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RESUMO:

A autoavaliação de saúde é um indicador que vem sendo utilizado em pesquisas de
abrangência nacional que visam estabelecer diferenças de morbidade em subgrupos
populacionais e comparar necessidades de serviços e recursos de saúde. Mesmo sendo de
natureza subjetiva, estudos demonstraram que a autoavaliação de saúde é um indicador
válido e considerado um importante preditor de morbidade e mortalidade. Neste trabalho
foi utilizado o modelo de regressão logística multinomial, usando os dados da PNS 2013,
para estabelecer a relação entre a autoavaliação de saúde do idoso e suas características
sociodemográficas, comportamentais e de saúde. No ajuste do modelo, foram
considerados os pesos amostrais e as informações estruturais do plano amostral da
pesquisa (estratos e conglomerados). Usando o teste de Wald de significância individual,
verificou-se que nove variáveis explicativas estavam associadas significativamente com
o desfecho de autoavaliação de saúde, considerando o nível de significância de 5%.
Observou-se maior chance de reportar saúde regular versus ruim (equação 1), entre idosos
brancos, residentes na região Sudeste, com no máximo médio grau de dificuldade de
locomoção e que possuem comportamento adequado. Do mesmo modo, observou-se
maior chance de autoavaliação de saúde boa versus ruim (equação 2) entre idosos
brancos, residentes na região Sudeste, que tem no máximo médio grau de dificuldade de
locomoção e com comportamento adequado, além daqueles que possuem plano de saúde
e que residem em domicílios adequados quanto à infraestrutura de serviços sociais
básicos. Adicionalmente, a ausência de grau de dificuldade na locomoção foi o fator mais
fortemente associado com a chance do idoso reportar melhor saúde. Assim, é preciso
garantir a realização de políticas públicas adequadas, a fim de promover um
envelhecimento populacional saudável, evitando uma saúde precária e um pior grau de
mobilidade física.
Palavras-chaves: Autoavaliação de saúde, saúde do idoso, regressão logística
multinomial
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1. Introdução

1.1. Envelhecimento populacional brasileiro

A extensão do tempo de vida é um desejo de qualquer sociedade e, atualmente,
chegar à velhice já é uma realidade tanto em países mais ricos como em países mais pobres.
De fato, tal desejo só pode ser concretizado se esses anos adicionais estiverem atrelados a
melhores condições de vida e de saúde dos idosos. Desta forma, políticas voltadas para este
segmento populacional devem levar em consideração a capacidade funcional, a prevenção de
elementos complicadores de saúde e bem-estar e a necessidade de manutenção da
independência e autonomia do idoso (VERAS, 2009). Apesar dos avanços tecnológicos no
âmbito da propagação e acesso à informação, e ao desenvolvimento e emprego de medicinas
mais eficazes, ainda são necessárias políticas públicas específicas para atender as demandas
da população idosa, tais como uma melhor promoção de um envelhecimento saudável e ativo,
provimento de recursos capazes de assegurar qualidade na atenção à saúde do idoso e
implantação de serviços de atenção domiciliar (FERNANDES et al., 2012).
Entre os países mais populosos, o Brasil encontra-se em um intenso processo de
envelhecimento populacional. A proporção de idosos com 60 anos ou mais era de 6,1%
(7.204.517 habitantes) em 1980; 8,6% (14.536.029 habitantes) em 2000 e 9,5% (18.224.243
habitantes) em 2010 (IBGE, 1981; IBGE, 2001; IBGE, 2011). Neste contexto de
envelhecimento populacional, a mortalidade típica de uma população jovem deu lugar a um
cenário em que as doenças crônicas e naturais decorrentes do envelhecimento são mais
expressivas dentro da sociedade.

1.2. Saúde do idoso

O crescimento da população idosa é uma realidade no Brasil e o aumento da procura
por serviços de saúde passar a ser uma das consequências mais evidentes. Desta forma,
internações hospitalares de idosos são feitas em maiores frequências e os leitos são ocupados
por maiores períodos de tempo, comparativamente a indivíduos de outras faixas etárias
(VERAS, 2009). Além de terem que lidar com problemas naturais da idade avançada, os
idosos estão mais suscetíveis a problemas como angústias relacionadas a aposentadorias e
pensões desvalorizadas, medo de ser vítima de violência moral e doméstica, depressão,
precariedade de assistência médica em postos de saúde e hospitais, poucas opções de
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atividades de lazer, preconceito e desrespeito ao cidadão da terceira idade (PARAHYBA,
2006).
A maior procura da população idosa pelos serviços de saúde requer uma análise
mais cuidadosa, uma vez que seus padrões de morbidade e mortalidade diferem dos padrões
na população mais jovem e são caracterizados por enfermidades crônicas. Entretanto, a
presença de doenças pode ou não influenciar na capacidade de realização de atividades diárias
e, desta forma, é imprescindível que seja feita uma avaliação funcional para verificar o quanto
tais doenças interferem no seu cotidiano, a fim de estabelecer medidas visando a melhoria da
qualidade de vida dos idosos (MS, 2011).
Existem diferenças nos níveis de saúde com relação a idade. Idosos com idade de
até 80 anos, por exemplo, tendem apresentar melhores condições de saúde do que aqueles com
mais de 80 anos, devido a maior perda de autonomia e independência neste último grupo
(VERAS, 2013). Assim, é importante que profissionais da área de saúde que trabalham com
pacientes de mais idade sejam capazes de avaliar as complicações causadas por doenças
crônicas e aquelas provenientes do processo natural de envelhecimento. A avaliação adequada
de saúde pode auxiliar na manutenção da capacidade funcional, sendo entendida como “a
manutenção plena das habilidades físicas e mentais desenvolvidas ao longo da vida,
necessárias e suficientes para uma vida com independência e autonomia (VERAS, 2013:
p.1197) ”. Desta forma, a definição de um diagnóstico global e a confecção de um “plano
terapêutico” com o uso de todas as dimensões envolvidas no processo saúde-doença tornamse plausíveis para a avaliação do quadro de saúde do idoso (MORAES, 2012).
Diante do panorama descrito, um dos grandes desafios do Brasil é ter condições
suficientes para oferecer uma melhor qualidade de vida para seu grande e crescente
contingente populacional de idosos, caracterizado por baixos níveis socioeconômicos, além
da alta prevalência das enfermidades crônicas e incapacitantes (RAMOS, 2003).

1.3. Indicador de autoavaliação de saúde

Existem muitas maneiras de mensurar a expectativa de vida saudável de um
indivíduo, levando-se em consideração indicadores como a presença de enfermidades, o grau
de incapacidade funcional, a presença de deficiência mental ou física, e a autopercepção de
saúde. A avaliação de saúde vai depender dos objetivos do pesquisador e dos dados disponíveis
(ROBINE et al., 1999).
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A autoavaliação de saúde é um indicador que tem sido muito utilizado em pesquisas
nos últimos anos “para estabelecer diferenças de morbidade em subgrupos populacionais,
comparar necessidades de serviços e recursos de saúde por área geográfica, bem como para
calcular outros indicadores de morbi-mortalidade (IBGE, 2014, p.9) ”. Tem como principal
vantagem a forte relação com o estado “verdadeiro” de saúde das pessoas e envolve
características físicas, emocionais e cognitivas. Mesmo sendo de natureza subjetiva, estudos
demonstraram que a autoavaliação de saúde é um indicador totalmente válido e considerado
como forte preditor de morbidade e mortalidade (CAMARGOS et al., 2009). Por ser obtida
através de uma única pergunta, a autoavaliação de saúde é um indicador que, além de levar em
conta a presença ou não de doença, considera as várias dimensões da saúde, é de fácil
mensuração, rápido, barato, permite comparações internacionais e, inclusive, o seu uso é
recomendado pela Organização Mundial da Saúde (PAGOTTO et al.,2013).
No entanto, a principal desvantagem do indicador de autoavaliação de saúde está
na ausência de clareza do que está sendo aferido, uma vez que os fatores que determinam o
estado de saúde do indivíduo são múltiplos, de várias dimensões, incluindo aspectos físicos,
emocionais, cognitivos, socioeconômicos e culturais. Entretanto, há estudos que verificaram
taxas de 80% de concordância entre a autoavaliação da saúde e a avaliação clínica da presença
ou não de enfermidades crônicas (VIACAVA, 2002).

1.4. Breve revisão bibliográfica

De acordo com um estudo realizado por Silva et al. (2012), foi verificada a
existência de associação entre a autoavaliação de saúde de idosos e determinadas características
sociodemográficas e comportamentais. Entre idosos do sexo feminino e sob análise bruta dos
dados, a condição socioeconômica, a prática de exercícios físicos, a nutrição, os problemas
cardíacos, a hipertensão arterial, a capacidade funcional e o quadro de depressão apresentaram
associação com a autoavaliação de saúde. Enquanto que para os idosos do sexo masculino e
sob mesma análise, constatou-se que o estado civil, a prática de exercícios físicos, a nutrição,
os problemas cardíacos, a hipertensão arterial e a capacidade funcional foram associadas à
autoavaliação de saúde.
Com relação à análise ajustada, as seguintes variáveis se mostraram associadas com
a autoavaliação de saúde ruim de mulheres idosas: o uso de medicamentos, a hipertensão
arterial e a incapacidade funcional. Já entre homens idosos, verificou-se que o aumento da
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idade, a nutrição inadequada e a incapacidade funcional estão associadas à autoavaliação de
saúde.
No estudo realizado por Nunes et al. (2012) foi constatado que as relações pessoais
dos idosos influenciam diretamente a autoavaliação de saúde, independente das condições de
saúde que estejam apresentando. O receio da solidão e, consequentemente, o medo de não poder
contar com a ajuda de alguma pessoa influenciam negativamente na autoavaliação do seu estado
global de saúde. Também foi observado que ter alguma ocupação profissional está associada
positivamente com a autoavaliação de saúde, sendo possível supor que desta forma o idoso
mostra ser mais independente e saudável, comparativamente àqueles que não trabalham.
De acordo com Pagotto et al. (2011) e Silva et al. (2012), o uso excessivo de
medicamentos é um fator que influencia negativamente a autoavaliação de saúde em idosos.
Diante de uma situação em que o idoso apresenta múltiplas doenças, há o consumo de múltiplos
medicamentos (polimedicação). Apesar dos medicamentos auxiliarem no controle de doenças
crônicas, este tratamento costuma ser de longo período, acarretando em aumento de risco a
distintas reações decorrentes de interações entre os medicamentos e possíveis falhas na adesão
do tratamento.
Na pesquisa realizada por Lima-Costa et al. (2004), foi verificado que queixas de
insônia, consultas médicas e internações apresentaram associações independentes e positivas
com a autoavaliação de saúde em idosos. A insônia foi registrada quando o idoso apresentava
dificuldade para dormir, ao acordar durante a noite e ao acordar mais cedo, em três vezes na
semana. Esta problemática pode desencadear distúrbios de memória, ansiedade, depressão e
prejudicar o convívio social do idoso. Além da insônia, o idoso visitar mais vezes o médico e
necessitar de internações, podem estar associados a presença de um maior número de
enfermidades, o que explica uma autoavaliação de saúde ruim.

