123 0,016 0,351 1,420 <0,001 

Não 0 1 - 0 1 - 

Exame Papanicolaou             

Sim 0,161 1,174 0,004 0,097 1,102 0,113 

Não 0 1 - 0 1 - 

Histerectomia             

Não 0,132 1,141 0,017 0,330 1,391 <0,001 

Sim 0 1 - 0 1 - 

Número de doenças 

crônicas 
            

Nenhuma 1,368 3,926 <0,001 3,696 40,279 <0,001 

Uma 1,121 3,068 <0,001 2,427 11,325 <0,001 

Duas 0,576 1,778 <0,001 1,247 3,481 <0,001 

Três ou mais 0 1 - 0 1 - 

Medicamento de uso 

contínuo 
            

Não 0,471 1,601 <0,001 1,110 3,035 <0,001 

Sim 0 1 - 0 1 - 

Plano de saúde             

Sim 0,233 1,262 <0,001 0,556 1,744 <0,001 

Não 0 1 - 0 1 - 

Consulta médica nos 

últimos 12 meses 
            

Não 0,222 1,249 <0,001 0,613 1,846 <0,001 

Sim 0 1 - 0 1 - 

Filho nascido vivo             

Sim 0,168 1,183 0,010 0,205 1,228 0,002 

Não 0 1 - 0 1 - 

Chefe de família             

Sim 0,067 1,069 0,094 0,224 1,252 <0,001 

Não 0 1 - 0 1 - 
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Observa-se em ambas equações a ausência de associação entre as variáveis área de 

localização do domicílio e qualidade da construção tanto com a chance da mulher reportar 

saúde regular vs ruim quanto com a chance da mulher reportar saúde boa vs ruim (tabela 3), 

confirmando os resultados obtidos com o teste de significância geral. 

A tabela 4 apresenta os resultados do teste de significância geral para os parâmetros do 

modelo logístico multinomial explicativo dos níveis de autoavaliação de saúde, após a 

exclusão das duas variáveis explicativas mencionadas. Verificou-se que todas as variáveis 

incluídas no modelo apresentam alguma associação com os níveis de autoavaliação de saúde. 

 

Tabela 4: Teste de significância geral dos parâmetros do modelo (somente as variáveis 

explicativas selecionadas) 

Variável  p-valor* 

Região de residência  <0,001 

Faixa etária <0,001 

Cor/Raça <0,001 

Nível de escolaridade <0,001 

Renda domiciliar mensal per capita <0,001 

Disponibilidade de infraestrutura <0,001 

Atividade física <0,001 

Tabagismo <0,001 

Exame clínico de mamas <0,001 

Exame Papanicolaou   0,004 

Histerectomia <0,001 

Número de doenças crônicas <0,001 

Medicamento de uso contínuo <0,001 

Plano de saúde <0,001 

Consulta médica nos últimos 12 meses <0,001 

Filho nascido vivo   0,007 

Chefe de família <0,001 
          * Teste F de Wald 

 

A seguir são apresentados os resultados do ajuste do modelo logístico multinomial 

selecionado, que incluem também as estimativas pontuais dos parâmetros do modelo, as 

razões de chance e os p-valores do teste de significância individual de Wald (Tabela 5). 
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Tabela 5: Resultados do ajuste do modelo logístico multinomial explicativo da autoavaliação 

