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Resumo 

 
O câncer é responsável por aproximadamente 13% de todas as causas de óbito no 

mundo, onde mais de 7 milhões de pessoas morrem anualmente desta doença, sendo 

portanto, um importante problema de saúde pública para países desenvolvidos e em 

desenvolvimento. As causas de câncer podem ser externas ou internas ao organismo, sendo 

as externas, relacionadas ao meio ambiente e aos hábitos ou costumes próprios dos 

indivíduos, enquanto as internas são geneticamente pré-determinadas e ligadas a 

capacidade de defesa do organismo.  

O presente trabalho teve como objetivo estimar e comparar a associação entre o 

conjunto de características demográficas, socioeconômicas, comportamentais e de saúde, e 

a chance de câncer autorreferido em adultos (20 anos ou mais de idade), nos ambientes 

urbano e rural do Brasil em 2008. Essa associação foi realizada por meio do modelo de 

regressão logística binária, usando os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios 2008.  

Entre os principais resultados encontrados deste estudo, verificou-se, tanto na área 

urbana quanto na rural, que o câncer é uma doença mais autorreferida por adultos: mais 

velhos, de cor branca, mais escolarizados, que consultaram médico nos últimos 12 meses, 

que utilizam medicamento de uso contínuo e com piores níveis de saúde autorreferida. 

Além disso, na área urbana, a chance do adulto reportar câncer é maior para mulheres, 

adultos residentes na região Sul e adultos com maiores rendimentos. Por outro lado, na 

área rural, adultos responsáveis pelo domicílio e adultos portadores de pelo menos duas 

doenças crônicas possuem maior chance de autorreferir câncer. 

 

 

Palavras-chaves: Câncer autorreferido, ambiente urbano, ambiente rural, modelo de 

regressão logística binária, PNAD 2008. 
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1. Introdução 

 

  O câncer é responsável por aproximadamente 13% de todas as causas de óbito no 

mundo, onde mais de 7 milhões de pessoas morrem anualmente desta doença (INCA, 

2006). Em geral, o câncer se desenvolve de forma lenta e contínua enquanto a pessoa ainda 

é jovem, podendo durar um curto ou longo prazo, e senão descoberto a tempo pode levar o 

indivíduo a óbito num curto espaço de tempo (JUNIOR, 2010). O câncer constitui, assim, 

importante problema de saúde pública para o mundo desenvolvido e também para nações 

em desenvolvimento. 

De acordo com GUERRA et al. (2005), os tumores mais frequentes na população 

masculina são os de próstata, pulmão, estômago, cólon e reto, e esôfago. Já na população 

feminina, predomina o câncer de mama, seguido pelos cânceres de colo uterino, cólon e 

reto, pulmão e estômago. 

As causas de câncer são variadas, podendo ser classificadas como externas ou 

internas ao organismo. As causas externas são aquelas relacionadas ao meio ambiente e aos 

hábitos ou costumes próprios de um ambiente social e cultural. As causas internas são, na 

maioria das vezes, geneticamente pré-determinadas e estão ligadas à capacidade do 

organismo de se defender das agressões externas. Esses fatores causais podem interagir de 

várias formas, aumentando a probabilidade de transformações malignas nas células 

normais (INCA, 2011). 

A explicação para a alta taxa de mortalidade por câncer está diretamente 

relacionada à maior exposição dos indivíduos a fatores de riscos cancerígenos. Os atuais 

padrões de vida adotados em relação ao trabalho, nutrição e consumo em geral, expõem os 

indivíduos a fatores ambientais mais agressivos, relacionados ao meio ambiente em geral 

(água, terra e ar), ao ambiente ocupacional (indústrias químicas e afins) e ao ambiente de 

consumo (alimentos e medicamentos). As mudanças provocadas no meio ambiente pelo 

próprio homem, além dos comportamentos e estilos de vida adotados pelos indivíduos, 

podem determinar diferentes tipos de câncer (INCA, 2006). Desse modo, tabagismo, 

inatividade física, hábitos alimentares inadequados e a maior exposição a determinados 

riscos ambientais são fatores que interferem diretamente no aparecimento de um maior 

número de neoplasias malignas. Além disso, o envelhecimento resultante do aumento da 

expectativa de vida e do declínio da fecundidade trazem mudanças nas células que 

aumentam a suscetibilidade do indivíduo ao aparecimento de carcinomas (INCA, 2011).  
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Nas últimas décadas, vários instrumentos têm sido desenvolvidos para caracterizar 

o estado de saúde das populações, utilizando questões de fácil entendimento e cobrindo 

uma vasta gama de dimensões. A inclusão do questionamento sobre a percepção da 

morbidade permite construir indicadores para o monitoramento do estado de saúde da 

população nos seus vários domínios (THEME FILHA et al., 2008), sendo a morbidade 

autorreferida considerada como uma medida aproximada das informações obtidas por meio 

de exames clínicos. 

Com o novo paradigma do processo saúde-doença baseado na promoção da saúde e 

prevenção de doenças, em particular o câncer, cujo resultado esperado é a melhoria da 

qualidade de vida, tem surgido nas últimas décadas estudos epidemiológicos em saúde 

urbana que levam em conta a característica do lugar (urbano e rural), que é vista como um 

elemento importante para explicar as diferenças de saúde da população (VLAHOV et 

al., 2005). Alguns estudos apontam como fatores que proporcionam uma melhor saúde em 

áreas urbanas, comparativamente a áreas rurais, um maior nível de renda, educação e 

informação, que proporcionam aos indivíduos um maior acesso a uma alimentação de 

qualidade (MCDADE & ADAIR, 2001; NOGUEIRA, 2008) e aos serviços de saúde 

(VLAHOV et al., 2005). Outros estudos apontam, que o processo de urbanização pode 

trazer uma série de riscos a saúde como resultado de residências impróprias, aglomeração 

humana, poluição ambiental, água para consumo contaminada, instalações sanitárias 

inadequadas, esgoto não-tratado, estresses associados com pobreza e desemprego 

(MOORE et al., 2003; CAIAFFA, 2008). 

Embora as discussões sobre as relações urbano/rural se fizessem presentes há 

tempos, ganharam maior ênfase nas últimas três décadas, tornando-se um tema em 

constante evidência e de fundamental importância nos estudos epidemiológicos em saúde 

urbana. Tais estudos podem ser divididos em quatro tipos: estudos propriamente 

urbanos; estudos urbano-rural; estudos interurbanos, que se baseiam na comparação entre 

diferentes cidades; e estudos intra-urbanos, que comparam vizinhanças dentro do próprio 

ambiente urbano (CAIAFFA et al., 2008). 

O presente estudo é do tipo urbano-rural, e se baseia na comparação das condições 

nos ambiente urbano e rural que influenciam negativamente a saúde, especificamente na 

ocorrência de câncer. 

Esta monografia foi estruturada em cinco capítulos, sendo esta introdução o 

Capítulo 1. No Capítulo 2 são descritos os objetivos gerais e específicos. No Capítulo 3 é 
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apresentada a descrição do plano amostral da PNAD 2008, incluindo aspectos relacionados 

à estrutura do plano amostral, a população de estudo e a descrição das variáveis (desfecho 

e variáveis explicativas) que serão usadas no ajuste do modelo de regressão logística 

binária. No Capítulo 4 são apresentados os resultados e a discussão. No Capítulo 5 são 

feitas as conclusões e as considerações finais. Complementam esta monografia as 

referências bibliográficas. 
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2. Objetivos 

 

2.1. Objetivo Geral: 

 

Analisar e comparar a chance de câncer autorreferido em adultos (20 anos ou mais 

de idade) residentes em domicílios particulares permanentes
1
, nos ambientes urbano e rural 

do Brasil em 2008. 

 

2.2. Objetivos Específicos: 

 

 Estimar a prevalência de câncer autorreferido nos ambientes urbano e rural; 

 Estabelecer a relação dos fatores demográficos, socioeconômicos, comportamentais 

e de saúde com a chance do adulto autorreferir câncer nos ambientes urbano e rural; 

 Fazer uma análise comparativa das associações entre as características dos adultos e 

a presença de câncer autorreferido nos ambientes urbano e rural, destacando as suas 

diferenças e semelhanças. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
 Domicílios localizados em casa, apartamento ou cômodos destinados a moradia 
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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 um inquérito amostral 

de abrangência nacional, realizado pelo IBGE, que em 2008 coletou informações de uma 

amostra probabilística de 150.591 domicílios e 391.868 pessoas (IBGE, 2009). Sua 

amostra foi planejada para obter estimativas representativas para o Brasil, Grandes 

Regiões, Unidades da Federação e nove Regiões Metropolitanas (Belém, Fortaleza, Recife, 

Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre). 

Esta pesquisa investiga diversas características demográficas e socioeconômicas, 

que incluem características gerais da população, de educação, trabalho, rendimento e 

habitação, que estão permanentemente presentes nas pesquisas, bem como características 

sobre migração, fecundidade, nupcialidade, saúde, nutrição, entre outros, que possuem 

periodicidade variável, conforme a necessidade de informação do País (IBGE, 2009). No 

ano de 2008, a PNAD, em seu suplemento, levantou uma série de características de saúde 

sobre a população brasileira relacionadas à necessidade de cuidados médicos e ao acesso e 

utilização de serviços de saúde, entre elas pode-se citar: a restrição de atividades por 

motivo de saúde, a incapacidade funcional física e a presença de doenças crônicas 

(IBGE, 2009). 

 

3.1.1. Plano amostral da PNAD  

 
 A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) é 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 

unidades terciárias as unidades domiciliares (IBGE, 2008). 

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 com 

probabilidade proporcional à população residente obtida no Censo Demográfico 2000. 