1.5. Organização do trabalho

Este trabalho de conclusão do curso foi estruturado em cinco capítulos, sendo esta
introdução o Capítulo 1. No Capítulo 2 são definidos o objetivo geral e os objetivos específicos
do trabalho. No Capítulo 3 são fornecidas informações sobre a Pesquisa Nacional de Saúde
(PNS) 2013, a estrutura do questionário da pesquisa, a descrição do plano amostral adotado na
seleção da amostra e a listagem das variáveis que serão utilizadas nos ajustes do modelo
logístico multinomial. Além disso, no Capítulo 3 são apresentados a especificação do modelo

5

logístico multinomial, o método utilizado para estimação dos parâmetros deste modelo no
contexto de amostragem complexa, bem como as descrições da medida de associação, do
procedimento para a realização de teste de hipóteses sobre os parâmetros do modelo e das
medidas de qualidade do ajuste. No Capítulo 4, por sua vez, serão apresentados os resultados
do presente trabalho referentes à análise descritiva e à modelagem estatística; e finalmente a
discussão no Capítulo 5, que incluirá também as limitações e potencialidades do estudo.
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2. Objetivos

2.1. Objetivo geral

O objetivo geral deste trabalho é estudar a relação entre os níveis de saúde
autorreferida por idosos no Brasil e suas características sociodemográficas, comportamentais e
de saúde. Para tanto, serão utilizados os dados de uma pesquisa amostral complexa, conhecida
como Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), realizada em 2013.

2.2. Objetivos específicos


Descrever o perfil sociodemográfico, comportamental e de saúde dos idosos
brasileiros;



Identificar as associações entre as características sociodemográficas,
comportamentais e de saúde dos idosos e sua autoavaliação geral de saúde;



Verificar o sentido e o grau das associações entre as características dos
idosos e sua autoavaliação geral de saúde.
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3. Material e Métodos

3.1. Pesquisa Nacional de Saúde (PNS)

A Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) é um estudo de natureza transversal que
abrange todo o território nacional brasileiro, com periodicidade de 5 anos, realizada em 2013
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em convênio com o Ministério da
Saúde. Trata-se de um estudo que possui desenho amostral probabilístico com o objetivo de,
principalmente, coletar informações mais precisas de saúde. A PNS foi elaborada para estimar
e garantir a precisão de vários indicadores, além de dar continuidade ao monitoramento dos
indicadores presentes no Suplemento de Saúde da Pesquisa Nacional por Amostras de
Domicílios (PNAD) (IBGE, 2014).
Através das informações coletadas na PNS é possível avaliar o desempenho do
sistema nacional de saúde; as condições de saúde da população brasileira; a vigilância de
doenças crônicas não transmissíveis e os fatores de risco associados (MALTA, et al., 2008).
Assim como no Suplemento de Saúde da PNAD, a PNS englobou informações de acesso e
utilização de serviços de saúde. Na PNS, considerou-se ainda a dimensão do acesso à
assistência médica baseado no tempo de espera e na dificuldade de obtenção de atendimento,
assim como a avaliação do usuário dos serviços de saúde fornecidos (IBGE, 2014).
Dados recentes mostram a existência de um grande crescimento nas doenças
crônicas não transmissíveis, as chamadas DCNTs. Dentre elas, pode-se citar as doenças
cardiovasculares, neuropsiquiátricas, respiratórias, diabetes e os mais diversos tipos de
cânceres. As DCNTs são as principais causas de mortes de idosos, ocasionando perdas
significativas de qualidade de vida, capacidade funcional e geram limitações na realização de
tarefas do cotidiano (IBGE, 2014).

3.1.1. Plano amostral da PNS

A PNS é de âmbito domiciliar e o plano amostral utilizado foi amostragem de
conglomerados em três estágios de seleção e estratificação das unidades primárias de
amostragem (UPAs). Esta estratificação seguiu os seguintes critérios (FIOCRUZ, 2010):
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Administrativo, considerando a divisão da Unidade Federativa (UF) em capital,
resto da Região Metropolitana (RM) e resto da UF;



Geográfico, em que há a subdivisão das capitais e municípios de grande porte em
mais estratos;



Situação, que envolve a caracterização da área em urbano ou rural;



Estatístico, com a intenção de melhorar a precisão das estimativas.

A Figura 1 ilustra a estratificação realizada na PNS 2013 usando os critérios
descritos anteriormente:

Figura 1: Estratificação da amostra realizada na PNS 20131

As UPAs foram obtidas através da Amostra Mestra, sendo esta um conjunto de

unidades de áreas (setores censitários) que são selecionadas para atender as pesquisas
integrantes do Sistema Integrado de Pesquisas Domiciliares do IBGE (SIPD) (FIOCRUZ,
2010).
No que tange a PNS, no primeiro estágio foi feita a seleção da subamostra de UPAs
usando a amostragem aleatória simples (AAS). No segundo estágio, foram selecionados,
também por AAS, domicílios particulares permanentes (DPPs) em cada UPA obtida no
primeiro estágio. Por fim, dentro de cada domicílio obtido no segundo estágio, selecionou-se
(também por AAS) um indivíduo com 18 anos de idade ou mais (adulto) para levantar algumas
informações adicionais (IBGE, 2014).

1

Adaptado de Junior, P. R. B. S. Desenho da Amostra da Pesquisa Nacional de Saúde, 2013.

9

Trata-se de uma pesquisa com plano amostral complexo, que combina
estratificação, conglomeração e probabilidades desiguais de seleção. Relativo às
informações estruturais do plano amostral, a estratificação consiste na divisão da população
em grupos disjuntos (estratos) mais homogêneos, proporcionando uma melhoria na precisão
das estimativas das características da população de estudo, sendo traduzida na redução da
variância dos estimadores dos parâmetros de interesse. Já na conglomeração tem-se que a
população é dividida em conglomerados, que são selecionados em um ou mais estágios.
Para que a análise estatística de dados oriundos de pesquisas amostrais complexas
possa ser executada, há a necessidade de que no banco de dados seja informada a estrutura
do plano amostral, isto é, a identificação de estrato, UPA e o peso de cada unidade amostral
(PESSOA e SILVA, 1998). No caso da PNS, é possível analisar os dados adequadamente
com as informações (variáveis) do plano amostral disponíveis no banco de dados.

3.1.2. Questionário da PNS

O questionário utilizado para a coleta dos dados da PNS foi dividido em três partes:
domiciliar, geral e individual (referente a um morador do domicílio).
As perguntas referentes à parte domiciliar contém informações sobre as
características domiciliares e a parte geral inclui perguntas que abordam assuntos como o uso
e acesso aos serviços de saúde, deficiências físicas ou mentais, posse de plano de saúde
particular, incapacidades funcionais e o Programa de Saúde da Família (FIOCRUZ, 2010). As
perguntas da parte domiciliar e geral são respondidas por qualquer morador do domicilio que
saiba informar sobre as referidas características.
Já as perguntas de caráter individual foram levantadas para um único morador que
apresentasse necessariamente idade igual ou maior que 18 anos e selecionado com
equiprobabilidade entre todos os adultos residentes no domicílio. Para estas perguntas, alguns
assuntos como percepção do estado de saúde, estilos de vida, saúde bucal, doenças crônicas
não transmissíveis e atendimento médico foram explorados (FIOCRUZ, 2010).

3.2. População de estudo
A população de estudo foi constituída por idosos brasileiros de 60 anos ou mais de
idade residentes em domicílios particulares, para os quais obteve-se informações sobre
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autoavaliação de saúde e outras características consideradas nas análises desenvolvidas no
presente trabalho.

3.3. Variáveis de estudo
A autoavaliação de saúde do idoso foi obtida com base na pergunta “Em geral,
como o(a) senhor(a) avalia a sua saúde? ”, apresentando cinco alternativas de respostas. A
partir destas alternativas obteve-se um desfecho com três categorias: ruim, regular e bom.
O Quadro 1 mostra o conjunto de variáveis e suas respectivas categorias a ser
considerado no ajuste do modelo logístico multinomial.

Quadro 1: Listagem das variáveis sociodemográficas, comportamentais e de saúde dos idosos.
Variáveis

Categorias

Sexo

Masculino, feminino

Faixa etária

De 60 a 69 anos, de 70 a 79 anos,
80 anos ou mais

Cor / raça

Branca, não branca (preta, parda,
indígena ou amarela)

Estado civil

Casado, separado, solteiro, viúvo

Região de residência

Norte, nordeste, sudeste, sul,
centro-oeste

Diagnóstico de doença crônica física ou mental

Sim, não

Posse de plano de saúde

Sim, não

Consulta médica

Menos de 1 ano, 1 ano ou mais

Grau de dificuldade de locomoção

Nenhum, leve ou médio, intenso ou
não consegue

Indicador de comportamentos relacionados a
prática de atividade física, tabagismo e
consumo de bebida alcóolica.
Qualidade da construção do domicílio

Adequado, inadequado

Disponibilidade de infraestrutura de serviços
sociais básicos
Densidade habitacional

Adequada, inadequada

Adequada, inadequada

Adequada, inadequada

O indicador de comportamento é uma variável binária, tal que o comportamento do
idoso é categorizado como adequado ou inadequado. O comportamento considerado
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adequado é aquele em que o idoso pratica atividades físicas, não fuma e não consome bebida
alcoólica. Já o comportamento considerado inadequado é aquele em que o idoso não pratica
atividades físicas, fuma ou consome bebida alcoólica.
O indicador de qualidade de construção é uma variável binária, onde o domicílio
é categorizado como adequado ou inadequado. O domicílio considerado adequado é aquele
cujo material predominante nas paredes externas for de alvenaria com revestimento, alvenaria
sem revestimento ou madeira apropriada para construção; cujo material predominante no
telhado for telha, laje de concreto, madeira apropriada para construção, zinco ou chapa
metálica; e cujo material predominante no piso for carpete, cerâmica, lajota, pedra, tacos,
tábua riscada ou cimento. Já o domicílio considerado inadequado é aquele cujo material
predominante nas paredes externas for taipa não revestida, madeira aproveitada, palha ou
outro material; cujo material predominante no telhado for madeira aproveitada, palha ou outro
material; ou cujo material predominante no piso for madeira aproveitada, terra ou outro
material.
O indicador de disponibilidade de infraestrutura de serviços sociais é uma variável
binária, onde os serviços prestados aos domicílios são categorizados como adequados ou
inadequados. Os serviços considerados adequados são aqueles em que a principal forma de
abastecimento de água é a rede geral de distribuição; a forma como é feito o escoadouro dos
banheiros ou sanitários é através de rede geral de esgoto ou pluvial, ou fossa séptica; a forma
de coleta do lixo é a coleta direta por serviço de limpeza ou a coleta indireta em caçamba de
serviço de limpeza. Já os serviços considerados inadequados são aqueles em que a principal
forma de abastecimento de água é poço ou nascente dentro ou fora da propriedade, carro-pipa,
água da chuva armazenada em cisterna ou de outro modo, rios, lagos, igarapés ou outra forma;
ou quando o lixo é queimado ou enterrado na propriedade, jogado em terreno baldio ou
logradouro, jogador em rio, lago ou mar, ou outra forma.
A densidade habitacional é uma variável binária, categorizada como adequada ou
inadequada. A densidade é considerada adequada quando, no domicílio, moram menos do
que duas pessoas. Já a densidade considerada inadequada é quando o número de moradores
por cômodo é maior ou igual a 2 (SZPIZ & CORREIA, 1999).
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3.4. Modelo logístico multinomial