de saúde das mulheres, com as variáveis explicativas selecionadas 

Variáveis 
Regular vs Ruim Bom vs Ruim 

Estimativa RC P-valor Estimativa RC P-valor 

Intercepto 0,851 2,341 <0,001 -0,078 0,925 0,696 

Região de residência             

Norte -0,382 0,683 <0,001 -0,635 0,530 <0,001 

Nordeste -0,189 0,828 0,002 -0,437 0,646 <0,001 

Sudeste -0,024 0,976 0,705 0,231 1,260    0,001 

Sul -0,105 0,900 0,153 0,045 1,046    0,606 

Centro-Oeste 0 1 - 0 1 - 

Faixa etária             

De 25 a 29 anos 0,005 1,005 0,959 0,371 1,449 <0,001 

De 30 a 39 anos -0,138 0,871 0,043 0,031 1,031   0,653 

De 40 a 49 anos -0,125 0,883 0,022 -0,132 0,876   0,026 

De 50 a 59 anos -0,118 0,889 0,018 -0,186 0,830 <0,001 

60 anos ou mais 0 1 - 0 1 - 

Cor/Raça             

Branca -0,012 0,988 0,780 0,111 1,117 0,015 

Não branca 0 1 - 0 1 - 

Nível de escolaridade             

Sem instrução e menos de 

1 ano de estudo 
-0,714 0,490 <0,001 -1,320 0,267 <0,001 

1 a 7 anos de estudo -0,370 0,691 <0,001 -0,942 0,390 <0,001 

8 a 10 anos de estudo -0,212 0,809 0,008 -0,590 0,554 <0,001 

11 anos ou mais de estudo 0 1 - 0 1 - 

Renda domiciliar mensal 

per capita 
            

Sem renda ou até 1sm -0,284 0,753 0,081 -1,123 0,325 <0,001 

Mais de 1 a 5 sm 0,016 1,016 0,921 -0,516 0,597   0,001 

Mais de 5 sm 0 1 - 0 1 - 

Disponibilidade de 

infraestrutura de serviços 

sociais  
      

Adequado 0,007 1,007 0,866 0,218 1,243 <0,001 

Inadequado 0 1 - 0 1 - 

Atividade física 
      

Pratica 0,444 1,559 <0,001 0,781 2,183 <0,001 

Não pratica 0 1 - 0 1 - 

Tabagismo 
      

Ex-fumante 0,148 1,160 0,007 0,174 1,190 0,003 

Não fumante 0,320 1,378 <0,001 0,407 1,503 <0,001 

Fumante 0 1 - 0 1 - 

Exame clínico de mamas             

Sim 0,113 1,120 0,018 0,353 1,423 <0,001 

Não 0 1 - 0 1 - 

  continua     . 
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Tabela 5: Continuação 

Variáveis 
Regular vs Ruim Bom vs Ruim 

Estimativa RC P-valor Estimativa RC P-valor 

Exame Papanicolaou             

Sim 0,161 1,175 0,004 0,099 1,104 0,105 

Não 0 1 - 0 1 - 

Histerectomia             

Não 0,133 1,142 0,017 0,330 1,391 <0,001 

Sim 0 1 - 0 1 - 

Número de doenças 

crônicas 
            

Nenhuma 1,370 3,936 <0,001 3,696 40,293 <0,001 

Uma 1,122 3,072 <0,001 2,427 11,328 <0,001 

Duas 0,577 1,781 <0,001 1,248 3,483 <0,001 

Três ou mais 0 1 - 0 1 - 

Medicamento de uso 

contínuo 
            

Não 0,469 1,598 <0,001 1,109 3,031 <0,001 

Sim 0 1 - 0 1 - 

Plano de saúde             

Sim 0,232 1,261 <0,001 0,557 1,745 <0,001 

Não 0 1 - 0 1 - 

Consulta médica nos 

últimos 12 meses 
            

Não 0,221 1,248 <0,001 0,613 1,846 <0,001 

Sim 0 1 - 0 1 - 

Filho nascido vivo             

Sim 0,169 1,184 0,010 0,205 1,228 0,002 

Não 0 1 - 0 1 - 

Chefe de família             

Sim 0,061 1,063 0,122 0,226 1,254 <0,001 

Não 0 1 - 0 1 - 

 

A chance das mulheres residentes na região Centro-Oeste reportarem saúde regular ou 

boa, relativamente à saúde ruim, é maior que a das mulheres que residentes nas regiões Norte 

e Nordeste. Já as mulheres que residem na região Sudeste têm uma chance 26,0% maior de 

reportarem uma saúde boa quando comparadas às mulheres do Centro-Oeste. 

As mulheres mais jovens (de 25 a 29 anos) tem uma chance 44,9% maior de 

reportarem uma saúde boa quando comparadas às mulheres mais idosas (60 anos ou mais). 