No segundo estágio, os setores censitários, são selecionados, por sua vez, em cada 
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município da amostra com reposição e com probabilidade proporcional ao número de 

unidades domiciliares existentes por ocasião do Censo Demográfico 2000. 

Finalmente, no terceiro e último estágio, as unidades domiciliares são selecionadas, 

com equiprobabilidade, em cada setor censitário da amostra. Nos domicílios selecionados, 

são realizadas entrevistas para levantamento das características habitacionais e dos seus 

moradores. Todos os moradores das unidades domiciliares amostradas 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, 2008). 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.  

 

3.1.2. Informações do plano amostral 

 
A inferência estatística clássica pressupõe que os dados amostrais são realizações 

de variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas (IID). Este pressuposto 

só é adequado para dados amostrais obtidos utilizando um plano aleatório simples com 

reposição. Entretanto, muitas pesquisas amostrais do IBGE, tais como a PNAD, utilizam 

planos amostrais complexos que combinam estratificação, conglomeração e probabilidades 

desiguais de seleção (PESSOA & SILVA, 1998). 

Em relação às informações estruturais do plano amostral, a estratificação é o 

processo no qual a população alvo é subdividida em subpopulações internamente 

homogêneas chamadas estratos, sendo utilizada com objetivo de reduzir a variância dos 

estimadores dos parâmetros de interesse, enquanto a conglomeração é adotada por motivos 

operacionais ligados ao processo de amostragem. 

A análise estatística de dados de pesquisas amostrais complexas “só se torna 

possível se forem incluídas no arquivo de dados variáveis que informem a estrutura do 

plano amostral, identificando ao menos o estrato, a UPA e o peso de cada unidade da 

amostra (PESSOA e SILVA, 1998:156)”, uma vez que as estimativas pontuais dos 

parâmetros de interesse são influenciadas por pesos distintos das observações e as 

estimativas de variância são influenciadas pela conglomeração, estratificação e pesos 

amostrais (SZWARCWALD et al., 2008). Além da obtenção de estimativas pontuais 



 

17 

 

corretas, há também necessidade de obtenção de estimativas de variância, pois são medidas 

utilizadas na avaliação da precisão das estimativas pontuais, sendo necessárias para a 

construção de intervalos de confiança e para a realização de testes de hipóteses para os 

coeficientes de modelos estatísticos. Desse modo, segundo ASPAROUHOV (2005) se os 

conglomerados não forem levados em consideração na análise dos dados espera-se uma 

subestimação das variâncias, enquanto que com a não consideração da estratificação 

espera-se uma sobrestimação das variâncias.  

Atualmente os bancos de dados das pesquisas realizadas pelo IBGE, incluindo os 

da PNAD, contêm indicação explícita dos pesos amostrais associados aos domicílios e 

indivíduos da amostra e das informações estruturais (estratificação e conglomeração) do 

plano amostral adotado, bastando apenas que informemos tais informações na análise 

estatística, com fins descritivos ou analíticos, utilizando pacotes estatísticos adequados. 

Neste trabalho será utilizado o software SPSS for Windows, versão 20.0, para a 

modelagem estatística, considerando os pesos amostrais e as informações estruturais do 

plano amostral (estratos e unidades primárias de amostragem) da PNAD 2008. 

 

3.2. População de estudo 

 
 A população de estudo compreende os indivíduos adultos (20 anos ou mais de 

idade) no Brasil residentes em domicílios particulares permanentes que forneceram 

informação sobre a presença ou ausência de câncer. 

 

3.3. Variáveis utilizadas no estudo 

 
 A variável que identifica se o indivíduo autorreferiu ter câncer, corresponde a 

pergunta: “Algum médico ou profissional de saúde disse que tem câncer?”, com as 

alternativas de resposta “Sim” e “Não”. As demais variáveis (dezesseis) utilizadas no 

presente estudo, apresentadas no quadro 1, se referem a características demográficas, 

socioeconômicas, comportamentais e de saúde de adultos, incluindo a área de localização 

do domicílio utilizada para efetuar a análise estratificada. 
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Quadro 1: Listagem das variáveis demográficas, socioeconômicas, comportamentais e de 

saúde de adultos. 

Variáveis de estudo Categorias 

Características demográficas 

Sexo  

 

Masculino; feminino 

Faixa etária De 20 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 (preta, amarela, parda 

ou indígena) 

Posição da pessoa na família Pessoa de referência; cônjuge; outro 

Região de residência (Grandes Regiões 

Brasileiras) 

Norte, Nordeste, Sudeste, Sul, Centro-

Oeste 

Área de localização do domicílio Urbana; rural 

Características socioeconômicas 

Escolaridade 
Sem declaração, sem instrução ou menor 

de 1 ano, 1 a 7 anos, 8 a 14 anos, 15 anos 

ou mais 

Situação de ocupação do adulto Ocupado, não ocupado 

Renda domiciliar mensal per capita 
Sem declaração, sem renda ou até 1 s.m, 

mais de 1 a 5 s.m, mais de 5 s.m 

Características comportamentais 

Atividade física  Sem declaração, pratica, não pratica 

Tabagismo 
Sem declaração, ex-fumante, Nunca 

fumou, fumante 

Características de saúde 

Morbidade autorreferida (definida 

usando 11 doenças crônicas) 

Nenhuma doença crônica, 1 doença 

crônica, 2 doenças crônicas ou mais 

Posse de plano de saúde  Sim, não 

Consulta médica nos últimos 12 meses Sim, não 

Utilização de medicamento de uso 

contínuo (MUC) 

Sim, não 

Autoavaliação de saúde 

Bom ou muito bom, regular, ruim ou 

muito ruim 

 

 
Em relação às características demográficas, foram consideradas no modelo as 

variáveis sexo, idade, cor/raça, posição da pessoa na família, grandes regiões brasileiras 

(região de residência) e área de localização do domicílio. As duas primeiras são utilizadas 

em vários estudos levando em consideração as possíveis diferenças em termos de saúde 

entre os grupos de sexo e idade. Já a variável cor/raça é utilizada como um indicador para 
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desigualdade social (HERINGER et al., 2002), e a variável grandes regiões brasileiras 

(região de residência) foi incluída, pois os níveis de saúde dos indivíduos podem ser 

dependentes do nível de desenvolvimento regional. Em relação a posição da pessoa na 

família, considerou-se três categorias: pessoa de referência, cônjuge e outra. Embora o 

rendimento familiar não seja assegurado apenas pela pessoa de referência, que pode ser o 

homem ou a mulher, a pessoa de referência em geral é a que mais contribui para o 

orçamento doméstico (ARAÚJO & SCALON, 2005); e portanto a perda de saúde, a médio 

ou longo prazo, da pessoa de referência, pode comprometer a estrutura socioeconômica dos 

membros da família. 

Foi considerada ainda na análise a área de localização do domicílio que pode ser 

classificada em urbana ou rural, tomando por base a legislação vigente por ocasião da 

realização do Censo Demográfico 2000 (IBGE, 2009). A área urbana é definida como as 

áreas correspondentes às cidades (sedes municipais), às vilas (sedes distritais) ou às áreas 

urbanas isoladas. Já a área rural abrange toda a área situada fora desses limites. Este 

critério é, também, utilizado na classificação da população urbana e rural. (IBGE, 2009). 

Quanto às características socioeconômicas, foram consideradas a escolaridade (em 

anos de estudo), a situação de ocupação do adulto e a renda domiciliar per capita. A 

importância de se levar em conta a escolaridade, na análise das diferenças de níveis de 

saúde, deve-se a que indivíduos com maiores níveis de escolaridade tendem a ter 

comportamentos mais saudáveis. Já a situação de ocupação do indivíduo foi considerada 

na análise, porque o desemprego gera restrição de direitos e de segurança socioeconômica, 

instabilidade emocional (POCHMAN,1999) e de situações de stress com efeitos negativos 

para a saúde (ARAÚJO et al.,2003). A justificativa da inclusão da renda domiciliar per 

capita na análise dos diferenciais de saúde deve-se ao fator da renda condicionar as opções 

cotidianas dos indivíduos, influenciando em sua mobilidade e vida social (NOGUEIRA, 

2008). 

Quanto às características comportamentais, foram consideradas informações sobre 

a realização de atividades físicas, consideradas favoráveis para a saúde, e o uso de cigarro 

(tabagismo), que é o principal fator que prejudica a qualidade do ar no ambiente interior, 

onde podem ocorrer efeitos negativos para a saúde tanto para o fumante ativo quanto para 

o fumante passivo. 

 Em relação às características de saúde foram utilizadas informações sobre 

morbidade autorreferida, utilização de medicamento de uso contínuo, consulta ao médico 
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nos últimos 12 meses e posse de plano de saúde. A variável morbidade autorreferida foi 

construída a partir das informações levantadas na PNAD por meio da seguinte 

pergunta:“Algum médico ou profissional de saúde já disse que o Sr(a) tem ...?”, com duas 

alternativas de repostas possíveis (sim ou não), para cada uma das seguintes doenças 

crônicas: doença de coluna ou costas; artrite ou reumatismo; diabetes; bronquite ou asma; 

hipertensão; doença do coração; doença renal crônica; depressão; tuberculose; tendinite ou 

tenossinovite e cirrose. 

 Já a posse de plano de saúde permite diferenciar o grupo de indivíduos que 

dependem exclusivamente dos serviços públicos de saúde daqueles que dispõem de outras 

opções de acesso a serviços de saúde. O plano de saúde é usado como indicador do acesso 

a serviços de saúde. A realização de consulta médica, por sua vez, é adotada como um 

indicador de utilização dos serviços de saúde, importante na explicação da saúde dos 

indivíduos. 