O modelo logístico binário é frequentemente utilizado para modelar a relação entre uma
variável resposta binária (ou dicotômica) e um conjunto de variáveis explicativas numéricas
ou categóricas. No entanto, a variável resposta pode apresentar mais de dois níveis
mutuamente exclusivos. No caso de desfechos politômicos, é recomendável a utilização do
modelo logístico multinomial (KUTNER et al., 2004), que é um modelo linear generalizado,
denominado também como modelo de efeitos fixos, constituído pelas componentes aleatória
e sistemática, além de uma função de ligação.
A componente aleatória é composta por uma variável aleatória 𝑌𝑖 com média 𝜇𝑖 e
uma distribuição de probabilidade pertencente à família exponencial. No caso desta distribuição
depender de um único parâmetro 𝜃, por exemplo, sua função de probabilidade (caso discreto)
poderá ser expressa da forma:

𝑃(𝑌 = 𝑦, 𝜃) = 𝑒 [𝑎(𝑦) ∙ 𝑏(𝜃)+𝑐(𝜃)+𝑑(𝑦)]

No caso da distribuição depender de k parâmetros, isto é, 𝜽 = (𝜃1 , 𝜃2 , ⋯ , 𝜃𝑘 ), a
função

de

probabilidade

pode

ser

𝑘

generalizada

𝑃(𝒀 = 𝒚, 𝜽) = 𝑒 [∑𝑖=1 𝑎𝑖

da

maneira

a

seguir:

(𝑦) ∙ 𝑏𝑖 (𝜽)+𝑐(𝜽)+𝑑(𝑦)]

Desta forma, diz-se que a distribuição pertence à família exponencial
multiparamétrica.
No caso de um vetor aleatório Y= (𝑌1 , 𝑌2 , ⋯ , 𝑌𝑘 ), de tamanho k ter distribuição
multinomial com parâmetros n e 𝝅 = (𝜋1 , 𝜋2 , ⋯ , 𝜋𝑘 ), a função de probabilidade de Y é dada
por:

𝑃(𝒀 = 𝒚, 𝝅) =

𝑛!
𝑦
𝑦
𝑦
𝜋1 1 . 𝜋2 2 . … . 𝜋𝑘 𝑘
𝑦1 ! 𝑦2 ! ⋯ 𝑦𝑘 !
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Como

∑𝑘𝑖=1 𝑦𝑖 = 𝑛, então 𝑦𝑘 = 𝑛 − 𝑦1 − 𝑦2 − ⋯ − 𝑦𝑘−1. Assim, a função de

probabilidade pode ser escrita da seguinte forma:

𝑃(𝒀 = 𝒚, 𝝅) =

𝑛!
𝑦𝑘−1
𝑛−𝑦 −𝑦 −⋯−𝑦𝑘−1
𝑦
𝑦
𝜋 1 . 𝜋 2 . … . 𝜋𝑘−1
. 𝜋𝑘 1 2
𝑦1 ! 𝑦2 ! ⋯ 𝑦𝑘 ! 1 2

𝑦

𝑦

𝑦

𝑘−1
𝑛!
𝜋1 1 . 𝜋2 2 . … . 𝜋𝑘−1
. 𝜋𝑘𝑛
𝑃(𝒀 = 𝒚, 𝝅) =
𝑦 +𝑦 +⋯+𝑦𝑘−1
𝑦1 ! 𝑦2 ! ⋯ 𝑦𝑘 !
𝜋𝑘 1 2

𝑃(𝒀 = 𝒚, 𝝅) =

𝑛!
𝜋1 𝑦1 𝜋2 𝑦2
𝜋𝑘−1 𝑦𝑘−1
( ) ( ) ⋯ (
)
𝜋𝑘𝑛
𝑦1 ! 𝑦2 ! ⋯ 𝑦𝑘 ! 𝜋𝑘
𝜋𝑘
𝜋𝑘

Sem que a função seja alterada, aplica-se a exponencial e o logaritmo neperiano em

𝑃(𝒀 = 𝒚, 𝝅):

𝑃(𝒀 = 𝒚, 𝝅) = 𝑒

𝑃(𝒀 = 𝒚, 𝝅) = 𝑒

[ln(

ln[

𝑦𝑘−1
𝜋
𝑛!
𝜋 𝑦1 𝜋 𝑦2
( 1 ) ( 2 ) ⋯ ( 𝑘−1 )
𝜋𝑘𝑛 ]
𝑦1 !𝑦2 !⋯𝑦𝑘 ! 𝜋𝑘
𝜋𝑘
𝜋𝑘

𝜋
𝑛!
𝜋
𝜋
)+𝑦1 ln( 1 )+𝑦2 ln( 2 )+⋯+𝑦𝑘−1 ln( 𝑘−1 )+𝑛 ln 𝜋𝑘 ]
𝑦1 !𝑦2 !⋯𝑦𝑘 !
𝜋𝑘
𝜋𝑘
𝜋𝑘

𝑃(𝒀 = 𝒚, 𝝅) = 𝑒

𝜋𝑖
𝑛!
[∑𝑘−1
𝑖=1 𝑦𝑖 ln(𝜋𝑘 )+ 𝑛 ln 𝜋𝑘 + ln(𝑦1 !𝑦2 !⋯𝑦𝑘 !)]
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Comparando a expressão obtida com a estrutura da família exponencial
multiparamétrica, verifica-se que:

𝑎𝑖 (𝑦) = 𝑦𝑖
𝜋𝑖
𝑏𝑖 (𝝅) = ln ( )
𝜋𝑘
𝑐(𝝅) = 𝑛 ln 𝜋𝑘
𝑛!
𝑑(𝑦) = ln (
)
{
𝑦1 ! 𝑦2 ! ⋯ 𝑦𝑘 !

Desta forma, está demonstrado que a distribuição multinomial pertence à família
exponencial multiparamétrica.
Com relação às outras duas componentes de um modelo linear generalizado, a
componente sistemática é composta por variáveis explicativas, que produzem um preditor
linear; e a função de ligação é definida como uma função monotônica diferenciável que
relaciona a média da variável resposta ao preditor linear.

3.4.1. Especificação do modelo

No modelo logístico multinomial, a função de ligação é a logística e a distribuição
de probabilidade da variável resposta é a distribuição multinomial.
O modelo representado na equação (3.1) permite estimar o logaritmo da chance de
um elemento pertencer a uma determinada categoria da variável resposta Y, em vez de
pertencer a uma outra categoria de Y (categoria de referência).

ln(𝜋𝑖𝑗 ⁄𝜋𝑖𝐽 ) = 𝒙′𝑖 𝜷𝑗 ; 𝑖 = 1, 2, … , 𝑛 e 𝑗 = 1, 2, … , 𝐽 − 1

(3.1)
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O modelo da equação (3.1) também pode ser alternativamente representado através
da equação (3.2):

ln(𝜋𝑖𝑗 ⁄𝜋𝑖𝐽 ) = 𝛽𝑗0 + 𝛽𝑗1 𝑥𝑖1 + ⋯ + 𝛽𝑗,𝑝−1 𝑥𝑖,𝑝−1

(3.2)

𝑖 = 1, 2, … , 𝑛 ; 𝑗 = 1, 2, … , 𝐽 − 1
onde:



𝒙𝒊 = (1, 𝑥𝑖1 , 𝑥𝑖2 , … , 𝑥𝑖,𝑝−1 )′ é o vetor coluna de dimensão 𝑝 𝑥 1 formado pelos
valores das respectivas 𝑝 − 1 variáveis explicativas do modelo referentes ao iésimo elemento;



𝜷𝒋 = (𝛽𝑗0 , 𝛽𝑗1 , 𝛽𝑗2 , … , 𝛽𝑗,𝑝−1 )′ é o vetor coluna de dimensão 𝑝 𝑥 1 formado
pelos 𝑝 parâmetros desconhecidos referentes à j-ésima categoria da variável
resposta do modelo;



𝜋𝑖𝑗 = 𝑃(𝑌𝑖 = 𝑗) é a probabilidade do i-ésimo elemento pertencer à j- ésima
categoria da variável resposta do modelo;



𝜋𝑖𝐽 = 𝑃(𝑌𝑖 = 𝐽) é a probabilidade do i-ésimo elemento pertencer à J- ésima
categoria (de referência ou base) da variável resposta do modelo.

Uma das categorias da variável resposta do modelo é escolhida como base ou
referência. Esta escolha é totalmente arbitrária, mas é importante mencionar que
frequentemente a última categoria é escolhida e usualmente utilizada como padrão em alguns
softwares estatísticos. Assim, assumindo a categoria 𝐽 como referência, somente serão
consideradas as 𝐽 − 1 comparações a esta categoria de referência (KUTNER et al., 2004), o
que dará origem a 𝐽 − 1 equações, fornecidas a seguir:

ln(𝜋𝑖1 ⁄𝜋𝑖𝐽 ) = 𝛽10 + 𝛽11 𝑥𝑖1 + ⋯ + 𝛽1,𝑝−1 𝑥𝑖,𝑝−1
ln(𝜋𝑖2 ⁄𝜋𝑖𝐽 ) = 𝛽20 + 𝛽21 𝑥𝑖1 + ⋯ + 𝛽2,𝑝−1 𝑥𝑖,𝑝−1
....
ln(𝜋𝑖,𝐽−1⁄𝜋𝑖𝐽 ) = 𝛽𝐽−1,0 + 𝛽𝐽−1,1 𝑥𝑖1 + ⋯ + 𝛽𝐽−1,𝑝−1 𝑥𝑖,𝑝−1
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A partir dessas equações, pode-se calcular diretamente a probabilidade do
i-ésimo elemento pertencer à j-ésima categoria da variável resposta do modelo. Para tanto,
considere 𝜋𝑖1 , 𝜋𝑖2 , … , 𝜋𝑖𝐽 como sendo as probabilidades referentes ao i-ésimo elemento nas 𝐽
categorias da variável resposta. A soma dessas probabilidades é igual a unidade, como
indicado na equação (3.3).

