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Resumo 

 

No Brasil o acelerado processo de industrialização provocou uma rápida 

urbanização, com a ampliação no ritmo do crescimento e no número de cidades 

(BERNARDELLI, 2006), e estima-se que em 2030, aproximadamente cinco 

bilhões de pessoas, o que corresponde a dois terços da população mundial, 

estarão morando em áreas urbanas (CAIAFFA et al., 2008). 

Este trabalho teve como objetivo estudar para o ambiente urbano a 

associação entre a autoavaliação global de saúde e um conjunto de 

características demográficas, socioeconômicas, comportamentais e de saúde 

dos idosos (60 anos ou mais) no Brasil, usando os dados da PNAD 2008. Essa 

associação foi estabelecida por meio do modelo de regressão logística 

multinomial, após verificar que a hipótese de homogeneidade dos coeficientes, 

requerida para o ajuste do modelo logístico ordinal, não foi satisfeita. 

Verificou-se, no ambiente urbano, que a chance de reportar um estado de 

saúde ruim, relativamente aos estados de saúde regular e bom, foi menor para 

idosos: do sexo feminino, que possuem nível superior (considerando sem 

instrução como base), com menor número de doenças crônicas, que não tem 

nenhuma dificuldade de realizar atividades básicas do cotidiano, que possuem 

plano de saúde, que nunca fumaram, e que praticam atividade física. Além disso, 

idosos com maior renda domiciliar mensal per capita e que moram sozinhos no 

domicílio possuem maior chance de reportarem um estado de saúde bom, 

relativamente ao estado de saúde ruim.  

Considerando que a autoavaliação de saúde é um indicador que apresenta 

concordância com as condições objetivas de saúde, os achados do presente 

estudo demonstram que para promoção de saúde dos idosos, é necessário 

reduzir as desigualdades socioeconômicas existentes, permitir uma maior 

acesso e utilização aos serviços de saúde e desenvolver políticas que visam 

mudanças de comportamento dos indivíduos, estimulando um estilo de vida mais 

saudável.  
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1. Introdução 

1.1 Saúde Urbana 
 

A saúde urbana pode ser entendida como um ramo da saúde pública que 

estuda os fatores de riscos das cidades, seus efeitos sobre a saúde e as relações 

sociais urbanas (CAIAFFA et al., 2008). Desse modo, a saúde está associada 

às condições de vida das pessoas e de suas interações com o meio ambiente e 

não apenas às suas características biológicas ou genéticas (COHEN, 2004). 

1.1.1 Saúde e urbanização 
 

No Brasil o acelerado processo de industrialização provocou uma rápida 

urbanização, com a ampliação no ritmo do crescimento e no número de cidades 

(BERNARDELLI, 2006), e estima-se que em 2030, aproximadamente cinco 

bilhões de pessoas, o que corresponde a dois terços da população mundial, 

estarão morando em áreas urbanas (CAIAFFA et al., 2008). 

A urbanização apresenta efeitos sobre a saúde da população, que podem 

ser positivos ou negativos. Entre os efeitos negativos da urbanização, os mais 

reportados nos estudos são a falta de organização social, precárias condições 

urbanas de moradia, de trabalho, de oportunidades e de capacidade de 

desenvolver políticas para ações (CAIAFFA et al., 2008). Com relação aos 

efeitos positivos da urbanização na saúde da população, estão o maior nível de 

renda, educação e informação, que por sua vez, possibilitam um maior acesso a 

uma alimentação de qualidade e aos serviços de saúde (VLAHOV et al., 2005; 

MCDADE et al., 2001). Embora haja divergências entre os estudos quanto aos 

múltiplos efeitos da urbanização na saúde da população, é fato que a falta de 

governança e não adoção de atitudes proativas em relação à rápida urbanização 

no Brasil facilita a propagação da pobreza habitacional e da degradação 

ambiental. Esses problemas, por sua vez, dificultam o aproveitamento do 

potencial da urbanização no sentido de melhorar o desenvolvimento social e 

econômico do país e os níveis de saúde da população brasileira (MARTINE e 

MCGRANAHAN, 2010). 