Quanto a variável utilização de medicamento de uso contínuo (MUC) pelo 

indivíduo, considerou-se como MUC aquele medicamento usado para tratamento de 

doenças crônico-degenerativas ou para tratamento de longa duração (IBGE, 2009). 

Em relação a variável autoavaliação do estado de saúde do indivíduo foi levantada 

por meio da questão “De um modo geral, considera seu próprio estado de saúde como?”, 

com as seguintes alternativas de resposta: muito ruim, ruim, regular, bom e muito bom 

(IBGE, 2009), combinada neste estudo em apenas três categorias: 1) muito ruim ou ruim; 

2) regular; 3) bom ou muito bom. 

 

3.4. Modelo de regressão logística binária  

 

3.4.1. Especificação do modelo 

 

O modelo de regressão logística binária é um modelo linear generalizado onde a 

variável resposta tem distribuição de probabilidade de Bernoulli e a função de ligação é a 

logística, que pode ser representado pela equação abaixo: 

 

  (
                

                  
)       

               
       

 

onde o preditor linear                   do modelo é dado por: 
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   . 

 

Assim, temos que a probabilidade do indivíduo autorreferir câncer é dada por: 

 

                 
 
                

   
                

   , 

 

sendo que, 

 

  → intercepto do modelo. 

 

  → efeito do h-ésimo nível do fator sexo; h=1, 2. 

 

  → efeito do j-ésimo nível do fator faixa etária; j=1,2,3,4,5. 

 

  → efeito do k-ésimo nível do fator cor/raça; k=1, 2. 

 

  →efeito do l-ésimo nível do fator posição da pessoa na família; l=1, 2, 3. 

 

  → efeito do m-ésimo nível do fator região de residência; m=1, 2, 3, 4, 5. 

 

  → efeito do o-ésimo nível do fator escolaridade; o=1, 2, 3, 4, 5. 

 

  → efeito do p-ésimo nível do fator situação de ocupação; p=1, 2. 

 

  → efeito do q-ésimo nível do fator renda domiciliar mensal per capita; q=1, 2, 3, 4. 

 

  → efeito do r-ésimo nível do fator atividade física; r=1,2, 3. 

 

  → efeito do s-ésimo nível do fator tabagismo; s=1, 2. 

 

  → efeito do t-ésimo nível do fator morbidade autorreferida; t=1, 2, 3. 

 

  → efeito do u-ésimo nível do fator posse de plano de saúde; u=1, 2. 

 

  → efeito do v-ésimo nível do fator consulta médica nos últimos 12 meses; v=1, 2. 

 

  → efeito do x-ésimo nível do fator utilização de medicamento de uso contínuo (MUC); 

x=1, 2. 

  → efeito do z-ésimo nível do fator autovaliação de saúde; z=1, 2,3. 
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3.4.2. Métodos de estimação dos parâmetros do modelo 

 

3.4.2.1. Método de Máxima Verossimilhança (MV) 

 

Considerando os dados y1, y2, ..., yn como valores observados das variáveis Y1, Y2, 

..., Yn independentes e todas com distribuição de Bernoulli com parâmetro pi, a função de 

densidade de probabilidade de Yi é dada por: 
 

 (     
 
  

 
)   

 
       

 
      ; i=1, 2, ..., n, 

 

onde, 

     (   
   

   

     
   

  

Sendo que, 

 

                    
                                                  

                                                        . 

 

A função de verossimilhança da amostra é dada por: 

 

        ∏               

 

   

∏  
 
         

     

 

   

 

A estimativa  ̂  obtida pelo método de MV é o valor de    que maximiza        . 

Assim aplicando o logaritmo à função de verossimilhança da amostra, obtém se: 

 

             ∏              

 

   

∑              

 

   

 

   ∑[                       ]

 

   

 

              ∑[                            ]

 

   

 

                                                ∑[  ln (
  

1   
) ln      ]

n

  1
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                                           ∑[    
    ln(1    

   )]  

n

  1

 

 

Derivando           em relação a cada um dos parâmetros do modelo, obtém-

se: 

 

 

          

  
 ∑

 

  
[    

   ln(1    
  )]

 

   

 

 ∑    )

 

   

  

 

onde,  

     )  
 
  

[    
      ln(1    

   )] 

 

é o vetor dos escores do indivíduo i de dimensão p × 1. 

 

Ao igualar as derivadas parciais à zero, obtém-se o seguinte sistema de equações 

não lineares: 

 

          

  
 ∑     )

 

   

    

A partir desse sistema de equações, calcula-se a estimativa de MV de  , denotada 

por  ̂  . Desse modo, a probabilidade estimada de sucesso referente ao i-ésimo indivíduo 

é dada por: 

 

 ̂   ̂ ( ̂  
  

   
  ̂  

     
  ̂  

   

onde, 

 

 ̂     ̂  ̂   ̂     ̂    ̂   ̂   ̂   ̂     ̂   ̂      ̂    ̂    ̂    ̂    ̂    ̂    ̂    

                            ̂    ̂    ̂    ̂    ̂    ̂    ̂    ̂     
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Para grandes amostras (n→ ): 

 

    ( ̂)         
 

 

     ̂  ̂     ̂
   

     ̂
   

( ̂)  

 

sendo que,    

 ̂   ̂
   

 ∑
 

  
     

 

   

|

   ̂

  

 

3.4.2.2. Método de Máxima Pseudo-Verossimilhança (MPV) 

 

A amostra da PNAD é selecionada utilizando um plano amostral complexo, 

portanto foi necessário adotar outro método de estimação que permite incorporar tanto os 

pesos amostrais quanto as informações estruturais (estratificação e conglomeração) desse 

plano amostral. Assim, os parâmetros do modelo de regressão logística ajustado a partir 

dos dados da PNAD são estimados empregando 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 fY (y|  ), onde: y = (y1, y2,..., yN) é um vetor de 

dimensão Nx1 de valores da variável resposta Y na população;   é um vetor de dimensão 

px1 com os parâmetros de interesse. Desse modo, o modelo de superpopulação resultante é 

dado pelo produto da função de densidade de cada variável aleatória Yi: 

         ∏  
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Sendo y1, y2,..., yN valores observados das variáveis aleatórias Y1, Y2,..., YN 

independentes e todas com distribuição de Bernoulli com parâmetro   , a função de 

probabilidade de Yi é dada por: 

               
         

     ; i=1, 2, ..., N, 

 

onde 

     (   
   

   

     
   

   

sendo que, 

 

                    
                                                  

                                                        . 

 

 

A estimação de MPV consiste em maximizar a função de verossimilhança 

populacional, dada por: 

 

        ∏              

 

   

∏  
        

     

 

   

 

 

O logaritmo da função de verossimilhança populacional é dado por: 

 

             ∏              

 

   

∑                

 

   

 

 

Assim igualando as derivadas parciais à zero, obtemos um sistema de equações de 

verossimilhanças populacionais dadas por: 

 

          

  
 ∑      )

 
     , 

 

onde, 

     )  
 
  

[ 
i
  
      ln(1 e  

   )] 
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é o vetor dos escores do indivíduo i de dimensão p × 1. 

Como ∑      )
 
    = T( ) é a soma dos vetores de escores na população, para 

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

por:  ̂  ∑        
 
   , onde    são os pesos associados as unidades da amostra. 

Fazendo  ̂    obtem-se um sistema de equações de pseudo-verossimilhança cuja 

a solução é o estimador de máxima pseudo-verossimilhança do parâmetro (PP), sendo 

denotado por     (e consequentemente de   ).  

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 apresentado na seção 3.1.1. Desse modo, não é possível calcular os pseudo-

parâmetros, restando como alternativa adequada determinar estimadores consistentes para 

   . Essas quantidades   
  

 desempenham um papel fundamental nessa abordagem 

inferencial, por constituírem-se em pseudo-parâmetros, eleitos como alvo da inferência em 

um esquema, que incorpora o planejamento amostral (PESSOA & SILVA, 1998). Além 

disso, como em pesquisas por amostragem o tamanho da população (N) é geralmente 

grande, um estimador adequado para o pseudo-parâmetro, geralmente, também é adequado 

para o parâmetro do modelo de superpopulação (PESSOA & SILVA, 1998). 

A PNAD utilizada nesse estudo é uma pesquisa de abrangência nacional, portanto o 

vetor de estimativas de MPV, denotado por  ̂
   

, obtido para o vetor de pseudo-

parâmetros      também serão válidas para o vetor de parâmetros de interesse  . 

Desse modo, a probabilidade estimada de sucesso referente ao i-ésimo indivíduo é 

dada por:  

 ̂   ̂ ( ̂   
  

   
  ̂   

     
  ̂   

  

 

A estimação da variância assintótica (PESSOA & SILVA, 1998) dos estimadores 

de MPV dos parâmetros do modelo é feita empregando-se a seguinte expressão: 

 

   ̂  ̂
   

  [ ̂   ̂
   

 ]
  

   ̂[ ̂  ̂
   

 ][ ̂   ̂
   

 ]
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   ̂( ̂
   

)  [ ̂ ( ̂
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   ̂ [∑    ( ̂   
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] [ ̂ ( ̂
   

)]
  

  

onde,  

 

 ̂( ̂   )  
  ̂   

  
|
   ̂   

 ∑  

      

  
|
   ̂   

 

 

   

 

 

Segundo Binder (1983), o vetor de estimadores  ̂    tem distribuição 

assintoticamente normal multivariada  ̂             ̂  ̂       o que torna válida a 

realização de inferências para    no caso de amostras suficientemente grandes. 