∑𝐽𝑗=1 𝜋𝑖𝑗 = 𝜋𝑖1 + 𝜋𝑖2 + ⋯ + 𝜋𝑖𝐽 = 1 (3.3)

Sabe-se que a chance do i-ésimo elemento pertencer à 𝑗 − é𝑠𝑖𝑚𝑎 categoria da
variável resposta 𝑌, em vez da categoria de referência 𝐽, é representada por:

𝜋𝑖𝑗
𝜋𝑖𝐽

′

= 𝑒 𝒙𝒊 𝜷𝒋

′

𝜋𝑖𝑗 = 𝜋𝑖𝐽 . 𝑒 𝒙𝒊 𝜷𝒋

→

(3.4)

Substituindo a equação (3.4) na equação (3.3), obtém-se a equação (3.5):

𝐽
′

∑ 𝜋𝑖𝐽 . 𝑒 𝒙𝒊 𝜷𝒋 = 1

→

𝜋𝑖𝐽 =

𝑗=1

1
′
∑𝐽𝑗=1 𝑒 𝒙𝒊 𝜷𝒋

(3.5)

Agora, substituindo a equação (3.5) na equação (3.4), obtém-se a probabilidade 𝜋𝑖𝑗
definida na equação (3.6):

′

𝜋𝑖𝑗 =

𝑒 𝒙𝒊 𝜷𝒋
′

∑𝐽𝑗=1 𝑒 𝒙𝒊 𝜷𝒋

(3.6)

Sabendo que 𝐽 é a categoria de referência (com isso, 𝜷𝑱 = 𝟎), pode-se reescrever a
probabilidade encontrada na equação (3.6) da seguinte forma:
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′

𝜋𝑖𝑗 =

𝑒 𝒙𝒊 𝜷𝒋
′

𝒙𝒊 𝜷𝒋
1 + ∑𝐽−1
𝑗=1 𝑒

; 𝑗 = 1, 2, … , 𝐽 (3.7)

3.4.2. Método de estimação e Inferência sobre os parâmetros

Os dados da PNS são provenientes de um plano amostral complexo. Decorrente
deste fato, existe a necessidade da utilização do Método de Máxima Pseudo-Verossimilhança
(MPV) que é costumeiramente empregado para ajuste de modelos lineares generalizados no
caso de amostras complexas, uma vez que este método incorpora informações sobre o plano
amostral da pesquisa, como os estratos, os conglomerados primários e os pesos amostrais (LIU
& KOIRALA, 2013).
Suponha que 𝑌1 , 𝑌2 , … , 𝑌𝑁 são variáveis aleatórias independentes e todas com
distribuição multinomial; sendo a função de probabilidade de cada variável aleatória 𝑌𝑖 dada
pela equação (3.8):
𝐷

𝐷

𝐷

𝑃(𝑌𝑖 = 𝑦𝑖 , 𝜷) = 𝜋𝑖1𝑖1 . 𝜋𝑖2𝑖2 . … . 𝜋𝑖𝐽𝑖𝐽 (3.8)

onde 𝜷 = (𝛽1 , 𝛽2 , … , 𝛽𝑝 )′ é um vetor p x 1 de parâmetros desconhecidos a serem estimados,
𝜋𝑖𝑗 = 𝜋𝑖𝑗 (𝜷) definida na equação (3.7) e 𝐷𝑖𝑗 é uma variável dummy, que assume valor 1 se
𝑌𝑖 = 𝑗 e o valor 0 se 𝑌𝑖 ≠ 𝑗.
A função de probabilidade conjunta de 𝑌1 , 𝑌2 , … , 𝑌𝑁 é, por sua vez, dada por:
𝑃(𝒀 = 𝒚, 𝜷) = ∏𝑁
𝑖=1 𝑃(𝑌𝑖 = 𝑦𝑖 , 𝜷), sendo denominado modelo de superpopulação. Então no
contexto de ajuste de modelo logístico multinomial, o logaritmo da função de verossimilhança
populacional é dado por:

𝑁

𝐿(𝜷 / 𝒚) = ∏ 𝑃(𝑌𝑖 = 𝑦𝑖 , 𝜷)
𝑖=1

𝑁

𝐿(𝜷 / 𝒚) =

𝐷
𝐷
∏ 𝜋𝑖1𝑖1 . 𝜋𝑖2𝑖2 . …

𝑖=1

𝑁
𝐷𝑖𝐽
. 𝜋𝑖𝐽

𝐽
𝐷

= ∏ ∏ 𝜋𝑖𝑗𝑖𝑗
𝑖=1 𝑗=1

18

𝑁

𝐽

𝑁

𝑙𝑛𝐿(𝜷 / 𝒚) = 𝑙𝑛 ∏ ∏

𝐷
𝜋𝑖𝑗𝑖𝑗

𝐽

= ∑ ∑ 𝐷𝑖𝑗 . 𝑙𝑛 𝜋𝑖𝑗

𝑖=1 𝑗=1

𝑖=1 𝑗=1

Para uma população finita, obtém-se a derivada parcial do logaritmo da função de
verossimilhança populacional com relação ao vetor 𝜷 e esta é igualada ao vetor 0, resultando
no sistema de equações de verossimilhança populacionais do tipo:

𝑁

𝐽

𝜕
𝜕
𝑙𝑛𝐿(𝜷 / 𝒚) =
∑ ∑ 𝐷𝑖𝑗 . 𝑙𝑛 𝜋𝑖𝑗
𝜕𝜷
𝜕𝜷
𝑖=1 𝑗=1

𝑁

𝐽

𝑖=1

𝑗=1

𝜕
𝜕
𝑙𝑛𝐿(𝜷 / 𝒚) = ∑
∑ 𝐷𝑖𝑗 . 𝑙𝑛 𝜋𝑖𝑗
𝜕𝜷
𝜕𝜷

𝑁

𝜕
𝑙𝑛𝐿(𝜷 / 𝒚) = ∑ 𝒖𝑖 (𝜷) = 0
𝜕𝜷
𝑖=1

𝜕

O vetor 𝒖𝑖 (𝜷) = 𝜕𝜷 ∑𝐽𝑗=1 𝐷𝑖𝑗 . 𝑙𝑛 𝜋𝑖𝑗 é um vetor de dimensão p x 1 constituído dos
escores do i-ésimo elemento da população. A solução desse sistema resulta nos estimadores de
̂ 𝑀𝑉 ) dos parâmetros de interesse (𝜷), sendo que estes estimadores não são calculáveis a
MV (𝜷
menos que um censo seja realizado. Pessoa & Silva (1998) afirmam que esta quantidade tem
importante papel na abordagem inferencial por constituir um vetor de pseudos-parâmetros, que
é o alvo da inferência no esquema que incorpora o planejamento amostral.
Entretanto, sabe-se que em uma pesquisa amostral não há a coleta de informações
a respeito de toda a população e, neste cenário, os elementos de uma amostra pertencem a um
conjunto s de tamanho n proveniente da população. Sendo 𝑻 = ∑𝑁
𝑖=1 𝒖𝑖 (𝜷) a soma dos vetores
de escores na população, para estima-lo pode-se utilizar um estimador linear ponderado da
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̂ (𝜷) = ∑𝑛𝑖=1 𝑤𝒊 𝒖𝑖 (𝜷), onde 𝑤𝑖 é o peso de amostragem para o i-ésimo elemento da
forma 𝑻
amostra.
̂ 𝑀𝑃𝑉 de 𝜷 será a solução do
O estimador de Máxima Pseudo-Verossimilhança 𝜷
sistema de equações de pseudo-verossimilhanças (3.9) dado por:

𝑛

̂ (𝜷
̂
̂
𝑻
) = ∑ 𝑤𝒊 𝒖𝑖 (𝜷
)=𝟎
𝑀𝑃𝑉
𝑀𝑃𝑉

(3.9)

𝑖=1

̂ 𝑀𝑃𝑉
Pode-se calcular a matriz de variância-covariância assintótica do estimador 𝜷
multiplicando a matriz de variância-covariância do vetor de escores ponderados em ambos os
lados pelo inverso da matriz de derivadas segundas com respeito aos parâmetros estimados pelo
método de MPV (BINDER, 1983), dada pela equação (3.10):

̂ 𝑀𝑃𝑉 ) = [𝐽̂(𝜷
̂ 𝑀𝑃𝑉 )]−1 𝑉𝐴𝑅
̂ (𝜷
̂ [∑
𝑉𝐴𝑅

𝑛

̂ 𝑀𝑃𝑉 )]−1 (3.10)
̂ 𝑀𝑃𝑉 )] [𝐽(𝜷
𝑤𝑖 𝒖𝑖 (𝜷

𝑖=1

onde:

̂ 𝑀𝑃𝑉 ) =
𝐽̂(𝜷

̂(𝜷)
𝜕𝑻
𝜕𝜷

|

̂ 𝑀𝑃𝑉
𝜷=𝜷

= ∑𝑛𝑖=1 𝑤𝑖

𝜕𝒖𝒊 (𝜷)
𝜕𝜷

|

̂ 𝑀𝑃𝑉
𝜷=𝜷

e

̂ 𝑀𝑃𝑉 )] é um estimador consistente para a matriz de variânciâ [∑𝑛𝑖=1 𝑤𝑖 𝒖𝑖 (𝜷
𝑉𝐴𝑅
covariância do estimador do total populacional dos escores.

̂ 𝑀𝑃𝑉 é
Adicionalmente, Binder (1983) verificou que a distribuição assintótica de 𝜷
Normal Multivariada (NM), da forma:

1

̂ 𝑀𝑃𝑉 )]−2 (𝜷
̂ 𝑀𝑃𝑉 − 𝜷) ~ 𝑵𝑴(𝟎; 𝑰)
̂ (𝜷
[𝑉𝐴𝑅

(3.11)

A grande vantagem do procedimento de MPV é proporcionar estimativas de
parâmetros e de variâncias de estimadores dos parâmetros mais consistentes e são
razoavelmente simples de calcular (PESSOA & SILVA, 1998). Mesmo que um estimador de
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MPV coincida com um estimador de Máxima Verossimilhança (MV), a estimativa da variância
proveniente de MPV é preferível de ser utilizada, uma vez que a estimativa de MV não leva em
consideração todas as informações do plano amostral. Entretanto, para que este procedimento
possa ser adequadamente utilizado, há a necessidade de conhecimento detalhado sobre os
elementos que compõem a estrutura do plano amostral, como pertinência a estratos e
conglomerados primários, além de seus respectivos pesos amostrais (SZWARCWALD &
DAMACENA, 2008; MORAES et al., 2012).
Para avaliar a significância dos efeitos principais das variáveis explicativas, será
utilizado o teste de Wald de significância individual dos parâmetros do modelo ajustado por
MPV, descrito a seguir.

 Hipóteses a serem testadas:

{

𝐻𝑜 : 𝛽𝑗𝑘 = 0
𝐻1 : 𝛽𝑗𝑘 ≠ 0

onde 𝛽𝑗𝑘 é o efeito principal do k-ésimo nível da variável explicativa referente a jésima categoria da variável resposta (equação j), ∀ 𝑗 = 1, 2 … , 𝐽 − 1 e 𝑘 = 1, … , 𝐾 tal que
𝛽𝑗𝐾 = 0.