Foi constatado também que mulheres das faixas etárias entre “40 a 49 anos” e “50 a 59 anos” 

apresentam chances menores de reportarem saúde regular e boa, comparativamente às 

mulheres com 60 anos ou mais.   
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Com relação às características socioeconômicas, observou-se que a chance das 

mulheres brancas reportarem saúde boa é 11,7% maior que a das mulheres não brancas (RC = 

1,117; p-valor = 0,015). Verificou-se que quanto maior a escolaridade das mulheres, menor a 

chance delas reportarem uma saúde ruim, relativamente a saúde regular e a saúde boa. Além 

disso, quanto maior renda domiciliar mensal per capita, maior a chance das mulheres 

reportarem um estado de saúde bom, relativamente ao estado de saúde ruim. As mulheres com 

mais de 5 salários mínimos têm uma chance três vezes maior de reportarem saúde boa, 

comparativamente às mulheres sem renda ou com renda de até 1 salário mínimo (OR = 

1/0,325 = 3,08; p-valor < 0,001). 

As mulheres residentes em domicílios adequados quanto à disponibilidade de 

infraestrutura de serviços sociais básicos (água, lixo e esgoto) possuem chance 24,3% maior 

de reportarem saúde boa, quando comparadas às mulheres residentes em domicílios 

inadequados (RC = 1,243; p-valor < 0,001). 

No que se refere às características comportamentais, mulheres que praticam atividade 

física têm uma chance duas vezes maior de reportarem uma saúde boa vs ruim (RC = 2,183; 

p-valor < 0,001) e uma chance 55,9% maior de reportarem saúde regular vs ruim (RC = 

1,559; p-valor < 0,001). Quanto ao tabagismo, verificou-se que as mulheres ex-fumantes e 

não fumantes tem menor chance de reportarem saúde ruim, relativamente a saúde regular e 

boa. 

Com relação às características de saúde, as mulheres que já realizaram exame clínico 

de mamas têm menor chance de reportarem saúde ruim, relativamente a saúde regular e boa. 

Quanto ao exame Papanicolau, as mulheres que realizaram este exame tem uma chance 17,5% 

maior de reportarem saúde regular relativamente a saúde ruim (RC = 1,175; p-valor = 0,004). 

As mulheres que não realizaram a histerectomia apresentaram uma chance 39,1% 

maior de reportarem saúde boa (RC = 1,391; p-valor < 0,001) e uma chance 14,2% maior de 

reportarem saúde regular (RC = 1,142; p-valor = 0,017), comparativamente as mulheres 

histerectomizadas. No que diz respeito à morbidade, observou-se que quanto maior o número 

de doenças crônicas, menor a chance das mulheres avaliarem a sua saúde como boa e regular, 

relativamente a uma saúde ruim. Cabe ressaltar a forte associação entre a ausência de doenças 

crônicas e uma autoavaliação de saúde boa (RC = 40,293; p-valor < 0,001). 

Ainda com relação às características de saúde, observou-se que as mulheres que não 

utilizam medicamentos de uso contínuo e que não consultaram médico nos últimos 12 meses 

apresentam maior chance de reportarem os estados de saúde bom e regular, relativamente ao 
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estado de saúde ruim. As mulheres portadoras de plano de saúde e que tiveram filhos também 

apresentaram maior chance de avaliarem a saúde como boa e regular, relativamente à saúde 

ruim.  

Mulheres chefes de família estão associadas a maior chance de autorreferirem uma 

saúde boa, relativamente a saúde ruim. 

Quanto a qualidade do ajuste do modelo selecionado, obteve-se uma taxa global de 

classificações corretas de 73,5%, isto é, o modelo conseguiu classificar corretamente 73,5% 

das mulheres. Com relação ao Pseudo-R
2
 de Nagelkerke, obteve-se um valor de 37,3% que 

representa o ganho de informação obtido com o modelo selecionado, em comparação ao 

modelo nulo. O Pseudo-R
2
 de McFadden foi de 22,5%, indicando uma boa qualidade do 

ajuste do modelo.  