Alternativamente, utiliza-se a seguinte estatística:  

 

    ̂  ̂
   

   
 

 ( ̂
   

  )         

 

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 será utilizado o teste de 

Wald, descrito a seguir: 

 

 Hipóteses a serem testadas: 

 

{
     

  

     
  

 

onde,  
 
 é o efeito principal do j-ésimo nível de um determinado fator (F);  j=1,2, ..., 

f. 
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 Estatística de teste: 

 

Sob H0:   
  , temos que   

 ̂ 

√   ̂( ̂ )
          
 . 

 

Sendo que,  ̂  é o estimador de MPV do parâmetro  
 
 do modelo e    ̂( ̂ ) é o 

estimador da variância do estimador de MPV do parâmetro  
 
. 

 

 Região crítica (RC): 

 

RC = { |z| >z0,05; α/2} 

 

 Tomada de decisão: 

 

Se o valor observado da estatística de teste (z) pertence a região crítica (RC) rejeita-se 

H0:   
   ao nível de significância =5%, ou seja, existe efeito estatisticamente 

significante do j-ésimo nível do fator F. Equivalentemente, rejeita-se H0 se o p-valor = 

P(Z>|z|)    = 5%. 

 

3.4.4 Medidas de qualidade do ajuste (pseudo-R
2
) 

 

Na regressão logística é comum usar as seguintes medidas de pseudo-R
2
 para 

avaliar a qualidade do ajuste do modelo: 1) R
2
 de Cox & Snell; 2) R

2
 de Nagelkerke; 3) R

2
 

de Mc Fadden. Essas medidas são baseadas na comparação dos logaritmos das funções de 

pseudo-verossimilhanças do modelo ajustado denotado por    ( ̂    ), como o logaritmo 

de verossimilhança do modelo nulo    ( ̂    ). 

O pseudo R
2
 de Cox & Snell (   

 ) é uma medida que não atinge o valor 1, até 

mesmo quando o ajuste do modelo é perfeito. Essa medida é dada por: 

 

                     
     

 [     ̂          ̂    ]

∑   
 
   ;            onde        

   . 
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Devido a limitação do pseudo R
2
 de Cox & Snell, foi proposto uma correção, de 

modo a obter uma nova medida de qualidade do ajuste, denotada por   
 , que pudesse 

assumir valores no intervalo compreendido entre 0 e 1, definida pela seguinte 

expressão: 

 

  
  

   
 

    

 [     ̂    ]

∑   
 
   

 ;                  onde     
   . 

 

Entre essas medidas, a que apresenta uma melhor interpretabilidade é o pseudo-R
2
 

de McFadden (   
 ), dada por: 

 

   
    

   ( ̂ | )

   ( ̂ | )
        

  
   ( ̂ | )    ( ̂ | )

   ( ̂ | )
; 

 

onde,      
   . 

 

O    
  indica o ganho de informação obtido pelo modelo completo (com a inclusão 

das variáveis explicativas) em comparação ao modelo nulo (sem as variáveis explicativas). 

 

 

3.4.5. Avaliação da capacidade preditiva do modelo 

 

3.4.5.1. Medida de capacidade do modelo (Área sob a curva ROC) 

 

A curva ROC (Receiver Operating Characteristic) é um gráfico no qual representa-

se no eixo das ordenadas os valores de sensibilidade (proporção de verdadeiros positivos) e 

no eixo das abscissas os valores dos complementos de especificidade (proporção de falsos 

positivos). 

A sensibilidade (S) é a proporção de verdadeiros positivos entre todos os indivíduos 

que se autodeclararam como doentes. Em outras palavras, a sensibilidade avalia a 

capacidade do modelo classificar o indivíduo como tendo câncer, quando de fato esta 

doença foi autorreferida pelo indivíduo: 
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   (  ̂    |   )  
 

   
  

 

A especificidade (E) é a proporção de verdadeiros negativos entre todos os 

indivíduos que se autodeclararam como não doentes. Em outras palavras, a especificidade 

avalia a capacidade do modelo classificar o indivíduo como não tendo câncer, quando de 

fato esta doença não foi autorreferida pelo indivíduo: 

 

   (  ̂    |   )  
 

   
  

 

O complemento da especificidade, por sua vez, é a proporção de falsos positivos, 

que indica a capacidade do modelo classificar incorretamente o indivíduo como tendo a 

doença, quando na realidade a doença não foi autorreferida pelo indivíduo: 

 

 ̅         (  ̂    |   )   (  ̂    |   )  
 

   
  

 

O Quadro 2 apresenta os possíveis resultados que podem ocorrer no ajuste de um 

modelo de regressão logística binária explicativo da presença de câncer autorreferido em 

adultos. 

 

 

Quadro2: Possíveis resultados de um modelo de regressão logística binária para 

identificar a presença de câncer. 

 

Categorias 

Preditas (modelo) 

Categorias observados  

Total 

 

Sucesso 

(Y=1) 

Fracasso 

(Y=0) 

Sucesso 

(  ̂ =1) 

a (Verdadeiros 

Positivos) 

b  

(Falsos Positivos) 

 

a+b 

Fracasso 

(  ̂ =0) 

c (Falsos 

Negativos) 

d (Verdadeiros 

Negativos) 

 

c+d 

Total a+c b+d a+b+c+d 
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A área sob a curva ROC, denotada por A, que varia no intervalo compreendido 

entre 0 e 1, é uma outra medida de capacidade do modelo para discriminar o indivíduo 

“com câncer” e “sem câncer”. Se a área for igual a 0,5 o modelo não consegue discriminar 

os indivíduos “com câncer” e “sem câncer”. Por outro lado, quanto mais próxima a curva 

estiver do canto superior esquerdo do gráfico, ou seja, maior a área sob a curva ROC (c  

0,5), e portanto maior a capacidade discriminatória do modelo. Segundo HOSMER & 

LEMESHOW (2000) o poder discriminatório do modelo pode ser classificado segundo os 

valores da área sob a curva ROC como mostrado no quadro 3: 

 

Quadro 3: Classificação do poder discriminatório do modelo logístico binário baseada na 

área sob a curva ROC 

 

Área sob a curva ROC Poder discriminatório do modelo 

0,5 Sem poder discriminatório 

0,5  A < 0,70 Discriminação ruim 

0,70  A < 0,80 Discriminação aceitável 

0,80  A < 0,90 Discriminação boa 

A  0,90 Discriminação ótima 
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4. Resultados e Discussão 

4.1 Resultados 

 
Na Tabela 1, observa-se que o percentual de adultos que vivem na área urbana é de 

85,0%, enquanto que na área rural este percentual é de 15,0%. Verifica-se que a 

prevalência do câncer autorreferido em adultos na área urbana (0,90%) é 28,6% maior do 

que na área rural (0,70%). 

 
Tabela1: Percentual de adultos no Brasil e Prevalência de câncer autorreferido segundo as áreas urbana e 

rural.  

Área de localização do 

domicílio (%) 

Percentual de adultos 

no Brasil (%) 

Prevalência de câncer 

(%) 

IC 95% da 

prevalência de câncer 

(%) 

Área urbana 85,0 0,90 (0,8;0,9) 

Área rural 15,0 0,70 (0,6;0,8) 

 

A Tabela 2 apresenta a distribuição percentual de adultos no Brasil e de adultos que 

reportaram câncer, e a prevalência de câncer nas áreas urbana e rural, segundo as 

características demográficas e socioeconômicas. Apresenta também a prevalência de 

câncer autorreferido nas áreas urbana e rural, e seus respectivos intervalos de 95% de 

confiança segundo as características demográficas e socioeconômicas dos adultos. 

No Brasil, observa-se que a maioria das pessoas que autorreferiram câncer é do 

sexo feminino (56,25%). Com a relação à idade, observa-se que quanto maior a faixa etária 

maior o percentual de adultos que autorreferiram câncer. Entre os adultos que 

autorreferiram câncer a maioria é de cor branca (66,85%) e responsável pelo domicílio 

(58,27%). No que se refere as grandes regiões brasileiras, observou-se, entre adultos que 

autorreferiram câncer, maiores percentuais de adultos nas regiões Sudeste (49,15%) e Sul 

(23,46%). Verifica-se ainda maiores percentuais de adultos mais escolarizados (8 a 14 

anos: 25,90%), ocupados (38,86%) e com rendimentos de 1 a 5 salários mínimos (48,91%) 

(Tabela 2). 

Quando se analisa as prevalências de câncer tanto no ambiente urbano quanto no 

rural, a prevalência de câncer autorreferido é maior entre adultos: do sexo feminino 

(urbano: 0,91%; rural: 0,73%); brancos (urbano: 1,12%; rural: 0,94%); responsáveis pelo 

domicílio (urbano: 1,10%; rural: 0,82%); residentes na região Sul (urbano: 1,33%; rural: 

1,07%) e com alguma ocupação (urbano: 0,48%; rural: 0,50%). Observa-se que quanto 

maior a faixa etária maior a prevalência de câncer nos ambientes urbano e rural. Além 
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disso, verificou-se que quanto maior a renda domiciliar per capita maior a prevalência de 

câncer autorreferido nos ambientes urbano e rural. Com relação a escolaridade (a partir de 

1 ano de estudo), quanto maior a escolaridade menor a prevalência de câncer nos dois 

ambientes (Tabela 2).  

 

Tabela2: Distribuição percentual de adultos no Brasil e de adultos que reportaram câncer, e a 

prevalência de câncer nas áreas urbana e rural, segundo as características demográficas e 

socioeconômicas. 