 Estatística de Teste:

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

𝑍=

𝛽̂𝑗𝑘

~ 𝑁(0,1)

̂ (𝛽̂𝑗𝑘 )
√𝑉𝐴𝑅
̂ (𝛽̂𝑗𝑘 ) é o estimador da variância do estimador de MPV do parâmetro 𝛽𝑗𝑘 .
onde 𝑉𝐴𝑅
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 Região Crítica (RC):

𝑅𝐶 = {𝑧 ∈ ℝ/|𝑧| > 𝑧𝛼/2 }

 Critério de Decisão:

A hipótese nula (𝐻0 ) será rejeitada, ao nível de significância de 5%, se o valor
observado (𝑧𝑜𝑏𝑠 ) da estatística de teste pertencer à região crítica (RC); caso contrário, não há
evidências para rejeitar a hipótese nula. De forma equivalente, a hipótese nula será rejeitada se
𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 = 2 𝑃(|𝑍| > 𝑧𝑜𝑏𝑠 ) ≤ 𝛼 = 5%; caso contrário, não há evidências para rejeitar a
hipótese 𝐻0 . Quando a hipótese 𝐻0 é rejeitada, conclui-se que o parâmetro 𝛽𝑗𝑘 é
significativamente diferente de zero, ao nível de significância de 5%.
Além da realização de testes de hipóteses, pode-se construir intervalo de confiança
̂ 𝑀𝑃𝑉 segue uma distribuição
para os parâmetros do modelo usando o fato de que o estimador 𝜷
assintoticamente normal multivariada, como mostrado na equação (3.11). Assim, o intervalo de
confiança para 𝛽𝑗𝑘 com nível de confiança 100(1 − α) % é apresentado em (3.12).

̂ (𝛽̂𝑗𝑘 ) ; 𝛽̂𝑗𝑘 + 𝑧𝛼⁄ ∙ √𝑉𝐴𝑅
̂ (𝛽̂𝑗𝑘 )] (3.12)
𝐼𝐶𝛽𝑗𝑘,100(1−𝛼)% = [𝛽̂𝑗𝑘 − 𝑧𝛼⁄2 ∙ √𝑉𝐴𝑅
2

3.4.3. Medida de associação e seu respectivo intervalo de confiança

Uma importante medida de associação dentro do contexto de modelo logístico
multinomial é a razão de chances (Odds Ratio – OR). Esta medida avalia o sentido e a força
da associação entre as variáveis explicativas e o desfecho do modelo (variável resposta). A
razão de chances é calculada para cada uma das J - 1 categorias da variável resposta Y,
relativamente à categoria de referência J. Para fins de exemplificação, considerando a
categoria
j (j = 1, ... , J - 1) da variável resposta Y e uma variável explicativa binária (𝑥𝑖𝑘 = 0, 1), a razão
de chances é dada por:
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𝑂𝑅(𝑗, 𝐽 |𝑥𝑖𝑘 ) =

𝑃(𝑌 = 𝑗 | 𝑥𝑖𝑘 = 1) / 𝑃(𝑌 = 𝐽 | 𝑥𝑖𝑘 = 1)
𝑃(𝑌 = 𝑗 | 𝑥𝑖𝑘 = 0) / 𝑃(𝑌 = 𝐽 | 𝑥𝑖𝑘 = 0)

𝑂𝑅(𝑗, 𝐽 |𝑥𝑖𝑘 ) =

𝑒 𝛽𝑗0 +𝛽𝑗1 𝑥𝑖1 +⋯+𝛽𝑗𝑘(1)+⋯+𝛽𝑗,𝑝−1 𝑥𝑖,𝑝−1
𝑒𝑒

𝛽𝑗0 +𝛽𝑗1 𝑥𝑖1 +⋯+𝛽𝑗𝑘 (0)+⋯+𝛽𝑗,𝑝−1 𝑥𝑖,𝑝−1

𝑂𝑅(𝑗, 𝐽 |𝑥𝑖𝑘 ) = 𝑒 𝛽𝑗𝑘 (3.13)

Se o coeficiente de uma variável explicativa for positivo (𝛽𝑗𝑘 > 0), então a medida
de razão de chance é maior do que a unidade (𝑂𝑅(𝑗, 𝐽 |𝑥𝑖𝑘 ) > 1), logo no grupo 1 (𝑥𝑖𝑘 = 1) a
chance do elemento pertencer à categoria j em vez de pertencer à categoria J é [𝑂𝑅(𝑗, 𝐽 |𝑥𝑖𝑘 ) −
1].100% maior do que no grupo de referência (𝑥𝑖𝑘 = 0).
Analogamente, se o coeficiente de uma variável explicativa for negativo (𝛽𝑗𝑘 < 0),
então a medida de razão de chance é menor do que a unidade (𝑂𝑅(𝑗, 𝐽 |𝑥𝑖𝑘 ) < 1), logo no
grupo 1 (𝑥𝑖𝑘 = 1) a chance do elemento pertencer à categoria j em vez de pertencer à categoria
J é [𝑂𝑅(𝑗, 𝐽 |𝑥𝑖𝑘 ) − 1].100% menor do que no grupo de referência (𝑥𝑖𝑘 = 0).
Se o coeficiente de uma variável explicativa for nulo (𝛽𝑗𝑘 = 0), então a medida de
razão de chance é igual a unidade (𝑂𝑅(𝑗, 𝐽 |𝑥𝑖𝑘 ) = 1). Neste caso a chance do elemento
pertencer à categoria j em vez da categoria J é igual em ambos os grupos em comparação.
Quando se tem interesse em calcular as medidas de razão de chance ao invés das
estimativas pontuais dos parâmetros do modelo, pode-se construir o intervalo de confiança para
a medida de razão de chances (𝑂𝑅𝑗𝑘 ) considerando um determinado nível de confiança
100(1 − α) %, que em geral é de 95%. Os limites desse intervalo podem ser facilmente
calculados a partir das expressões dos respectivos limites de confiança apresentados em (3.12),
como mostrado na equação (3.14).

𝐼𝐶𝑂𝑅𝑗𝑘,100(1−𝛼)% = [𝑒

̂𝑗𝑘 −𝑧𝛼 ∙ √𝑉𝐴𝑅
̂𝑗𝑘 )
̂ (𝛽
𝛽
⁄
2

;𝑒

̂𝑗𝑘 +𝑧𝛼 ∙ √𝑉𝐴𝑅
̂𝑗𝑘 )
̂ (𝛽
𝛽
⁄
2

]

(3.14)
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3.4.4. Medidas de qualidade de ajuste

A avaliação da qualidade de ajuste de um modelo tem importante papel na análise
de regressão. Em modelos estatísticos baseados em estimativas de máxima pseudoverossimilhança, é conveniente para avaliar a qualidade do ajuste calcular taxas de
classificações corretas em termos globais e dentro de cada categoria observada da variável
resposta Y. Além disso, também é comum calcular as chamadas medidas de pseudo-R², onde
valores próximos de 1 caracterizam melhores ajustes.
O Quadro 2 mostra a classificação dos elementos segundo as categorias observadas
e preditas da variável resposta Y.

Quadro 2: Classificação dos elementos segundo as categorias observadas e preditas da
variável resposta Y.

Categorias preditas
Categorias
Total

Observadas

𝑌̂ = 1

𝑌̂ = 2

⋯

𝑌̂ = J

Y=1

̂11
𝑁

̂12
𝑁

⋮

̂1𝐽
𝑁

̂1∎
𝑁

Y=2

̂21
𝑁

̂22
𝑁

⋮

̂2𝐽
𝑁

̂2∎
𝑁

⋮

⋮

⋮

⋮

⋮

⋮

Y=J

̂𝐽1
𝑁

̂𝐽2
𝑁

⋮

̂𝐽𝐽
𝑁

̂𝐽∎
𝑁

Total

̂∎1
𝑁

̂∎2
𝑁

⋯

̂∎𝐽
𝑁

̂
𝑵
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onde:
̂𝑖𝑗 representa o número estimado de elementos referentes à i-ésima categoria observada e à j𝑁
ésima categoria predita da variável resposta Y. As frequências nas posições i = j indicam o
número de elementos que foram classificadas corretamente nas respectivas categorias;
̂𝑖∎ representa o total estimado de elementos da i-ésima categoria observada da variável
𝑁
resposta;
̂∎𝑗 representa o total estimado de elementos da j-ésima categoria predita da variável resposta;
𝑁
̂ = ∑𝐽𝑖=1 ∑𝐽𝑗=1 𝑁
̂𝑖𝑗 representa o total estimado de elementos na população sob consideração.
𝑁

Com as informações mostradas no Quadro 2, pode-se calcular a taxa global de
classificações corretas (TG) do modelo, denotada na equação (3.15).

̂11 + 𝑁
̂22 + ⋯ + 𝑁
̂𝐽𝐽
𝑁
𝑇𝐺 = (
) ∙ 100
̂
𝑁

(3.15)

As taxas de classificações corretas dentro de cada categoria observada da variável
resposta Y também são chamadas de medidas de sensibilidades. Estas medidas podem ser
calculadas para cada categoria da variável resposta Y, como ilustrado a seguir:

𝑆1 = 𝑃(𝑌̂ = 1 / 𝑌 = 1) = (

̂11
𝑁
) ∙ 100
̂1∎
𝑁

𝑆2 = 𝑃(𝑌̂ = 2 / 𝑌 = 2) = (

̂22
𝑁
) ∙ 100
̂2∎
𝑁

⋮

̂𝐽𝐽
𝑁
𝑆𝐽 = 𝑃(𝑌̂ = 𝐽 / 𝑌 = 𝐽) = (
) ∙ 100 (3.16)
̂𝐽∎
𝑁
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Com relação à medida de pseudo-R², serão apresentadas as seguintes medidas:
pseudo-R² de Cox & Snell e pseudo-R² de Nagelkerke. Essas medidas representam o ganho
estimado de informação pelo modelo selecionado e se baseiam na comparação entre o logaritmo
da função de pseudo-verossimilhança do modelo composto apenas pelo intercepto, denotado
̂ [0] /𝒚), e o logaritmo da função de pseudo-verossimilhança do modelo composta pelas
por 𝑙𝑛𝐿(𝜷
̂ [1] /𝒚).
variáveis selecionadas, representado por 𝑙𝑛𝐿(𝜷
O pseudo-R² de Cox & Snell é calculado usando a expressão (3.17):

2
𝑅𝐶𝑆

=1−

̂ [0] /𝒚)−𝑙𝑛𝐿((𝜷
̂ [1] /𝒚)]
2[𝑙𝑛𝐿(𝜷
̂
𝑁
𝑒

(3.17)

Esta medida varia entre 0 (inclusive) e 1 (exclusive), ou seja, mesmo para um ajuste
2
perfeito o valor máximo que 𝑅𝐶𝑆
pode assumir é inferior a 1.

O pseudo-R² de Nagelkerke é uma versão corrigida do R² de Cox & Snell de forma
que todo o intervalo de 0 a 1 seja coberto, como mostrada na equação (3.18).

2
𝑅𝐶𝑆

𝑅𝑁2 =
1−

̂ [0] /𝒚)
2𝑙𝑛𝐿(𝜷
̂
𝑁
𝑒

(3.18)

Fernández et al. (2004), baseado em medida de pseudo-R², sugeriram uma
classificação para avaliar a adequação do modelo, de tal forma que valores até 0,20 (exclusive)
sugerem que a qualidade do ajuste do modelo não é boa; valores entre 0,20 e 0,40 (inclusive)
indicam uma boa qualidade do ajuste e valores maiores que 0,40 apontam que o ajuste realizado
tem excelente qualidade. Independentemente dessa classificação sugerida por esses autores,
cabe mencionar que diferente do R² (coeficiente de determinação) de modelos usuais de
regressão linear normal, os pseudos-R² dificilmente assumem valores elevados, sobretudo
quando se considera na modelagem estatística somente variáveis explicativas categóricas.
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Na seção 4, são apresentados os resultados encontrados com base na construção de
distribuições de frequências para as variáveis analisadas e os resultados obtidos a partir da
modelagem estatística. Na seção 5 é apresentada a discussão dos resultados, incluindo as
potencialidades e limitações do trabalho.
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4. Resultados

A Tabela 1 apresenta a distribuição percentual dos idosos segundo a autoavaliação de
saúde, mostrando que os percentuais de idosos que reportaram saúde boa ou regular são
aproximadamente 4 vezes maiores que o percentual de autoavaliação de saúde ruim.