Devido à incapacidade dos políticos em prever e reagir frente à 

magnitude, velocidade e importância do crescimento urbano, no mundo mais de 
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um bilhão dos habitantes vivem em habitações em condições inadequadas e 

sem acesso a serviços básicos (água, lixo e esgoto), embora todo indivíduo 

tenha direito a uma vida saudável em consonância com a natureza (MARTINE & 

MCGRANAHAN, 2010; CAMELLO et al., 2009). Além disso, já é conhecido que 

muitas doenças (tais como cólera, dengue, esquistossomose e leptospirose, 

entre outras) são provenientes da falta ou inadequação de saneamento, 

sobretudo em áreas pobres, contribuindo para agravar a situação epidemiológica 

no Brasil (CAMELLO et al., 2009). Uma urbanização bem planejada, com uma 

governança mais efetiva pode ajudar na redução da pobreza, na estabilização 

do crescimento urbano e na geração de um futuro ambiental mais seguro; caso 

contrário, se deixada a mercê da especulação mobiliária e das forças do 

mercado, a urbanização aumentará a pobreza, a favelização e a degradação 

ambiental, ainda mais nos lugares que existem maiores desigualdades sociais e 

políticas (MARTINE E MCGRANAHAN, 2010). 

 

1.1.2 Modelo Conceitual em Saúde Urbana 
 

Para a análise da Saúde Urbana propõe-se o modelo de 

NOGUEIRA (2008) apresentado na Figura 1. Esse modelo é dividido em três 

níveis distintos, desde os mais próximos até os mais distais. O primeiro nível é 

representado por fatores individuais (sexo, idade e fatores hereditários) e de 

grupo (comportamentos e estilo de vida). O segundo nível é construído por 

influências comunitárias e condições estruturais locais (trabalho, transporte, 

segurança, produção e disponibilidade de alimentos, habitação, equidade, 

coesão social e capital social); e o terceiro nível é baseado em influências 

ambientais gerais (ruídos, ar, estética ambiental, água e saneamento, solo e 

recursos minerais, clima). 
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Fonte: Adaptado de Nogueira (2008). 
Figura 1: Modelo Conceitual para Saúde Urbana 

 

 
O conceito de saúde considera o cotidiano dos indivíduos vivendo nas 

cidades e as relações de interdependência que existem entre o indivíduo e o 

meio físico e social onde ele vive (CAIAFFA et al., 2008). Sendo assim este 

modelo ilustra como os atributos físicos e sociais (contexto) do ambiente podem 

afetar a sua saúde. 

Os lugares são formados por espaço físico e por tudo o que envolve e que 

nele contém, por pessoas e por suas atividades, por ambientes físicos e sociais. 

Por mais que parte das diferenças nos níveis de saúde possa ser por causa de 

fatores individuais, é provável que indivíduos com os mesmos fatores de risco 

tenham experiências de saúde diferentes, dependendo do lugar em que vivem 

(NOGUEIRA,2008). 

Os atributos físicos do lugar representam aspectos compartilhados por 

todos os residentes do mesmo lugar, como clima, qualidade da água, solo e ar, 

nível de ruído e estética do lugar. Os atributos sociais do lugar representam um 

conjunto de fatores relacionados à organização social e à disponibilidade e oferta 

de oportunidades sociais e recursos necessários à vida cotidiana, tais como: 

Coesão e capital social, Habitação, Trabalho, Transporte e acessibilidade, 

Segurança e Disponibilidade de alimentos (NOGUEIRA,2008). Para promoção 

da saúde, o modelo sugere intervenções mais específicas nas condições de vida 

dos indivíduos, em especial nas condições de moradia e de trabalho (CAIAFFA 

et al., 2008). 
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Com relação ao primeiro nível do modelo conceitual de saúde urbana, 

observa-se que comportamentos e estilo de vida, como atividades físicas, 

tabagismo e hábitos alimentares, tem a sua parcela de influência na saúde 

individual, podendo aumentar o nível de mortalidade e morbidade das 

populações, além de gerar uma menor qualidade de vida, ainda mais quando se 

leva em consideração determinados grupos e/ou lugares. Portanto, é possível 

promover a saúde individual através de estilos de vida mais saudáveis. 

O segundo nível do modelo conceitual, que se refere a “Influências 

comunitárias e condições estruturais locais”, indica que através da equidade, 

coesão social e capital social é possível promover a saúde, uma vez que as 

relações de suporte mútuo e amizade produz um sentimento de auto-estima e 

valorização, que trazem efeitos positivos na saúde. O modelo mostra ainda a 

necessidade de: construir habitações adequadas (Habitação), criar empregos 

seguros e acessíveis (Trabalho); melhorar a acessibilidade ao transporte público, 

para reduzir a dependência do transporte privado (Transporte e Acessibilidade); 

aumentar a produção local de alimentos e a disponibilidade de alimentos 

saudáveis (produção e disponibilidade de alimentos); e promover a segurança e 

o sentimento de segurança na comunidade (Segurança). 