Características 

demográficas e 

socioeconômicas 

Percentual 

de adultos no 

Brasil (%) 

Percentual 

de adultos 

entre os que 

reportaram 

câncer (%) 

Área de localização do domicílio 

Área urbana Área rural 

Prevalência de 

câncer (%) 

IC 95% da 

prevalência 

(%) 

Prevalência 

de câncer 

(%) 

IC 95% da 

prevalência 

(%) 

Sexo 
      

Masculino 47,6 43,75 0,79 (0,73;0,86) 0,60 (0,49;0,73) 

Feminino 52,4 56,25 0,91 (0,85;0,97) 0,73 (0,59;0,91) 

Faixa etária 
      

20 a 29 anos 26,6 4,14 0,15 (0,11;0,19) 0,04 (0,02;0,11) 

30 a 39 anos 22,3 7,70 0,30 (0,25;0,35) 0,22 (0,13;0,36) 

40 a 49 anos 20,1 15,30 0,62 (0,55;0,71) 0,66 (0,49;0,90) 

50 a 59 anos 14,9 21,99 1,27 (1,15;1,41) 0,93 (0,68;1,28) 

60 anos ou + 16,7 50,86 2,65 (2,46;2,86) 1,82 (1,46;2,25) 

Cor/Raça 
      

Não branca 49,8 33,15 0,57 (0,52;0,62) 0,47 (0,36;0,61) 

Branca 50,2 66,85 1,12 (1,05;1,20) 0,94 (0,78;1,15) 

Posição da pessoa na 

família       

Pessoa de referência* 45,5 58,27 1,10 (1,03;1,18) 0,82 (0,68;0,99) 

Cônjuge 29,8 28,42 0,80 (0,72;0,88) 0,74 (0,58;0,94) 

Outro 24,7 13,31 0,48 (0,42;0,55) 0,19 (0,12;0,30) 

Região de residência 
      

Norte 7,1 4,04 0,37 (0,30;0,44) 0,87 (0,40;1,86) 

Nordeste 26,6 17,13 0,55 (0,49;0,62) 0,49 (0,38;0,62) 

Sudeste 44,2 49,15 0,94 (0,87;1,02) 0,65 (0,46;0,91) 

Sul 15,0 23,46 1,33 (1,20;1,48) 1,07 (0,82;1,39) 

Centro-Oeste 7,1 6,21 0,74 (0,64;0,85) 0,56 (0,31;1,02) 

Escolaridade 
      

Sem declaração 12,3 18,57 0,54 (0,48;0,61) 0,20 (0,10;0,38) 

Sem instrução ou < de 1 

ano 
10,7 16,95 1,32 (1,16;1,50) 0,75 (0,58;0,98) 

1 a 7 anos 23,6 15,61 1,32 (1,16;1,52) 0,89 (0,66;1,20) 

8 a 14 anos 23,9 25,90 0,96 (0,87;1,07) 0,66 (0,51;0,85) 

15 anos ou + 29,4 22,97 0,81 (0,73;0,90) 0,55 (0,36;0,83) 

* responsável pelo domicílio                                                continua 
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Tabela2: Distribuição percentual de adultos no Brasil e de adultos que reportaram câncer, e a 

prevalência de câncer nas áreas urbana e rural, segundo as características demográficas e 

socioeconômicas (continuação). 

 

Características 

demográficas e 

socioeconômicas 

Percentual 

de adultos no 

Brasil (%) 
 

Percentual 

de adultos 

entre os que 

reportaram 

câncer (%) 

Área de localização do domicílio 

Área urbana Área rural  

Prevalência 

de câncer (%) 

IC 95% da 

prevalência 

(%) 

 

Prevalência 

de câncer (%) 
 

IC 95% da 

prevalência 

(%) 
 

Prevalência 

de câncer (%) 

IC 95 da 

prevalência 

(%) 

Situação de ocupação       

Sem declaração 28,7 59,17 1,77 (1,65;1,89) 1,23 (1,00;1,50) 

Ocupado 67,1 38,86 0,48 (0,44;0,52) 0,50 (0,39;0,63) 

Não ocupado 4,2 1,97 0,40 (0,28;0,58) 0,08 (0,01;0,55) 

Renda domiciliar 

mensal per capita       

Sem declaração 3,4 4,43 1,11 (0,87;1,42) 0,70 (0,27;1,77) 

Sem renda ou até 1s.m 49,8 37,07 0,64 (0,58;0,70) 0,54 (0,45;0,64) 

Mais de 1 a 5 s.m 41,5 48,91 0,97 (0,90;1,04) 1,05 (0,79;1,38) 

Mais de 5 s.m 5,2 9,60 1,51 (1,29;1,76) 1,72 (0,76;3,81) 

       

A Tabela 3 apresenta a distribuição percentual de adultos no Brasil e de adultos que 

reportaram câncer, e a prevalência de câncer nas áreas urbana e rural, segundo 

características comportamentais e de saúde. Apresenta também a prevalência de câncer 

autorreferido nas áreas urbana e rural, e seus respectivos intervalos de 95% de confiança 

segundo as características comportamentais e de saúde dos adultos. 

No Brasil, observa-se, entre os adultos que autorreferiram câncer, que a maioria fez 

pelo menos uma consulta médica nos últimos 12 meses (95,42%). Verifica-se ainda maior 

percentual de adultos: fumantes (7,81%), com estado de saúde regular (42,72%), com duas 

ou mais doenças crônicas (60,17%), que não possuem plano de saúde (61,53%), que 

tomam medicamentos de uso contínuo (72,69%) e que não praticam nenhuma atividade 

física (64,49%) (Tabela 3). 

Quando se analisa a prevalência de câncer considerando a área de localização do 

domicílio (Tabela 3), verificou-se nos ambientes urbano e rural que a prevalência de câncer 

autorreferido é maior entre adultos: que não praticam nenhuma atividade física (urbano: 

0,77%; rural: 0,61%), que são ex-fumantes (urbano: 1,75%; rural: 1,31%), que possuem 

plano de saúde (urbano: 1,13%; rural: 0,94%) e que fizeram pelo menos uma consulta 

médica nos últimos 12 meses (urbano: 1,14%; rural: 0,97%). Além disso, observou-se 

maior prevalência de câncer para adultos com maior número de doenças crônicas e pior a 
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autoavaliação de saúde, e para os adultos que utilizam medicamentos de uso contínuo 

(urbano: 2,14%; rural: 1,81%). 

 

Tabela 3: Distribuição percentual de adultos no Brasil e de adultos que reportaram câncer, e a 

prevalência de câncer nas áreas urbana e rural, segundo as características comportamentais e de 

saúde  

 

Características 

comportamentais e de 

saúde 

Percentual 

de adultos no 

Brasil (%) 

Percentual 

de adultos 

entre os 

que 

reportaram 

câncer (%) 

Área de localização do domicílio  

Área urbana Área rural 

Prevalência 

de câncer 

(%) 

IC 95% da 

prevalência 

(%) 

Prevalência 

de câncer 

(%) 

IC 95% da 

prevalência 

(%) 

Atividade física       

Sem declaração 3,0 15,65 4,38 (3,89;4,97) 3,23 (3,89;4,97) 

Pratica 25,0 19,87 0,68 (0,61;0,76) 0,42 (0,27;0,65) 

Não pratica 72,0 64,49 0,77 (0,72;0,82) 0,61 (0,51;0,73) 

Tabagismo       

Sem declaração 86,1 84,51 0,84 (0,79;0,89) 0,66 (0,55;0,78) 

Ex-fumante 2,8 5,69 1,75 (1,42;2,15) 1,31 (0,79;2,15) 

Nunca fumou 2,6 1,98 0,67 (0,47;0,94) 0,43 (0,18;1,05) 

Fumante 8,5 7,81 0,79 (0,65;0,95) 0,59 (0,36;0,95) 

Morbidade autorreferida       

Nenhuma doença crônica 57,0 20,31 0,30 (0,27;0,34) 0,23 (0,18;0,31) 

Uma doença crônica 22,0 19,52 0,79 (0,71;0,89) 0,48 (0,32;0,73) 

Duas doenças crônicas ou + 21,0 60,17 2,41 (2,26;2,57) 2,02 (1,71;2,39) 

Posse de plano de saúde       

Sim 28,40 38,47 1,13 (1,04;1,23) 0,94 (0,60;1,46) 

Não 71,60 61,53 0,73 (0,68;0,78) 0,64 (0,54;0,76) 

Consulta médica nos 

últimos 12 meses 

      

Sim 70,60 95,42 1,14 (1,08;1,20) 0,97 (0,83;1,15) 

Não 29,40 4,58 0,13 (0,10;0,17) 0,12 (0,06;0,22) 

Autoavaliação de saúde       

Bom 70,4 30,78 0,38 (0,35;0,42) 0,22 (0,17;0,28) 

Regular 24,3 42,72 1,55 (1,44;1,68) 1,03 (0,80;1,33) 

Ruim 5,3 26,50 4,38 (2,26;2,57) 2,94 (2,35;3,67) 

MUC       

Sim 28,6 72,69 2,14 (2,01;2,27) 1,81 (1,51;2,17) 

Não 71,4 27,31 0,32 (0,29;0,35) 0,29 (0,21;0,38) 
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A Tabela 4 mostra os resultados do ajuste do modelo logístico para a presença de 

câncer autorreferido, por área de localização do domicílio, considerando todas as quinze 

variáveis explicativas.  

Na área urbana, observa-se que apenas as variáveis posição da pessoa no domicílio, 

situação de ocupação, atividade física, tabagismo e morbidade autorreferida não estão 

estatisticamente relacionadas com a chance do adulto autorreferir câncer. Com relação à 

área rural, observa-se que as variáveis sexo, região de residência, situação de ocupação, 

renda domiciliar per capita, atividade física, tabagismo e posse de plano não estão 

estatisticamente associadas com a chance do adulto autorreferir câncer. 
 