Tabela 1: Distribuição percentual dos idosos segundo a autoavaliação de saúde
Autoavaliação de

% de idosos

saúde

(N=24.347.794)

Ruim

11,1

[10,2-12,1]

Regular

42,7

[41,0-44,4]

Boa

46,2

[44,4-48,0]

Total

100,0

-

IC 95%

A Tabela 2 mostra que 42,8% dos idosos são do sexo masculino; 56,3% possuem
idade entre 60 e 69 anos, enquanto 13,8% têm 80 anos ou mais; 55,3% são brancos; 52,7% são
casados, 8,1% são separados, 11,8% são solteiros e 27,3% são viúvos. Quanto às grandes
regiões brasileiras, 4,6% são residentes da região Norte, 23,3% da região Nordeste, 50,2% da
região Sudeste, 15,5% da região Sul e 6,4% da região Centro-Oeste. Quanto às características
comportamentais e de saúde, 92,7% dos idosos não apresentaram diagnóstico de doença
crônica, física ou mental; 65,8% não possuem plano de saúde e 85,8% realizaram consulta
médica há menos de 1 ano, enquanto que 14,2% realizaram há 1 ano ou mais. Quanto à questão
de mobilidade física e comportamental, 74,3% apresentaram nenhuma dificuldade de
locomoção, 19,1% têm leve ou média dificuldade e 6,5% com intensa dificuldade ou não
conseguem se locomover e 86,1% têm comportamento inadequado. Além disso, 97,4% dos
idosos possuem domicílio com qualidade de construção adequada; 76% classificaram a
disponibilidade de infraestrutura de serviços básicos como adequada e 97,5% residem em
domicílio com densidade habitacional adequada.
Quanto às características sociodemográficas, pode-se destacar o maior percentual
de idosos reportando saúde ruim entre os não brancos (14,9%); os separados (14,1%); os
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residentes da região Nordeste (15,6%) e entre aqueles que residem em domicílios considerados
inadequados quanto à disponibilidade de infraestrutura de serviços sociais básicos (15,8%).
No que se refere as características comportamentais e de saúde, verificou-se
também maior percentual de idosos reportando saúde ruim, entre os que possuem diagnóstico
de doença crônica, física ou mental (21,3%); os que não possuem plano de saúde (13,3%) e que
realizaram consulta médica há menos de 1 ano (12,1%). Além disso, um maior percentual de
autoavaliação de saúde ruim também foi observado entre os que tem intenso grau de dificuldade
de locomoção ou que não conseguem se locomover (36,7%) e entre aqueles que apresentaram
comportamento inadequado (11,9%).
A seguir são apresentados os principais resultados do ajuste do modelo logístico
multinomial. Como o desfecho de autoavaliação de saúde tem três categorias (J = 3), este
modelo é composto por duas equações, cujas estimativas da razão de chances, seus intervalos
de 95% de confiança e o teste de Wald são fornecidos nas tabelas 3 e 4.

Tabela 2: Distribuição dos idosos por autoavaliação de saúde segundo as características
sociodemográficas, comportamentais e de saúde.
Autoavaliação de saúde
Variáveis

% de idosos

Ruim

Regular

Boa

Masculino
Feminino
Faixa etária

42,8
57,2

9,9
12,0

42,1
43,2

48,0
44,8

60 a 69 anos
70 a 79 anos
80 anos ou mais
Cor / raça

56,3
29,9
13,8

10,2
11,2
14.6

41,5
45,4
41,9

48,3
43,4
43,5

Branca
Não branca
Estado civil

55,3
44,7

8,1
14,9

40,6
45,3

51,3
39,8

52,7
8,1
11,8
27,3

10,2
14,1
11,3
11,9

43,9
41,3
40,9
41,7

45,9
44,6
47,9
46,4

Sexo

Casado
Separado
Solteiro
Viúvo

29

Tabela 2: continuação
Autoavaliação de saúde
Variáveis

% de idosos

Ruim

Regular

Boa

Região de residência
Norte
Nordeste
Sudeste
Sul
Centro-Oeste
Diagnóstico de doença

4,6
23,3
50,2
15,5
6,4

13,6
15,6
7,9
12,7
14,0

48,5
48,0
40,1
41,8
42,3

37,9
36,3
52,0
45,6
43,7

Sim
Não
Posse de plano de saúde

7,3
92,7

21,3
10,3

48,4
42,3

30,2
47,4

Sim
Não
Consulta médica

34,2
65,8

6,8
13,3

34,2
47,1

59,0
39,5

Menos de 1 ano
1 ano ou mais
Dificuldade de locomoção

85,8
14,2

12,1
5,0

44,3
33,2

43,6
61,8

Nenhum
Leve / médio
Intenso / não consegue
Indicador de comportamento

74,3
19,1
6,5

6,2
21,4
36,7

40,2
53,2
41,3

53,6
25,4
22,0

Adequado
Inadequado
Qualidade da construção

13,9
86,1

6,2
11,9

41,7
42,9

52,2
45,2

Adequada
Inadequada
Infraestrutura de serviços

97,4
2,6

11,0
15,2

42,8
41,4

46,2
43,5

Adequada
Inadequada
Densidade habitacional

76,0
24,0

9,6
15,8

41,5
46,8

48,9
37,4

Adequada
Inadequada

97,5
2,5

11,1
11,5

42,7
42,6

46,2
45,9
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Tabela 3: Resultados do ajuste do modelo logístico multinomial explicativo da chance do idoso
reportar saúde regular versus ruim, considerando todas as variáveis sociodemográficas,
comportamentais e de saúde.
Equação 1: Autoavaliação de saúde
regular versus ruim
Variáveis
Razão de chance

IC 95%

p-valor

1,161
1

[0,912-1,477]
-

0,226
-

0,918
1,061
1

[0,637-1,321]
[0,743-1,515]
-

0,644
0,744
-

1,753
1

[1,369-2,244]
-

<0,001
-

0,914
0,602
1,025
1

[0,683-1,224]
[0,398-0,910]
[0,728-1,445]
-

0,548
0,016
0,887
-

1,352
1,095
1,546
1,023
1

[0,889-2,058]
[0,788-1,521]
[1,088-2,198]
[0,704-1,486]
-

0,159
0,590
0,015
0,907
-

0,584
1

[0,412-0,829]
-

0,003
-

1,316
1

[0,983-1,762]
-

0,065
-

0,528
1

[0,361-0,771]
-

0,001
-

Sexo
Masculino
Feminino
Faixa etária
60 a 69 anos
70 a 79 anos
80 anos ou mais
Cor / raça
Branca
Não branca
Estado civil
Casado
Separado
Solteiro
Viúvo
Região de residência
Norte
Nordeste
Sudeste
Sul
Centro-Oeste
Diagnóstico de doença
Sim
Não
Posse de plano de saúde
Sim
Não
Consulta médica
Menos de 1 ano
1 ano ou mais
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Tabela 3: continuação
Equação 1: Autoavaliação de saúde
regular versus ruim
Variáveis

Dificuldade de locomoção
Nenhum
Leve / médio
Intenso / não consegue
Indicador de comportamento
Adequado
Inadequado
Qualidade da construção
Adequado
Inadequado
Infraestrutura de serviços
Adequado
Inadequado
Densidade habitacional
Adequada
Inadequada

Razão de chance

IC 95%

p-valor

5,789
2,235
1

[4,120-8,134]
[1,570-3,180]
-

<0,001
<0,001
-

1,825
1

[1,286-2,590]
-

0,001
-

1,359
1

[0,814-2,268]
-

0,241
-

1,162
1

[0,942-1,433]
-

0,162
-

0,939
1

[0,424-2,079]
-

0,877
-

Na equação 1 (Tabela 3), com base no teste de Wald de significância individual,
verificou-se que as variáveis cor/raça, estado civil (separado), região de residência (Sudeste),
diagnóstico de doença, consulta médica, dificuldade de locomoção e o indicador de
comportamento apresentaram associação significativa com a chance do idoso reportar saúde
regular em vez de ruim.
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Tabela 4: Resultados do ajuste do modelo logístico multinomial explicativo da chance do idoso
reportar saúde boa versus ruim, considerando todas as variáveis sociodemográficas,
comportamentais e de saúde.
Equação 2: Autoavaliação de saúde
boa versus ruim
Variáveis
Razão de chance

IC 95%

p-valor

1,291
1

[0,999-1,669]
-

0,051
-

0,842
0,863
1

[0,576-1,230]
[0,593-1,257]
-

0,374
0,443
-

2,200
1

[1,709-2,833]
-

<0,001
-

0,680
0,476
1,095
1

[0,496-0,933]
[0,309-0,732]
[0,759-1,580]
-

0,017
0,001
0,626
-

1,129
0,912
1,966
1,142
1

[0,712-1,788]
[0,645-1,289]
[1,360-2,843]
[0,761-1,713]
-

0,606
0,601
<0,001
0,521
-

0,324
1

[0,208-0,503]
-

<0,001
-

2,883
1

[2,127-3,907]
-

<0,001
-

0,230
1

[0,156-0,339]
-

<0,001
-

Sexo
Masculino
Feminino
Faixa etária
60 a 69 anos
70 a 79 anos
80 anos ou mais
Cor / raça
Branca
Não branca
Estado civil
Casado
Separado
Solteiro
Viúvo
Região de residência
Norte
Nordeste
Sudeste
Sul
Centro-Oeste
Diagnóstico de doença
Sim
Não
Posse de plano de saúde
Sim
Não
Consulta médica
Menos de 1 ano
1 ano ou mais
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Tabela 4: continuação
Equação 2: Autoavaliação de saúde
boa versus ruim
Variáveis

Dificuldade de locomoção
Nenhum
Leve / médio
Intenso / não consegue
Indicador de comportamento
Adequado
Inadequado
Qualidade de construção
Adequado
Inadequado
Infraestrutura de serviços
Adequado
Inadequado
Densidade habitacional
Adequada
Inadequada