O terceiro nível do modelo conceitual, que se refere aos fatores 

ambientais mais gerais, como ar, ruídos e estética ambiental, mostra a 

necessidade de melhorar a qualidade atmosférica, controlar níveis de ruído e 

proporcionar um quadro de vida agradável e atrativo para a promoção da saúde. 

 

1.1.3 Conceito de Urbano 
 

No Brasil, a definição de urbano e rural segue um conceito político-

administrativo baseado em leis municipais. Segundo o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), a área urbana é composta por áreas situadas 

dentro dos limites das cidades (sedes municipais), das vilas (sedes distritais) ou 

áreas urbanas isoladas, enquanto que a área rural abrange as áreas situadas 

fora desses limites (IBGE, 2009). Em uma pesquisa ao Aurélio, verifica-se que 

urbano é um adjetivo do que pertence ou é relativo à cidade; e rural é um adjetivo 

do que pertence ou é relativo ao campo. Já em uma consulta ao Wikipédia, 

observa-se que urbano é a área de um município caracterizada pela edificação 
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contínua e a existência de equipamentos sociais destinados às funções urbanas 

básicas, como habitação, trabalho, recreação e circulação. 

 

1.1.4  Autoavaliação de saúde dos idosos 
 

Entre os vários indicadores recomendados pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS) para avaliar a saúde das populações, inclusive da população 

idosa, destaca-se a autoavaliação do estado global de saúde, que é um indicador 

que tem sido amplamente levantado em pesquisas populacionais, por ser 

facilmente obtido e permitir comparações internacionais (THEME-FILHA et al., 

2008). 

A autoavaliação de saúde visa mensurar o estado de saúde através de 

um critério subjetivo, pois depende da percepção da pessoa sobre a sua própria 

saúde (NERI & SOARES, 2002). Esse indicador pode ser preditor de 

mortalidade, pois as pessoas que relatam a sua saúde como sendo não boa, 

apresentam maior risco de mortalidade por todas as causas de morte, em 

comparação com aquelas que relatam ter uma saúde boa (ALVES & 

RODRIGUES, 2005). 

O indivíduo ao avaliar seu estado de saúde, não responde apenas com 

base na existência ou não de uma doença, mas procura ponderar sua resposta 

às múltiplas dimensões de saúde (vitalidade, ansiedade, preocupação, etc.) 

(NERI & SOARES, 2002). A principal vantagem deste indicador é a sua forte 

associação com estado real de saúde dos indivíduos, indicando que a 

autoavaliação de saúde pode ser utilizada como uma proxy das condições 

objetivas de saúde (CARMAGOS et al., 2009). A natureza subjetiva da 

autoavaliação de saúde não é uma limitação e sim um ponto forte deste 

indicador, pois o processo saúde-doença é contínuo, relativo e subjetivo, cuja 

percepção, cognição e interpretação variam no tempo e no espaço, em função 

de fatores individuais e ambientais (NOGUEIRA, 2008). 
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1.2 Saúde do Idoso 
 

O envelhecimento populacional tornou-se, a partir dos anos 80, um 

fenômeno universal que atinge países em desenvolvimento e também países 

desenvolvidos (PINTO et al.,2006). No Brasil, a proporção de idosos (60 anos ou 

mais) correspondia em 2000 a 8,6% da população total, em comparação a 7,3% 

em 1991 (IBGE, 2002). Neste período, a população brasileira de 60 anos ou mais 

de idade, aumentou, em quase quatro milhões de pessoas, e esse processo de 

envelhecimento foi devido ao crescimento vegetativo e ao aumento da 

esperança de vida (IBGE, 2002). Estima-se que no ano de 2025 o percentual de 

idosos (60 anos ou mais) no Brasil corresponderá a cerca de 30% da população 

total (IBGE, 2008). 

Esse quadro de crescimento da população idosa brasileira pode 

representar um grave problema para a sociedade se a longevidade não for 

acompanhada por condições de saúde adequadas. Desse modo, é preciso 

garantir políticas públicas eficientes, para evitar uma saúde precária e a 

incapacidade funcional dos idosos (ALVES & RODRIGUES, 2005). Neste 

sentido, conhecer os fatores que influenciam na percepção de saúde dos idosos 

poderá contribuir para identificar quais determinantes da saúde precisam ser 

priorizados para que esse grupo populacional tenha atenção adequada às suas 

necessidades (PAGOTTO et al., 2013). Segundo CABRAL et al. (2010), o 

envelhecimento humano é um processo de caráter individual que sofre influência 

de fatores intrínsecos e extrínsecos. O ambiente físico e social em que o 

indivíduo está inserido, pode facilitar ou dificultar o processo de adaptação, 

acelerando ou retardando esse processo de envelhecimento. 
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2. Objetivos 

2.1 Objetivo Geral 
 

Estudar para o ambiente urbano a associação entre a autoavaliação 

global de saúde e um conjunto de características demográficas, 

socioeconômicas, comportamentais e de saúde dos idosos brasileiros 

(60 anos ou mais), no ano de 2008. 