 
Tabela 4: Resultados do ajuste do Modelo logístico considerando todas as características 
demográficas, socioeconômicas, comportamentais e de saúde dos adultos, segundo a área de 
localização do domicílio. 

Características 

Área de localização de domicílio 

Área urbana Área rural 

Estima

tiva 

P-

valor* 

Razão de 

chance 

IC 95% 

da Razão 

de chance 

Estimativa 
P-

valor* 

Razão de 

chance 

IC 95% da 

Razão de 

chance 

Sexo 
    

        

Masculino -0,14 0,016 0,87 (0,77;0,97) -0,10 0,494 0,90 (0,66;1,21) 

Feminino - - 1 
 

- - 1   

Faixa etária 
        

20 a 29 anos -1,58 < 0,001 0,20 (0,14;0,28) -2,56 < 0,001 0,08 (0,02;0,22) 

30 a 39 anos -1,07 < 0,001 0,34 (0,27;0,43) -1,29 < 0,001 0,27 (0,15;0,48) 

40 a 49 anos -0,64 < 0,001 0,53 (0,43;0,62) -0,49 0,014 0,61 (0,41;0,90) 

50 a 59 anos -0,31 < 0,001 0,73 (0,63;0,84) -0,41 0,062 0,66 (0,43;1,02) 

60 anos ou + - - 1 
 

- - 1 
 

Cor/Raça 
        

Não branca -0,36 < 0,001 0,70 (0,62;0,78) -0,48 0,001 0,62 (0,46;0,82) 

Branca - - 1 
 

- - 1 
 

Posição da pessoa no domicílio 
        

Pessoa de referência 0,16 0,055 1,18 (0,99;1,39) 0,80 0,001 2,23 (1,36;3,64) 

Cônjuge -0,02 0,861 0,98 (0,81;1,18) 0,72 0,011 2,05 (1,18;3,56) 

Outro - - 1 
 

- - 1 
 

Região de residência 
        

Norte -0,46 < 0,001 0,63 (0,49;0,80) 0,81 0,091 2,24 (0,87;5,69) 

Nordeste -0,24 0,014 0,78 (0,64;0,95) 0,06 0,824 1,07 (0,60;1,86) 

Sudeste 0,00 0,993 1,00 (0,84;1,18) -0,01 0,968 0,99 (0,55;1,77) 

Sul 0,31 0,001 1,36 (1,13;1,63) 0,18 0,528 1,20 (0,67;2,12) 

Centro-Oeste - - 1 
 

- - 1   

Escolaridade 
        

Sem declaração -0,37 0,001 0,69 (0,56;0,85) -0,03 0,934 0,97 (0,47;1,97) 

Sem instrução ou < de 1 ano -0,19 0,060 0,82 (0,67;1,00) 0,40 0,256 1,49 (0,74;2,97) 

1 a 7 anos -0,18 0,033 0,84 (0,71;0,98) 0,47 0,151 1,61 (0,84;3,07) 

8 a 14 anos 0,08 0,327 1,08 (0,92;1,26) 0,76 0,037 2,13 (1,04;4,32) 

15 anos ou + - - 1 
 

- - 1 
 

*Teste de Wald 
 

           continua 
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Tabela 4: Resultados do ajuste do Modelo logístico considerando todas as características demográficas, 
socioeconômicas, comportamentais e de saúde dos adultos, segundo a área de localização do domicílio 
(continuação). 

 

Características 

Área de localização de domicílio 

 

Área urbana 
Área urbana 

Estima

tiva 

p-

valor* 
Estimativa p-valor* Estimativa 

p-

valor* 
Estimativa p-valor* 

Situação de ocupação         

Sem declaração 0,06 0,761 1,06 (0,72;1,56) 1,22 0,232 3,39 0,72;1,56 

Ocupado -0,35 0,076 0,71 (0,48;1,03) 0,92 0,364 2,52 0,48;1,03 

Não ocupado - - 1 
 

- - 1   

Renda domiciliar  
        

Sem declaração -0,20 0,202 0,82 (0,60;1,11) -0,57 0,349 0,56 0,60;1,11 

Sem renda ou até 1 s.m -0,54 < 0,001 0,58 (0,47;0,71) -0,70 0,097 0,50 0,47;0,71 

Mais de 1 a 5 s.m. -0,29 0,002 0,75 (0,62;0,89) -0,48 0,252 0,62 0,62;0,89 

Mais de 5 s.m - - 1 
 

- - 1 
 

Atividade física         

Sem declaração 0,36 < 0,001 1,44 (1,21;1,70) 0,60 0,005 1,82 (1,20;2,73) 

Pratica -0,05 0,451 0,95 (0,82;1,09) -0,02 0,927 0,98 (0,64;1,49) 

Não pratica - - 1  - - 1   

Tabagismo         

Sem declaração 0,02 0,830 1,02 (0,84;1,24) 0,07 0,782 1,07 (0,65;1,75) 

Ex-fumante 0,26 0,088 1,29 (0,96;1,73) 0,31 0,372 1,36 (0,69;2,70) 

Nunca fumou -0,14 0,495 0,87 (0,58;1,30) -0,32 0,539 0,72 (0,26;2,03) 

Fumante - - 1  - - 1   

Morbidade autorreferida         

Nenhuma doença crônica -0,06 0,594 0,94 (0,75;1,17) -0,06 0,812 0,94 (0,56;1,55) 

Uma doença crônica -0,08 0,321 0,92 (0,78;1,08) -0,53 0,023 0,59 (0,37;0,92) 

Duas doenças crônicas ou + - - 1  - - 1  

Posse de plano de saúde         

Sim 0,17 0,007 1,18 (1,04;1,33) -0,08 0,750 0,92 (0,56;1,51) 

Não - - 1  - - 1   

Consulta médica          

Sim 1,36 < 0,001 3,90 (3,01;5,04) 1,41 < 0,001 4,09 (2,23;7,50) 

Não - - 1  - - 1  

MUC         

Sim 0,47 < 0,001 1,60 (1,33;1,91) 0,48 < 0,001 1,62 (1,06;2,46) 

Não - - 1  - - 1  

Autoavaliação de saúde         

Bom -1,58 < 0,001 0,21 (0,16;0,25) -1,32 0,008 0,27 (0,16;0,43) 

Regular -0,74 < 0,001 0,48 (0,41;0,55) -0,51 < 0,001 0,60 (0,41;0,87) 

Ruim - - 1  - - 1   

*Teste de Wald 
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A Tabela 5 mostra os resultados do ajuste do modelo logístico para explicar a chance 

de câncer autorreferido para a área urbana, considerando apenas as variáveis que tiveram efeito 

estatisticamente significativo ao nível de significância de 5%.  

Na área urbana, os adultos do sexo feminino tem uma chance 14,9% 

(OR=1/0,87=1,149) maior de autorreferir câncer que a dos adultos do sexo masculino. Quanto 

a idade observou-se que a medida que aumenta a faixa etária ocorre um substancial aumento na 

chance do adulto autorreferir câncer. 

Na região Sul, a chance dos adultos reportarem câncer é 37,0% maior que a dos adultos 

residentes na região Centro-Oeste, enquanto nas regiões Norte e Nordeste, a chance dos 

adultos reportarem câncer é 37,0% e 21,0% menor quanto comparada com a região Centro-

Oeste, respectivamente (Tabela 5). 

Os adultos de cor branca tem uma chance de autorreferir câncer 44,9% maior que a dos 

adultos não brancos (OR=1/0,69=1,449). Além disso, observou-se um gradiente com a chance 

de autorreferir câncer para as variáveis escolaridade e renda domiciliar per capita, isto é, 

adultos com maiores rendimentos e mais escolarizados apresentam maior chance de 

autorreferir câncer (Tabela 5). 

Com relação as variáveis de saúde observa-se que a chance de autorreferir câncer é: 

19,0% maior para adultos que possuem plano de saúde e 72,0% maior para adultos que usam 

medicamento de uso contínuo. Observou-se ainda que adultos que consultaram médico nos 

últimos 12 meses, possuem a chance de autorreferir câncer 3,94 vezes maior do que os adultos 

que não fizeram consulta médica nos últimos 12 meses. Com relação a variável autovaliação 

de saúde, verifica-se que quanto pior o estado global de saúde autorreferido pelos adultos 

maior a chance de reportar câncer (Tabela 5). 
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Tabela 5: Resultados do ajuste do Modelo logístico considerando as características demográficas, 

socioeconômicas e de saúde dos adultos com efeito estatisticamente significativo, na área urbana 

Características 

Área urbana 

Estimativa P-valor* Razão de chance IC 95% da Razão de chance 

Sexo 
    

Masculino -0,13 0,011 0,87 (0,79;0,97) 

Feminino - - 1 
 

Faixa etária 
    

20 a 29 anos -1,86 < 0,001 0,16 (0,12;0,21) 

30 a 39 anos -1,32 < 0,001 0,26 (0,21;0,32) 

40 a 49 anos -0,87 < 0,001 0,41 (0,35;0,48) 

50 a 59 anos -0,48 < 0,001 0,61 (0,53;0,70) 

60 anos ou + - - 1 
 

Cor/Raça 
    

Não branca -0,38 < 0,001 0,69 (0,61;0,77) 

Branca - - 1 
 

Região de residência 
    

Norte -0,46 < 0,001 0,63 (0,50;0,80) 

Nordeste -0,24 0,014 0,79 (0,65;,952) 

Sudeste 0,02 0,850 1,02 (0,86;1,20) 

Sul 0,31 0,001 1,37 (1,14;1,64) 

Centro-Oeste - - 1 
 

Escolaridade 
    

Sem declaração -0,07 0,386 0,93 (0,80;1,09) 

Sem instrução ou < de 1 ano -0,39 < 0,001 0,68 (0,55;0,83) 

1 a 7 anos -0,24 0,009 0,78 (0,65;0,94) 

8 a 14 anos -0,23 0,002 0,79 (0,68;0,92) 

15 anos ou + - - 1 
 

Renda domiciliar mensal 

per capita     

Sem declaração -0,19 0,214 0,82 (0,61;1,11) 

Sem renda ou até 1 salário 

mínimo 
-0,46 < 0,001 0,63 (0,52;0,77) 

Mais de 1 a 5 salários 

mínimos 
-0,27 0,003 0,76 (0,64;0,91) 

Mais de 5 salários mínimos - - 1 
 

Posse de plano de saúde 
    

Sim 0,18 0,006 1,19 (1,05;1;34) 

Não - - 1 
 

Consulta médica nos 

últimos 12 meses     

Sim 1,37 < 0,001 3,94 (3,05;5,09) 

Não - - 1 
 

*Teste de Wald 
 

   continua 
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Tabela 5: Resultados do ajuste do Modelo logístico considerando as características demográficas, 

socioeconômicas e de saúde dos adultos com efeito estatisticamente significativo, na área urbana 

(continuação). 