Razão de chance

IC 95%

p-valor

14,273
1,997
1

[9,316-21,867]
[1,271-3,138]
-

<0,001
0,003
-

2,166
1

[1,477-3,178]
-

<0,001
-

1,369
1

[0,825-2,272]
-

0,224
-

1,293
1

[1,019-1,641]
-

0,034
-

0,726
1

[0,322-1,638]
-

0,441
-

Já na equação 2 (Tabela 4), usando o teste de Wald de significância individual,
verificou-se ainda que as variáveis cor/raça, estado civil (casado e separado), região de
residência (Sudeste), diagnóstico de doença, posse de plano de saúde, consulta médica,
dificuldade de locomoção, indicador de comportamento e indicador sobre a disponibilidade de
infraestrutura de serviços sociais básicos apresentaram associação significativa com a chance
do idoso reportar saúde boa em vez de ruim.
Desse modo, observa-se em ambas as equações que as seguintes variáveis
explicativas não apresentam associação estatisticamente significante com o desfecho de
autoavaliação de saúde, considerando o nível de significância de 5%: sexo, faixa etária,
indicador de qualidade da construção do domicílio e densidade habitacional (Tabelas 3 e 4).
Do exposto, pode-se representar o modelo selecionado, composto por 9 variáveis
explicativas (15 variáveis dummies), do seguinte modo:
ln(𝜋̂𝑖𝑗 ⁄𝜋̂𝑖𝐽 ) = 𝛽̂𝑗0 + 𝛽̂𝑗1 𝑥𝑖1 + ⋯ + 𝛽̂𝑗,𝑝−1 𝑥𝑖,𝑝−1
𝑖 = 1, 2, … , 𝑛 ; 𝑗 = 1, 2, 𝐽 − 1

(4.1)
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Como J = 3 e p – 1 = 15 variáveis do tipo dummy, pode-se decompor o modelo (4.1)
em 2 equações:

Equação 1:
ln(𝜋̂𝑖1 ⁄𝜋̂𝑖3 ) = ln[𝑃(𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟)⁄𝑃(𝑟𝑢𝑖𝑚)] = 𝛽̂10 + 𝛽̂11 𝑥𝑖1 + 𝛽̂12 𝑥𝑖2 + 𝛽̂13 𝑥𝑖3 + 𝛽̂14 𝑥𝑖4 +
𝛽̂15 𝑥𝑖5 + 𝛽̂16 𝑥𝑖6 + 𝛽̂17 𝑥𝑖7 + 𝛽̂18 𝑥𝑖8 + 𝛽̂19 𝑥𝑖9 + 𝛽̂1,10 𝑥𝑖,10 + 𝛽̂1,11 𝑥𝑖,11 + 𝛽̂1,12 𝑥𝑖,12 +
𝛽̂1,13 𝑥𝑖,13 + 𝛽̂1,14 𝑥𝑖,14 + 𝛽̂1,15 𝑥𝑖,15

Equação 2:
ln(𝜋̂𝑖2 ⁄𝜋̂𝑖3 ) = ln[𝑃(𝑏𝑜𝑎)⁄𝑃(𝑟𝑢𝑖𝑚)] = 𝛽̂20 + 𝛽̂21 𝑥𝑖1 + 𝛽̂22 𝑥𝑖2 + 𝛽̂23 𝑥𝑖3 + 𝛽̂24 𝑥𝑖4 +
𝛽̂25 𝑥𝑖5 + 𝛽̂26 𝑥𝑖6 + 𝛽̂27 𝑥𝑖7 + 𝛽̂28 𝑥𝑖8 + 𝛽̂29 𝑥𝑖9 + 𝛽̂2,10 𝑥𝑖,10 + 𝛽̂2,11 𝑥𝑖,11 + 𝛽̂2,12 𝑥𝑖,12 +
𝛽̂2,13 𝑥𝑖,13 + 𝛽̂2,14 𝑥𝑖,14 + 𝛽̂2,15 𝑥𝑖,15

Tais que:

𝑥𝑖1 = {

𝑥𝑖2 = {

𝑥𝑖3 = {

𝑥𝑖4 = {

𝑥𝑖5 = {

𝑥𝑖6 = {

𝑥𝑖7 = {

1, se o 𝑖 − ésimo idoso é branco;
0, caso contrário.
1, se o 𝑖 − ésimo idoso é casado;
0, caso contrário.
1, se o 𝑖 − ésimo idoso é separado;
0, caso contrário.
1, se o 𝑖 − ésimo idoso é solteiro;
0, caso contrário.
1, se o 𝑖 − ésimo idoso reside na região Norte;
0, caso contrário.
1, se o 𝑖 − ésimo idoso reside na região Nordeste;
0, caso contrário.
1, se o 𝑖 − ésimo idoso reside na região Sudeste;
0, caso contrário.
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𝑥𝑖8 = {

𝑥𝑖9 = {

1, se o 𝑖 − ésimo idoso reside na região Sul;
0, caso contrário.

1, se o 𝑖 − ésimo idoso tem diagnóstico de doença;
0, caso contrário.
1, se o 𝑖 − ésimo possui plano de saúde;

𝑥𝑖,10 = {

𝑥𝑖,11 = {

0, caso contrário.
1, se o 𝑖 − ésimo idoso realizou consulta médica há menos de 1 ano;

0, caso contrário.
1, se o 𝑖 − ésimo idoso apresentou nenhuma dificuldade de locomoção;

𝑥𝑖,12 = {

𝑥𝑖,13 = {

0, caso contrário.
1, se o 𝑖 − ésimo idoso apresentou leve ou média dificuldade de locomoção;

0, caso contrário.
1, se o 𝑖 − ésimo idoso tem comportamento adequado;

𝑥𝑖,14 = {

𝑥𝑖,15

0, caso contrário.

1, se o 𝑖 − ésimo idoso reside em domicílio adequado quanto à
= {disponibilidade de infrasestrutura de serviços sociais básicos;
0, caso contrário.

As tabelas 5 e 6 apresentam os resultados do ajuste do modelo logístico multinomial
após a exclusão das variáveis explicativas que não apresentaram efeito estatisticamente
significante em ambas as equações (p-valor>0.05).
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Tabela 5: Resultados do ajuste do modelo logístico multinomial explicativo da chance do
idoso reportar saúde regular versus ruim (Equação 1), considerando as variáveis
sociodemográficas, comportamentais e de saúde selecionadas.
Equação 1: Autoavaliação de saúde regular versus ruim
Variáveis

Cor / raça
Branca
Não branca
Estado civil
Casado
Separado
Solteiro
Viúvo
Região de residência
Norte
Nordeste
Sudeste
Sul
Centro-Oeste
Diagnóstico de doença
Sim
Não
Posse de plano de saúde
Sim
Não
Consulta médica
Menos de 1 ano
1 ano ou mais
Dificuldade de locomoção
Nenhum
Leve / médio
Intenso / não consegue
Indicador de comportamento
Adequado
Inadequado
Infraestrutura de serviços
Adequado
Inadequado

Razão de chance

IC 95%

p-valor

1,759
1

[1,371-2,258]
-

<0,001
-

0,941
0,598
1,026
1

[0,731-1,212]
[0,399-0,896]
[0,737-1,429]
-

0,639
0,013
0,878
-

1,332
1,093
1,553
0,996
1

[0,872-2,036]
[0,788-1,516]
[1,093-2,207]
[0,688-1,443]
-

0,185
0,593
0,014
0,984
-

0,581
1

[0,411-0,823]
-

0,002
-

1,307
1

[0,977-1,750]
-

0,071
-

0,515
1

[0,353-0,752]
-

0,001
-

5,633
2,220
1

[4,062-7,812]
[1,560-3,161]
-

<0,001
<0,001
-

1,763
1

[1,243-2,501]
-

0,001
-

1,170
1

[0,948-1,444]
-

0,142
-

A chance do idoso de cor branca reportar saúde regular em vez de ruim foi 75,9%
maior do que a do idoso de cor não branca (OR=1,759; p-valor<0,001).
Quanto ao estado civil, a chance do idoso separado reportar saúde regular em vez
de ruim foi 40,2% menor quando comparada a do idoso viúvo (OR=0,598; p-valor=0,013).
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Com relação às grandes regiões brasileiras, observa-se que o idoso residente na
região Sudeste tem uma chance de autorreferir saúde regular em vez de ruim 55,3% maior em
comparação ao idoso da região Centro-Oeste (OR= 1,553; p-valor=0,014).
O idoso sem diagnóstico de doença crônica, física ou mental tem uma chance de
declarar saúde regular em vez de ruim 72,1% maior do que o idoso que teve diagnóstico de
alguma dessas doenças (OR =1/0,581=1,721; p-valor=0,002).
Verifica-se que o idoso que realizou consulta médica há pelo menos 1 ano tem uma
chance de reportar saúde regular em vez de ruim 94,2% maior quando comparado com o idoso
que realizou consulta médica há menos de 1 ano (OR=1/0,505=1,942; p-valor=0,001).
Em relação à dificuldade de locomoção, nota-se que o idoso desprovido de
dificuldade tem uma chance de autorreferir saúde regular em vez de ruim 5,63 vezes maior que
o idoso que tem dificuldade intensa ou não consegue se locomover (OR=5,633; p-valor<0,001).
Além disso, o idoso com dificuldade leve ou média tem uma chance de autorreferir saúde
regular em vez de ruim 2,22 vezes maior que o idoso com dificuldade intensa ou que não
consegue se locomover (OR=2,220; p-valor<0,001). Desta maneira, observa-se que quanto
maior for o grau de dificuldade de locomoção, menor será a chance de reportar saúde regular
em vez de ruim.
O idoso com comportamento adequado, isto é, o idoso que pratica atividade física,
não bebe e não fuma tem uma chance de reportar saúde regular em vez de ruim 76,3% maior
do que o idoso que tem comportamento inadequado (não pratica atividade física ou bebe ou
fuma) (OR=1,763; p-valor=0,001).
A posse de plano de saúde e a infraestrutura de serviços sociais básicos (água, lixo
e esgoto) não apresentaram associação significativa com a chance de autoavaliação de saúde
regular versus ruim (p-valor>0,05) (Tabela 2), mas foram mantidas no ajuste do modelo, pois
apresentaram associação significativa com o desfecho (Equação 2, Tabela 6).
A Figura 2 possibilita a visualização do sentido e da força da associação entre cada
categoria da variável explicativa selecionada e a chance de autoavaliação de saúde regular
versus ruim. Pode-se observar que idosos brancos, residentes na região Sudeste, com no
máximo médio grau de dificuldade de locomoção e que possuem comportamento adequado,
têm maior chance de reportar saúde regular em vez de ruim. Além disso, cabe destacar que a
ausência de grau de dificuldade na locomoção é o fator mais fortemente associado com a chance
do idoso reportar saúde regular versus ruim.
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Por outro lado, observa-se que idosos separados, com diagnóstico de doença
crônica, física ou mental, e que consultaram médico há menos de 1 ano tem menor chance de
reportar saúde regular em vez de ruim.