 

2.2 Objetivos Específicos 
 

 Estimar para o ambiente urbano as prevalências de autoavaliação de 

saúde “ruim/muito ruim”, “regular”, “boa/muita boa”; 

 Analisar a distribuição percentual dos idosos no ambiente urbano por 

níveis de autoavaliação de saúde e segundo as suas características 

socioeconômicas, demográficas, comportamentais e de saúde; 

 Identificar as características associadas com os níveis de autoavaliação 

de saúde dos idosos no ambiente urbano. 
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3. Material de Métodos  

3.1 Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 2008 
 

A PNAD é uma pesquisa amostral realizada anualmente pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de abrangência nacional, que por 

ter propósito múltiplos, investiga diversas características socioeconômicas da 

sociedade, como população, educação, trabalho, rendimento, habitação, entre 

outros temas que são incluídos na pesquisa de acordo com as necessidades de 

informação para o Brasil (IBGE, 2009), como previdência social, migração, 

fecundidade, nupcialidade, saúde, nutrição. 

A PNAD 2008 utiliza um plano amostral complexo, que envolve 

estratificação, conglomeração e probabilidades desiguais de seleção das 

unidades. A PNAD 2008 é realizada por meio de uma amostra probabilística de 

domicílios obtida em três estágios de seleção, onde as unidades primárias de 

amostragem são os municípios; as unidades secundárias de amostragem 

os setores censitários; e as unidades terciárias os domicílios (IBGE, 2009). 

No primeiro estágio, os municípios foram classificados em dois grupos: 

autorrepresentativos (probabilidade 1 de pertencer à amostra) e não 

autorrepresentativos. Os municípios não autorrepresentativos passaram por um 

processo de estratificação e, em cada estrato, foram selecionados com 

reposição e com probabilidade proporcional à população residente obtida no 

Censo Demográfico 2000. 

No segundo estágio, as unidades (setores censitários) foram 

selecionadas, em cada município da amostra, também com probabilidade 

proporcional e com reposição, sendo utilizado o número de unidades 

domiciliares existentes por ocasião do Censo Demográfico 2000 como medida 

de tamanho. 

No terceiro estágio foram selecionados, com equiprobabilidade, em cada 

setor censitário da amostra, as unidades domiciliares para investigação das 

características dos moradores e da habitação. 

Na análise de dados da PNAD 2008, por ser uma pesquisa amostral 

complexa, deve ser levado em consideração essas características do plano 
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amostral, pois as estimativas pontuais dos parâmetros são influenciadas por 

pesos distintos associados às unidades da amostra, enquanto as estimativas de 

variância são influenciadas pela estratificação, conglomeração e pesos 

amostrais (SILVA et al., 2002; PESSOA e SILVA, 1998; LEE et al.,1989). Sendo 

assim, quando se ignora estas informações do plano amostral efetivamente 

adotado na pesquisa, diferentes estudos mostraram empiricamente o impacto 

deste procedimento tanto nas estimativas pontuais dos parâmetros quanto nas 

suas medidas de precisão (MORAES et al., 2012; SZWARCWALD & 

DAMACENA, 2008). 

No banco de dados da PNAD 2008 já estão disponíveis as informações 

dos pesos amostrais e da estratificação e conglomeração que caracterizam o 

seu plano amostral, bastando apenas que sejam incorporadas no momento da 

análise dos dados, usando pacotes estatísticos adequados. O pacote utilizado 

neste trabalho foi o SPSS for Windows, versão 20.0. 

 

3.2 População de estudo 
 

A população de estudo é composta por indivíduos idosos de 60 anos ou mais 

de idade, residentes em domicílios particulares permanentes1, no ambiente 

urbano do Brasil. Dentre esses idosos excluiu-se aqueles que não relataram 

informações (missings) sobre pelo menos uma das variáveis consideradas no 

estudo. 

 

 

 

 

 

                                                           
1Domicílios destinados à moradia de uma pessoa ou de um grupo de pessoas, cujo relacionamento é ditado 

por laços de parentesco, dependência doméstica, ou normas de convivência. 
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3.3 Variáveis utilizadas no estudo 
 

3.3.1 Autoavaliação de saúde 
 

A autoavaliação de saúde se refere ao estado de saúde da pessoa, 

avaliado segundo seu próprio ponto de vista. Esta variável foi levantada no 

questionário da PNAD 2008 por meio da seguinte pergunta: “De um modo geral, 

considera o seu próprio estado de saúde como”, contendo cinco alternativas de 

respostas possíveis: muito ruim, ruim, regular, bom, muito bom. Neste trabalho 

essas categorias serão combinadas em três: 1) ruim ou muito ruim; 2) regular; 

3) bom ou muito bom.   