 

Características 
 

Área urbana 

Estimativa P-valor* Razão de chance IC 95% da Razão de chance 

MUC     

Sim 0,54 < 0,001 1,72 (1,46;2,00) 

Não - - 1 
 

Autoavaliação do estado de 

saúde     

Bom -1,78 < 0,001 0,17 (0,14;0,20) 

Regular -0,88 < 0,001 0,42 (0,36;0,47) 

Ruim - - 1   

*Teste de Wald 

 

A Tabela 6 mostra os resultados do ajuste do modelo logístico para explicar a chance 

de câncer autorreferido para a área rural, considerando apenas as variáveis que tiveram efeito 

estatisticamente significativo ao nível de significância de 5%.  

Na área rural, observou-se que quanto maior a faixa etária ocorre um substancial 

aumento na chance do adulto autorreferir câncer. Os adultos brancos tem uma chance de 

autorreferir câncer 58,7% maior que os adultos não brancos (OR=1/0,63=1,587).  

Além disso, observou-se um gradiente com a chance de autorreferir câncer para a 

variável escolaridade, isto é, adultos mais escolarizados apresentam maior chance de 

autorreferir câncer. Verificou-se também que os adultos responsáveis pelo domicílio, tem uma 

chance de reportar câncer 90,0% maior que os adultos com outra posição no domicílio (Tabela 

6).  

Com relação as variáveis de saúde observa-se que a chance de autorreferir câncer é 

72,4% maior para adultos que possuem duas ou mais doenças crônicas, em comparação aos 

adultos com uma doença crônica (OR=1/0,58 =1,724). Observou-se que essa chance é 66,0% 

maior para adultos que utilizam medicamento de uso contínuo. Além disso, adultos que 

consultaram médico nos últimos 12 meses, possuem chance de autorreferir câncer 4,09 vezes 

maior do que os adultos que não fizeram consulta médica nesse período. Com relação a 

variável autovaliação de saúde, verifica-se que quanto pior o estado global de saúde reportado 

pelo adulto maior a sua chance de autorreferir câncer (Tabela 6). 
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Tabela 6: Resultados do ajuste do Modelo logístico considerando as características demográficas, 

socioeconômicas e de saúde dos adultos com efeito estatisticamente significativo, na área rural 

 

Características 

Área rural 

Estimativa P-valor* Razão de chance IC 95% da Razão de chance 

Faixa etária  

   20 a 29 anos -2,78 < 0,001 0,06 (0,02;0,18) 

30 a 39 anos -1,50 < 0,001 0,22 (0,13;0,38) 

40 a 49 anos -0,67 < 0,001 

 

0,51 (0,36;0,74) 

50 a 59 anos -0,55 0,005 0,58 (0,40;0,85) 

60 anos ou + - - 1  

Cor/Raça 

    Não branca -0,46 < 0,001 0,63 (0,48;0,83) 

Branca - - 1 

 Posição da pessoa no domicílio 

    Pessoa de referência 0,64 0,009 1,90 (1,17;3,07) 

Cônjuge 0,52 0,058 1,68 (0,98;2,88) 

Outro - - 1 

 Escolaridade 

    Sem declaração -0,74 0,038 0,48 (0,24;0,96) 

Sem instrução ou < de 1 ano -0,86 < 0,001 0,42 (0,25;0,71) 

1 a 7 anos -0,44 0,084 0,64 (0,39;1,06) 

8 a 14 anos -0,35 0,131 0,71 (0,45;1,11) 

15 anos ou + - - 1 

 Morbidade autorreferida 

  

 

 Nenhuma doença crônica -0,07 0,789 0,93 (0,56;1,56) 

Uma doença crônica -0,55 0,016 0,58 (0,37;0,90) 

Duas doenças crônicas ou + - - 1 

 Consulta médica nos últimos 

12 meses 

  

 

 Sim 1,41 < 0,001 4,09 (2,21;7,58) 

Não - - 1 

 MUC  

 

 

 Sim 0,50 0,022 1,66 (1,08;2,55) 

Não - - 1 

 Autovaliação  de saúde 

  

 

 Bom -1,47 < 0,001 0,23 (0,14;0,36) 

Regular -0,65 0,001 0,52 (0,36;0,76) 

Ruim - -  
  

*Teste de Wald 
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A figura 1 apresenta a área sob curva ROC para a área urbana. O cálculo da área 

sob a curva ROC foi de 0,841, indicando que o modelo explicativo de câncer autorreferido 

ajustado para a área urbana tem uma boa discriminação. 

 

Figura1: Área sob curva ROC – Ambiente urbano 

 

A figura 2 apresenta a área sob curva ROC para a área rural. O cálculo da área sob 

a curva ROC foi de 0,857, indicando que o modelo explicativo de câncer autorreferido 

ajustado para a área rural tem uma boa discriminação. 

 
 

Figura2: Área sob curva ROC - ambiente rural 

 

Verificou–se na tabela 7 que tanto para os ambientes urbano e rural, os modelos ajustados 

apresentaram medidas de qualidade do ajuste próximas, com valores ligeiramente maiores na área 

rural. De acordo com o pseudo R
2
 de McFadden, o ganho de informação obtido pelo modelo 
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completo (modelo selecionado) em comparação ao modelo nulo (sem as variáveis 

explicativas) foi de 15,1% na área urbana e de 15,8% na área rural. 

 

Tabela 7: Medidas de qualidade do ajuste do modelo (Pseudos-R
2
 de Nagelkerke e McFadden) 

Pseudo R
2
 

Área de localização do domicílio 

Urbana 
Rural 

Nagelkerke 0,158 0,163 

McFadden 0,151 0,158 

 

4.2. Discussão 

 
O câncer é uma das doenças crônicas não transmissíveis que vêm se tornando cada 

vez mais frequente no Brasil. Este trabalho buscou estabelecer, para os ambientes urbano e 

rural do Brasil, a associação entre o câncer autorreferido por adultos e um conjunto de 

fatores demográficos, socioeconômicos, comportamentais e de saúde, de modo a 

identificar subgrupos mais vulneráveis a essa morbidade. A consideração da área na 

análise desenvolvida deve-se a necessidade, mencionada por CAIAFFA et al.(2008), da 

realização de mais estudos voltados para a identificação de fatores associados à saúde das 

populações que vivem nas áreas urbana e rural. 

O presente estudo mostrou que a prevalência de câncer autorreferido na área urbana 

foi maior que na área rural. A maior prevalência de morbidade em indivíduos adultos que 

residem em área urbana, em comparação a área rural, também foi encontrada por 

BARROS et al. (2006), usando os dados da PNAD 2003. 

Ao realizar a análise multivariada, observou-se que somente na área urbana, 

ocorreu associação entre sexo e a chance do adulto autorreferir câncer, isto é, as mulheres 

têm mais chance de autorreferir câncer do que os homens. A maior prevalência de câncer 

autorreferido em mulheres adultas também foi verificado por BARROS et al. (2006), mas 

a análise não foi estratificada por área. Esse resultado pode ser reflexo da maior frequência 

de determinados tipos cânceres em adultos do sexo feminino, como o câncer de mama, o 

câncer de colo de útero e o câncer de pele não melanoma (SILVA et al., 2013), e ao fato 

das mulheres utilizarem com mais regularidade os serviços de saúde do que os homens 

(TRAVASSOS et al., 2002; KASSOUF, 2005), o que pode ser explicado pela maior 

preocupação da mulher com a beleza e a saúde corporal e também por questões 

reprodutivas (DONABEDIAN, 1980). 
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Nas áreas urbana e rural, a idade mostrou-se fortemente associada com a chance do 

adulto autorreferir câncer, indicando aumento da chance do adulto reportar câncer à 

medida que a faixa-etária aumenta. Essa tendência também foi encontrada por BARROS et 

al. (2011) considerando a população de 18 anos ou mais de idade, estratificando por sexo. 

Com relação à região de residência, na área urbana, observou-se que é na região Sul que os 

adultos possuem maior chance de reportar câncer, enquanto que nas regiões Norte e 

Nordeste essa chance é menor, comparativamente a região Centro-Oeste. BARROS et al. 

(2011), também chegaram nestas conclusões. Além disso, de acordo com DUARTE et al. 

(2002), são nas regiões Norte e Nordeste onde há menores taxas de mortalidade por 

neoplasias, em particular de pulmão, estômago e mama, significativamente menores que a 

região Sul. 