Figura 2: Razão de chances para saúde regular versus ruim considerando as variáveis
explicativas selecionadas (Equação 1).
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Tabela 6: Resultados do ajuste do modelo logístico multinomial explicativo da chance do idoso
reportar saúde boa versus ruim (Equação 2), considerando as variáveis sociodemográficas,
comportamentais e de saúde selecionadas.
Equação 2: Autoavaliação de saúde boa versus ruim
Variáveis

Cor / raça
Branca
Não branca
Estado civil
Casado
Separado
Solteiro
Viúvo
Região de residência
Norte
Nordeste
Sudeste
Sul
Centro-Oeste
Diagnóstico de doença
Sim
Não
Posse de plano de saúde
Sim
Não
Consulta médica
Menos de 1 ano
1 ano ou mais
Dificuldade de locomoção
Nenhum
Leve / médio
Intenso / não consegue
Indicador de comportamento
Adequado
Inadequado
Infraestrutura de serviços
Adequado
Inadequado

Razão de chance

IC 95%

p-valor

2,214
1

[1,714-2,860]
-

<0,001
-

0,731
0,486
1,123
1

[0,557-0,958]
[0,319-0,739]
[0,790-1,594]
-

0,023
0,001
0,518
-

1,118
0,908
1,973
1,106
1

[0,704-1,775]
[0,643-1,283]
[1,365-2,854]
[0,742-1,642]
-

0,636
0,586
<0,001
0,622
-

0,321
1

[0,207-0,497]
-

<0,001
-

2,853
1

[2,109-3,858]
-

<0,001
-

0,221
1

[0,150-0,325]
-

<0,001
-

13,548
1,951
1

[8,995-20,403]
[1,241-3,066]
-

<0,001
0,004
-

2,049
1

[1,396-3,009]
-

<0,001
-

1,294
1

[1,019-1,644]
-

0,035
-

O idoso de cor branca tem uma chance de autoavaliar a saúde como boa em vez de
ruim 2,21 vezes maior comparativamente ao idoso de cor não branca (OR=2,214;
p-valor<0,001).
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Quanto ao estado civil, a chance do idoso separado reportar saúde boa em vez de
ruim é 51,4% menor em comparação ao idoso viúvo (OR=0,486; p-valor=0,001).
Quanto às grandes regiões brasileiras, verifica-se que o idoso residente da região
Sudeste tem uma chance de autorreferir saúde boa em vez de ruim 97,3% maior do que o idoso
que reside na região Centro-Oeste (OR=1,973; p-valor<0,001).
O idoso sem diagnóstico de doença crônica, física ou mental tem uma chance de
indicar saúde boa em vez de ruim 3,11 vezes maior em comparação com o idoso com
diagnóstico de alguma dessas doenças (OR=1/0,321=3,115; p-valor<0,001). Também
observa-se que a chance do idoso que tem plano de saúde autorreferir saúde boa em vez de ruim
é 2,85 vezes maior que a do idoso que não possui plano de saúde (OR=2,853;
p-valor<0,001).
Quanto à consulta médica, o idoso que realizou a última consulta há 1 ano ou mais
tem uma chance de indicar saúde boa em vez de ruim 4,52 vezes maior do que o idoso que fez
consulta médica há menos de 1 ano (OR=1/0,221=4,525; p-valor<0,001).
O idoso que não tem dificuldade de locomoção tem uma chance de reportar saúde
boa em vez de ruim 13,55 vezes maior, aproximadamente, em comparação ao idoso que tem
intenso grau de dificuldade de locomoção ou que não consegue se locomover (OR=13,548;
p-valor<0,001). Além disso, o idoso que tem leve ou médio grau de dificuldade de locomoção
tem uma chance de reportar saúde boa em vez de ruim 95,1% maior comparativamente ao idoso
que tem intenso grau de dificuldade de locomoção ou que não consegue se locomover
(OR=1,951; p-valor=0,004). Assim, quanto maior o grau de dificuldade de locomoção, menor
a chance de reportar saúde boa versus ruim.
O idoso com comportamento adequado (pratica atividade física, não bebe e não
fuma) tem uma chance de autorreferir saúde boa em vez de ruim é 2,05 vezes maior,
aproximadamente, do que o idoso com comportamento inadequado (OR=2,049; pvalor<0,001). Com relação à infraestrutura de serviços básicos, a chance do idoso autorreferir
saúde boa em vez de ruim é 29,4% maior quando reside em domicílio adequado quanto a
disponibilidade de infraestrutura de serviços sociais básicos (OR=1,294; p-valor=0,035).
A Figura 3, mostra, por sua vez, o sentido e a força da associação entre cada
categoria da variável explicativa selecionada e a chance de autoavaliação de saúde boa versus
ruim. Idosos brancos, residentes na região Sudeste, que possuem plano de saúde, que tem no
máximo médio grau de dificuldade de locomoção, com comportamento adequado e que residem
em domicílios adequados quanto à infraestrutura de serviços sociais básicos, têm maior chance
de reportar saúde boa em vez de ruim. A ausência de grau de dificuldade na locomoção também
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se destacou como o fator mais fortemente associado com a chance do idoso reportar saúde boa
em vez de ruim.
Por outro lado, observa-se que, sobretudo, idosos separados, com diagnóstico de
doença crônica, física ou mental e que consultaram médico há menos de 1 ano tem menor
chance de reportar saúde boa em vez de ruim.

Figura 3: Razão de chances para saúde boa versus ruim considerando as variáveis
explicativas selecionadas (Equação 2).

No que tange a qualidade do ajuste do modelo, verificou-se que mais da metade dos
idosos (56,7%) foram classificados corretamente pelo modelo selecionado (4.1), e que este
modelo conseguiu predizer todas as três categorias de autoavaliação de saúde. Além disso,
observou-se que dentre os idosos com autoavaliações de saúde regular e boa, 54,1% e 69,7%
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foram classificados de modo correto, respectivamente; entretanto para a categoria “ruim” a taxa
de classificações corretas foi baixa (12,8%).
Usando o pseudo-R2 de Nagelkerke, verificou-se que o ganho de informação do
modelo selecionado foi de 21,5%, comparativamente ao modelo nulo (modelo com apenas o
intercepto), indicando uma boa qualidade do ajuste.
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5. Discussões
Os resultados obtidos no presente trabalho revelam que a autoavaliação de saúde
dos idosos está associada com todas as dimensões analisadas (sociodemográfica,
comportamental e de saúde).
Neste trabalho, verificou-se a existência de associação significativa entre a cor/raça
do idoso e a autopercepção de saúde e indicou que os idosos não brancos autoavaliaram a saúde
de forma pior do que os idosos brancos. Este resultado não foi condizente com os resultados
encontrados por Pagotto et al. (2011) e Nunes et al. (2012). Entretanto, o estudo de Pagotto et
al. (2011), foi realizado apenas com idosos usuários da Rede de Atenção Primária à Saúde
(SUS) e que residem em Goiânia (GO). O estudo de Nunes et al. (2012), por sua vez, considerou
uma amostra pequena de idosos residindo em uma área coberta por um centro de saúde
localizado no sudoeste de Belo Horizonte (BH).
Quanto ao estado civil, foi observado que os idosos separados apresentaram pior
autoavaliação de saúde do que os viúvos (categoria de referência). Esse diferencial não foi
significativo no estudo de Borim et al. (2012), sendo que estes autores consideraram apenas
idosos residentes da área urbana do município de Campinas (SP) e utilizaram o modelo de
regressão de Poisson dicotomizando o desfecho de autoavaliação de saúde.
Tomando a região Centro-Oeste como referência, observou-se que a região Sudeste
é a região brasileira em que os idosos reportam melhores níveis de saúde. Moraes et al. (2011),
considerando idosos de 20 anos ou mais (adultos e idosos) e os dados da PNAD 2008
observaram também que os indivíduos da região Sudeste reportam melhor saúde do que os que
residem no Centro-Oeste. No presente trabalho, as outras regiões não apresentaram efeitos
estatisticamente significantes, diferentemente de Moraes et al. (2011), que também verificou
que nas regiões Norte e Nordeste os indivíduos apresentaram piores níveis de saúde em
comparação aos da região Centro-Oeste.
O diagnóstico de doença crônica, física ou mental apresentou associação com uma
pior autoavaliação de saúde do idoso, o que corrobora com o que foi observado por Barros et
al. (2006) e Cardoso et al. (2014). A presença dessas doenças compromete a qualidade de vida
do idoso e seu estado geral de saúde.
Foi observado que idosos com plano de saúde autorreferem melhor saúde em
comparação

àqueles

que

não

possuem

plano.

Este

resultado,

condizente

com

Moraes et al. (2011), indica que ter plano de saúde sugere facilitar e aumentar a utilização dos
serviços de saúde.
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No que se refere a consulta médica, observou-se que é um fator que está associado
à autoavaliação de saúde. Idosos que consultaram algum médico há menos de 1 ano reportaram
pior saúde em comparação aos idosos que realizaram consulta há mais de 1 ano. Esta mesma
associação foi encontrada por Moraes et al. (2011) e pode ser explicada pelo fato de que
indivíduos que por já terem saúde ruim, acabam procurando mais os serviços de saúde.
Quanto à dificuldade de locomoção do idoso, foi verificada a existência de uma
forte associação com a autoavaliação de saúde, assim como no estudo de Borim et al. (2012).
Desse modo, idosos com elevado grau de dificuldade de locomoção tendem a reportar um pior
estado de saúde. A dificuldade de locomoção está relacionada à incapacidade funcional,
acarretando restrição ou perda de habilidades na realização de atividades relacionadas à vida
diária, reduzindo consideravelmente a autonomia dos idosos, elevando o grau de dependência
e, consequentemente, comprometendo a qualidade de vida (FERREIRA et al., 2012).
Com base no indicador de comportamento, foi verificado que idosos que praticam
atividade física, não fumam e não consomem bebida alcóolica autoavaliaram melhor a saúde.
Este resultado, como ressaltado por Silva et al. (2012) e Matsudo (2002), mostra que a adoção
de um estilo de vida saudável pode prevenir sintomas de doenças, melhorar a aptidão física e
também proporcionar benefícios psicológicos e sociais para os idosos.
A associação entre a infraestrutura adequada de serviços sociais básicos e uma
melhor autoavaliação de saúde pode ser explicada pelo conceito de habitação saudável, que tem
como preocupação central a melhoria da qualidade de vida, que está relacionado com os
materiais usados para sua construção, a qualidade da moradia, a segurança e o contexto global
do entorno (comunicações, vizinhança) (COHEN et al., 2004).
Quanto as potencialidades desse trabalho, pode-se destacar o uso do modelo
logístico multinomial, que permite usar a variável “autoavaliação de saúde” sem dicotomizála, diferente de vários outros estudos que modelaram este desfecho (FINNÄS et al., 2008;
BORIM et al., 2012; MANOR et al., 2000). A dicotomização representa perda de informação
(GAMEROFF, 2005). Uma outra potencialidade é a utilização do método de Máxima PseudoVerossimilhança, que é um método adequado para a estimação dos parâmetros do modelo e
para os seus erros padrões, no contexto de amostra complexa, como a adotada neste trabalho
(SILVA et al., 2002; MORAES et al., 2012).
Com relação às limitações do estudo pode-se citar a não inclusão de outras variáveis
importantes (como renda, escolaridade, número de medicamentos de uso contínuo, adesão ao
tratamento medicamentoso, apoio social) para explicar a variação dos níveis de saúde da
população idosa, seja por motivos ligados à não inclusão no questionário da PNS (como no caso
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da renda, número de medicamentos de uso contínuo, adesão ao tratamento medicamentoso,
apoio social) ou pela não divulgação da informação até o início do momento da análise (como
no caso da escolaridade).
Os resultados obtidos neste trabalho sugerem a necessidade de formulação de
políticas públicas voltadas para a população idosa brasileira. O maior investimento nos serviços
públicos de saúde e a promoção de estilos de vida saudáveis no dia a dia são medidas que podem
gerar mudanças positivas na saúde do idoso e, desta forma, contribuir para o seu bem-estar e a
melhoria de sua qualidade de vida.
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