  

 

 4.2. Discussões  

 

As mulheres submetidas à histerectomia reportaram pior estado de saúde, 

comparativamente as mulheres que não realizaram esta cirurgia. Este achado pode ser explicado 

pelo fato de que para muitas mulheres a histerectomia pode causar grande impacto emocional, 

gerando sentimento de perda, inutilidade e destituição da condição feminina (SBROGGIO, 

2008). Devido a esses sentimentos, a remoção do útero pode interferir na na vida social das 

mulheres (NUNES et al., 2009).  

Além da associação entre a histerectomia e a saúde autorreferida por mulheres de 25 

anos ou mais de idade, este estudo mostrou também que existe associação entre este desfecho 

de saúde e um conjunto de variáveis demográficas, socioeconômicas, comportamentais e de 

saúde das mulheres.  

Com relação as características demográficas, verificou-se no presente estudo que nas 

regiões Norte e Nordeste, as mulheres tendem a reportar uma saúde ruim como também 

verificado por Barros et al. (2009) ao usar o modelo de regressão de Poisson considerando 

apenas variáveis sociodemográficas. Estes autores também verificaram que as mulheres não 

brancas (preta/parda/morena) estão associadas a uma autoavaliação de saúde ruim, quando 

comparadas as mulheres de cor branca.   

O presente trabalho reforça o efeito de uma maior idade no fato da mulher reportar uma 

saúde ruim, onde as faixas-etárias de “40 a 49 anos” e “50 a 59 anos” estão associadas a uma 
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maior chance da mulher reportar uma saúde ruim. Barros et al. (2009), também verificaram que 

ambas as faixa-etárias estão significativamente associadas a uma maior prevalência de 

autoavaliação de saúde ruim. Peres et al. (2010), ao modelar a saúde negativa (ruim/regular), 

também encontraram que mulheres nos grupos etários de “40 a 49 anos” e de “50 a 59 anos” 

apresentam maiores prevalências de autoavaliação de saúde negativa. De acordo com 

Vintém (2008), nesta associação entre a idade e a autoavaliação de saúde, a idade deve ser vista 

não apenas como fator biológico, mas sobretudo como um fator dotado de significado social, 

enfatizando a relação entre os envelhecimentos biológico e social.  

A maioria dos estudos realizados no Brasil já mostraram que baixos níveis de 

escolaridade e de renda estão associados a uma autoavaliação de saúde negativa, em análises 

não desagregadas por sexo, independente do modelo estatístico adotado ou da medida de 

associação utilizada (MORAES et al., 2011; PAVÃO et al., 2013; ALVES & RODRIGUES, 

2005). O presente estudo mostrou que mulheres com menores níveis de escolaridade e de renda 

domiciliar mensal per capita também têm maiores chances de relatarem autoavaliação de saúde 

ruim, como corroborado por Peres et al. (2010) considerando em sua análise mulheres adultas 

de 20 a 59 anos. A explicação para estes resultados, de acordo com Vintém (2008), deve-se a 

melhor aderência de pessoas com maior nível educacional às medidas de prevenção da doença e 

promoção da saúde, e pela maior possibilidade de pessoas mais escolarizadas perceberem 

melhor as suas necessidades em saúde, modificando os seus hábitos e estilos de vida menos 

saudáveis. Além disso, pessoas com maiores rendimentos podem lançar mão de recursos 

próprios para ter acesso aos serviços de saúde. 

Como no estudo de Barros et al. (2009), as mulheres brancas reportaram melhor estado 

de saúde, mostrando a existência de disparidades entre pessoas brancas e não brancas. A 

associação entre a autoavaliação do estado de saúde e a raça/cor também foi encontrada por 

Domingues (2013), onde as mulheres brancas (em comparação às negras) também 

autorreferiram melhor estado de saúde. Devido ao preconceito de gênero e raça ainda presente 

na sociedade brasileira, as mulheres não brancas podem ter menos oportunidades econômicas e 

sociais, que juntamente com às privações decorrentes da pobreza podem gerar efeitos negativos 

para a saúde (PAINE, 2001; ALBUQUERQUE, 2010).  