Na área urbana, adultos com plano de saúde têm mais chance de autorreferir câncer, 

do que aqueles sem plano de saúde, enquanto que na área rural não houve associação 

significativa entre a posse de plano de saúde e câncer autorreferido. Este resultado, 

também encontrado por BARROS et al. (2011), pode ser devido a maior cobertura por 

planos de saúdes na área urbana do que na área rural (PINHEIRO et al., 2002), e que a 

posse de plano de saúde faz com que os indivíduos procurem mais por serviços de saúde na 

área urbana (KASSOUF, 2005). 

Tanto na área urbana quanto na área rural, adultos com maiores níveis de 

escolaridade apresentaram maior chance de reportar câncer. Embora seja esperado que 

indivíduos mais escolarizados apresentem melhores níveis de saúde autorreferido 

(MORAES et al., 2011); o presente estudo mostrou que o câncer é mais reportado nos 

grupos de indivíduos com maior escolaridade, diferente de outras doenças crônicas
21

, como 

também verificado por BARROS et al. (2011) sem estratificar por área. Na área urbana, 

observou-se ainda que indivíduos com maior rendimento domiciliar per capita 

apresentaram maior chance de autorreferir câncer, que pode ser explicado pelo fato de que 

indivíduos com maiores recursos próprios possuem menores barreiras financeiras ao 

atendimento médico especializado (TRAVASSOS et al., 2006), aumentando a 

possibilidade de diagnóstico precoce. 

Apesar de não ter sido verificado nas duas áreas de localização do domicílio, 

existência de associação significativa entre os fatores “tabagismo” e “prática de atividade 

física” com a chance de câncer autorreferido, é importante ressaltar, como mencionado por 

                                                 
2 
Doença de colunas ou costa, artrite ou reumatismo, diabetes, bronquite ou asma, hipertensão, doença do 

coração, insuficiência renal crônica, depressão, tuberculose e cirrrose. 
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SILVA et al. (2013), a importância de se levar em consideração fatores de natureza 

comportamental; isto é, aqueles fatores que podem ser modificados, para estabelecer 

práticas de promoção à saúde e prevenir o câncer, além de outras doenças crônicas, como 

doença cardiovascular, depressão, hipertensão e diabetes. 

Nas áreas urbana e rural observou-se uma forte associação entre a consulta médica 

nos últimos 12 meses e a chance de câncer autorreferido, indicando, para ambas as áreas, 

que são os adultos que consultaram médico nos últimos 12 meses que possuem maior 

chance de autorreferir câncer. A consulta médica nos últimos 12 meses também foi 

utilizado no estudo de BARROS et al.(2011), como um dos indicadores de utilização de 

serviços de saúde, o qual também mostrou que é neste grupo onde há maior prevalência de 

doenças crônicas, cuja análise foi controlada para variáveis como sexo, idade, 

macrorregião de residência e respondente. 

Além da idade, a cor mostrou-se fortemente associada com a chance de câncer 

autorreferido nas duas áreas de localização do domicílio, indicando como no estudo de 

BARROS et al. (2011), que o câncer é uma doença crônica mais autorreferida por adultos 

brancos. Este resultado pode ser reflexo da desigualdade racial no acesso aos exames de 

detecção precoce de câncer, onde a cor branca está associada a maior utilização de serviços 

de saúde (COSTA et al., 2008). BAIRROS et al.(2011) verificaram que a probabilidade de 

não realização de exames citopatológico e de mama é maior nas mulheres de cor negra. 

Muitos estudos já mostraram a associação entre indicadores de morbidade referida 

(presença ou quantidade de doenças crônicas) e autoavaliação negativa de saúde (PAVÃO 

et al., 2013; MORAES et al., 2011; HOFELMANN & BLANK, 2007), considerando este 

último indicador como desfecho. O câncer foi apontado como uma das doenças crônicas 

que mais aumenta a chance do indivíduo reportar uma autoavaliação de saúde negativa 

(ROMERO & BORGES, 2004). No presente trabalho, observou-se tanto para a área 

urbana quanto para a rural, que indivíduos com melhores níveis de autoavaliação de saúde, 

têm menor chance de reportar câncer, sendo que o grau dessa associação foi ligeiramente 

maior na área rural. Este achado ressalta a importância da autoavaliação de saúde como 

preditor de morbidade para ambas as áreas de estudo. Ao estabelecer a associação entre o 

número de outras doenças crônicas (onze) levantadas na PNAD 2008 e câncer 

autorreferido, o presente estudo mostrou, apenas para a área rural, que indivíduos que 

relataram duas doenças crônicas ou mais apresentaram maior chance de reportar câncer, 

indicando que indivíduos que relatam câncer tendem apresentar outras comorbidades. A 
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presença de comorbidades, como diabetes, hipertensão arterial, depressão, entre outras é 

ressaltada por SANTOS et al. (2011), para o caso de câncer de mama, pois é um fator que 

deve ser levado em consideração na avaliação da influência do tratamento no 

comprometimento da saúde, uma vez que pacientes com este tipo de câncer, em geral, 

apresentam comorbidade, o que pode afetar a sua expectativa de vida. 

Nas áreas urbana e rural, observou-se ainda que adultos que utilizam medicamentos 

de uso contínuo têm maior chance de autorreferir câncer, o que pode ser devido à 

dependência desses medicamentos para o tratamento de câncer, ou ainda, da presença de 

outras morbidades em indivíduos que utilizou medicamento de uso contínuo que 

contribuem para o desenvolvimento do câncer. A utilização de medicamentos de uso 

contínuo é de extrema importância no tratamento de doenças crônico-degenerativas, e 

segundo PANIZ et al. (2008), a falta de utilização desses medicamentos pode resultar no 

agravamento do quadro de saúde e aumentar os gastos com a atenção secundária e 

terciária. 

Apenas na área rural verificou associação significativa entre a posição da pessoa no 

domicílio e a chance de autorreferir câncer, sendo os adultos responsáveis pelo domicílio 

os que possuem maior chance de reportar câncer. Esse quadro é preocupante, sobretudo 

quando o chefe da família é provedor da única fonte de renda, e quando os filhos alteram 

as suas atividades habituais para cuidar do doente e da família (INCA, 2011). ROMERO 

(2002), considerando uma amostra de idosos da PNAD 2008, verificou que ser chefe de 

família também aumenta a chance de auto-referenciar doenças crônicas. 

Um aspecto positivo deste trabalho está na consideração dos pesos amostrais, 

estratos e conglomerados no ajuste do modelo estatístico, pois ainda existem trabalhos que 

ignoram as informações do plano amostral. Ao ignorá-las, a modelagem estatística 

realizada pode produzir resultados incorretos tanto para as estimativas pontuais como 

também para as medidas de precisão associadas a estas estimativas pontuais (MORAES et 

al.,2012; SILVA et al., 2002). 

A limitação deste estudo se refere à não consideração de outras variáveis 

importantes para explicar o câncer autorreferido em adultos, como as de natureza 

nutricional e de poluição atmosférica (ESTEVES et al., 2004), por não terem sido 

levantadas na PNAD 2008. 
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5. Conclusões e considerações finais 

 

Tanto na área urbana quanto na rural, conclui-se que o câncer é uma doença mais 

autorreferida por adultos: mais velhos, de cor branca, mais escolarizados, que consultaram 

médico nos últimos 12 meses, que utilizam medicamento de uso contínuo e com piores 

níveis de saúde autorreferida. Apesar da semelhança no sentido dessas associações, a força 

da associação foi maior no ambiente urbano para as variáveis: idade (com exceção da faixa 

de 40 a 49 anos), cor/raça, escolaridade e utilização de medicamento de uso contínuo, 

enquanto que no ambiente rural a chance do adulto reportar câncer foi maior para as 

variáveis consulta médica e autoavaliação de saúde. Além disso, na área urbana, ao 

contrário da área rural, as variáveis sexo, região de residência e a renda domiciliar per 

capita foram associadas com o câncer autorreferido, concluindo-se que no ambiente 

urbano a chance do adulto reportar câncer é maior para mulheres, adultos residentes na 

região Sul e adultos com maiores rendimentos. Por outro lado, na área rural, diferente da 

urbana, observou-se associação entre a chance de reportar câncer e a posição da pessoa no 

domicílio e morbidade autorreferida, mostrando que na área rural adultos responsáveis pelo 

domicílio e adultos portadores de pelo menos duas doenças crônicas possuem maior 

chance de autorreferir câncer. 

Outros estudos já foram realizados visando estabelecer o efeito de características 

demográficas, socioeconômicas, comportamentais e de saúde em desfechos de saúde 

autorreferida, tais como autoavaliação de saúde e morbidade referida. Na maioria desses 

estudos que utilizam dados de abrangência nacional, o indicador de morbidade é 

dicotomizado (nenhuma doença crônica, pelo menos uma doença crônica), não 

especificando assim a presença ou ausência de uma doença em particular. Enquanto outros 

estudos dão ênfase a fatores associados a ocorrência de tipos específicos de câncer, como o 

de pulmão, mama, de colo de útero, bucal, entre outros (GUERRA et al., 2005). Neste 

sentido, o presente estudo buscou gerar informações específicas sobre câncer, investigando 

o efeito de múltiplos determinantes na ocorrência de câncer autorreferido por adultos, 

considerando os ambientes urbano e rural do Brasil. 

Muitas das associações encontradas neste estudo são coerentes com outros estudos, 

inclusive alguns deles usando os dados da PNAD 2003 e 2008, mas em análises não 

estratificadas por área, e sim por outras variáveis como sexo e raça. Portanto, há 
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necessidade de mais estudos dedicados a avaliação de câncer, usando informação 

autorreferida ou diagnóstica, considerando o ambiente em que reside. 
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