A medida que aumenta o número de doenças crônicas, ocorre um forte aumento da 

chance da mulher reportar saúde ruim, mostrando a grande importância da dimensão física para 

explicar a autoavaliação global de saúde. No estudo de Barros et al. (2009) também foi 

observada a associação inversa entre número de doenças crônicas e a prevalência de 
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autoavaliação de saúde ruim para mulheres adultas (com 18 anos ou mais de idade). Esta 

mesma tendência entre o número de doenças crônicas e a autoavaliação de saúde negativa 

(regular/ruim) também foi verificada por Peres et al. (2010), considerando mulheres adultas de 

20 a 59 anos de idade. 

Quanto as características comportamentais das mulheres, a não realização de atividade 

física foi um fator fortemente associado a uma autoavaliação de saúde ruim como também 

mostrado no estudo Barros et al. (2009). Com relação ao hábito de fumar, no presente estudo 

verificou-se que não fumantes e ex-fumantes reportaram mais positivamente sua saúde, 

comparativamente a quem fuma, como também foi verificado por Reichert et al. (2012) 

considerando indivíduos adultos sem estratificar por sexo.  

A adequação do domicílio quanto a disponibilidade de infraestrutura de serviços sociais 

básicos (água, esgoto e lixo) está associada a um estado de saúde bom. De acordo com Lopes 

(2005), esta associação pode ser explicada pelo fato das condições desfavoráveis de habitação 

contribuírem para a disseminação de doenças respiratórias, infecciosas e parasitárias, além de 

gerarem estresse cotidiano e a insatisfação com o local de moradia, comprometendo a qualidade 

de vida. 

A posse de plano de saúde mostrou-se associada a um melhor estado de saúde das 

mulheres, o que pode ser explicado pelo maior acesso dessas mulheres aos serviços de saúde, a 

medicamentos, e às informações sobre a prevenção de doenças. A não realização de consulta 

médica, por sua vez, mostrou-se associada a um melhor estado de saúde. Este achado parece 

estar de acordo com a afirmação de Capilheira & Santos (2006), ao destacar que a busca por 

atendimento médico depende tanto de um fator objetivo no que se refere a presença da patologia 

propriamente dita, com todos os sinais e sintomas, quanto de um fator subjetivo relacionado ao 

significado atribuído à doença pelo indivíduo. Com relação aos exames preventivos, as 

mulheres que realizam o exame clínico de mamas e o exame Papanicolaou, tendem a 

reportarem um melhor estado global de saúde, o que pode ser explicado pela importância que as 

mulheres atribuem para a saúde sexual e reprodutiva, reconhecendo que estes exames são 

voltados para a prevenção de doenças, em particular do câncer de mama e do útero.  

A não utilização de medicamentos de uso contínuo também se mostrou associada ao fato 

da mulher reportar uma melhor saúde, comparativamente as mulheres que não utilizam 

medicamento de uso contínuo. Embora a utilização de medicamento de uso contínuo seja de 

extrema importância para tratar doenças crônicas e evitar o agravamento do quadro clínico 

(PANIZ et al., 2008), a associação observada pode ser explicada pela presença de comorbidades 
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graves ou de problemas de mobilidade física entre as mulheres que utilizam medicamento de 

uso contínuo.  

Com o aumento das mulheres chefes de família, a mulher passou a ingressar no mercado 

de trabalho, alcançando melhor posição socioeconômica. Embora este ingresso possa 

representar por um lado maior pressão sobre a mulher na manutenção de suas responsabilidades 

com a família e com a casa, por outro lado a mulher chefe investe a grande maioria do seu 

ganho na manutenção do domicilio e proporcionando a melhoria dos níveis nutricionais e 

cuidados de saúde, o que pode explicar em parte o fato da mulher reportar melhor saúde 

(MACEDO, 2008).  

A melhor autoavaliação de saúde entre mulheres que tem filho, comparativamente as 

mulheres que não tem filho, pode ser explicado por fatores como satisfação pessoal trazida pelo 

sentimento de cumprir o papel social de ter filho(s), do suporte social recebido pelos amigos e 

familiares, sobretudo do pai do bebê ou do suporte social que o filho representa (RAPOPORT 

& PICCININI, 2006).  

Com relação a estimação dos parâmetros do modelo usado neste trabalho, é importante 

destacar a utilização do Método de Máxima Pseudo-Verossimilhança, através do Complex 

Samples do pacote estatístico SPSS, versão 20.0. Este método de estimação permitiu incorporar 

o plano amostral da PNAD 2008, de modo a obter estimativas não viciadas para os coeficientes 

do modelo e para as suas medidas de precisão. 

Uma limitação deste estudo se refere a não consideração de outras variáveis importantes 

para explicar a autoavaliação global de saúde das mulheres, tais como índice de massa corporal, 

escala de insegurança alimentar, indicadores de coesão social e capital social, e outros fatores 

comportamentais (uso de álcool, drogas, hábitos alimentares, etc.), por não fazerem parte do 

suplemento da PNAD 2008.  
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5. Conclusões e considerações finais 

 

A partir deste trabalho foi possível concluir que as mulheres submetidas à histerectomia 

reportam pior estado de saúde quando comparadas as mulheres que não a realizaram, mostrando 

que embora esta cirurgia represente a possibilidade real de cura, a histerectomia também pode 

trazer repercussões negativas para a vida das mulheres. Segundo SILVA et al. (2010) essas 

repercussões vão depender da mulher estar em idade reprodutiva ou não, do desejo ou não de ter 

filhos (ou mais filhos), da reação do companheiro, do desejo ou não de submeter-se a cirurgia e 

da análise minuciosa dos benefícios ou malefícios da retirada do útero. 

Além da histerectomia, outros fatores de saúde e comportamentais explicam o fato da 

mulher reportar uma pior autoavaliação de saúde: o sedentarismo e o fumo; a não realização de 

exames preventivos como os exames de mama e Papanicolaou, o uso de medicamentos de uso 

contínuo, não possuir plano de saúde e ter consultado médico nos últimos 12 meses, bem como 

ser portadora de maior quantidade de doenças crônicas. 

Além disso, fatores de natureza demográfica e socioeconômica se mostraram associadas 

com uma pior autoavaliação de saúde das mulheres, como faixas-etárias mais elevadas, baixos 

níveis de escolaridade e renda; residirem nas regiões menos desenvolvidas do país (Norte e 

Nordeste), assim como morarem em domicílios considerados inadequados quanto a 

infraestrutura de serviços sociais básicos. As mulheres não brancas, que não são chefes de 

família, e que não tem filhos também reportaram piores níveis de saúde. 

No presente estudo observou-se que o fato da mulher viver em um ambiente urbano ou 

rural e a qualidade da construção de sua moradia não se mostraram associadas com a 

autoavaliação de saúde. 

Vários estudos já estabeleceram a relação entre um conjunto de características 

socioeconômicas, comportamentais e de saúde e o desfecho de autopercepção de saúde de 

adultos e idosos, mas apenas alguns deles avaliaram esta relação considerando apenas o grupo 

de mulheres, sem considerar a realização ou não da histerectomia como uma das variáveis 

explicativas do modelo. Um outro aspecto que se observou nesses estudos, que impossibilita a 

comparabilidade da força das associações entre as variáveis, é que na maioria deles o referido 

desfecho é dicotomizado (bom vs não bom; negativa vs positiva), sendo utilizadas medidas de 

associação diferentes (razões de chance ou prevalência), em virtude de se adotar o modelo de 

regressão logística binária ou o modelo de regressão de Poisson.  



53 

 

Neste trabalho utilizou-se o modelo logístico multinomial, entretanto outros métodos 

estatísticos poderiam ser utilizados para estabelecer associação entre as variáveis explicativas e 

a autoavaliação de saúde, entre eles análise discriminante e o modelo logístico ordinal, sendo 

este último dependente da hipótese de homogeneidade dos coeficientes. O modelo proposto 

poderia ter sido utilizado para fins preditivos, porém não foi o objetivo deste trabalho.   

Enfim, tendo em vista as barreiras de acesso aos serviços de assistência à saúde que, 

sobretudo, as mulheres com piores níveis socioeconômicos enfrentam no Brasil, ressalta-se a 

necessidade de desenvolver políticas sociais e de saúde, bem como programas voltados para 

prevenção e diagnóstico do câncer, a fim de evitar a necessidade de realização de histerectomia.  
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