Para os idosos que não responderam esta pergunta, considerou-se ainda 

as informações sobre a saúde prestadas por terceiros, por outras pessoas 

residentes no domicílio do idoso, ou mesmo por outras pessoas não residentes 

no domicílio que conheciam o idoso. 

Neste trabalho, a autoavaliação de saúde é a variável resposta, 

apresentando portanto 3 categorias mutuamente exclusivas: 

 

Y = {
1, Muito ruim ou ruim      
2, Regular                             
3, Muito boa ou boa          

 

 

Para facilitar a escrita dos resultados, a categoria 1 “muito ruim ou ruim” 

será referida simplesmente por “ruim”; e a categoria 3 “boa ou muito boa” será 

referida apenas por “boa”. Desse modo, a autoavaliação de saúde é definida 

neste trabalho como: 

Y = {
1, Ruim    
2, Regular
3, Boa        
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3.3.2 Variáveis demográficas, socioeconômicas, comportamentais 

e de saúde dos idosos 

 
Para explicar a variação dos níveis de autoavaliação de saúde dos idosos, 

de 60 anos ou mais de idade, serão consideradas no estudo suas características 

socioeconômicas, demográficas, comportamentais e de saúde, conforme 

mostradas no Quadro 1. 

Quadro 1: Características socioeconômicas, demográficas, comportamentais e 

de saúde dos idosos de 60 anos ou mais. 

*Grau de dificuldade na realização de atividades básicas do cotidiano, como alimentar-se, tomar banho, ou ir ao banheiro. 

Características demográficas 

Sexo Masculino; Feminino 

Idade 60 e 65 anos, 65 a 70 anos, 70 a 75 anos, 75 
a 80 anos, 80 anos ou mais 

Cor/raça Branca, Não branca  

Características socioeconômicas 

Nível de instrução Sem instrução, Ensino fundamental, Ensino 
médio, Ensino superior. 

Renda domiciliar mensal per 
capita 

Sem renda ou até 1 s.m, Mais de 1 a 5 s.m, 
Mais de 5 s.m 

Características comportamentais e de saúde 

Doenças crônicas Nenhuma, 1 Doença Crônica, 2 Doenças 
Crônicas, 3 Doenças Crônicas ou Mais 

Mobilidade física autorreferida* Tem grande dificuldade, Não tem dificuldade 

Posse de plano de saúde Sim, Não 

Fumo Fumante, Ex-fumante, Nunca fumou 

Atividade Física Sim, Não 

Características habitacionais 

Qualidade da construção da 
moradia 

Adequado, Inadequado  

Disponibilidade de 
infraestrutura de serviços 
básicos (água, lixo e esgoto) 

Adequado, Semi-adequado, Inadequado 

Número de pessoas no 
domicílio  

Nenhuma, Uma, Duas, Três pessoas ou mais 

Tipo de Informante Própria pessoa, Pessoa não moradora do 
domicílio, Outra pessoa moradora do 
domicílio 
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A variável “qualidade da construção da moradia” que representa uma 

característica do ambiente intradomiciliar, foi obtida através da combinação de 

duas variáveis binárias2 que indicam adequação ou inadequação com relação 

ao material usado nas paredes e cobertura (teto) dos domicílios. Quanto à 

parede, considerou-se como adequados os domicílios de alvenaria e madeira 

aparelhada; e como inadequado os domicílios de taipa não revestida, madeira 

aproveitada, palha ou outro material. Quanto à cobertura (teto), considerou-se 

como adequados aqueles domicílios com telha, laje de concreto, madeira 

aparelhada e zinco; e inadequados com madeira aproveitada, palha ou outros 

materiais. Desse modo, a variável “qualidade da construção da moradia”, 

apresenta dois níveis: 1) adequado: para os domicílios considerados adequados 

tanto em termos de parede quanto cobertura (teto)”; 2) inadequado: para os 

domicílios considerados inadequados em termos de parede ou cobertura (teto), 

ou ambos (parede e teto). 

A variável “disponibilidade de infraestrutura de serviços sociais básicos” 

foi classificada pela combinação de três variáveis binárias que indicam 

adequação ou inadequação quanto a água, lixo e esgoto. Com relação à água 

considerou-se como adequados os domicílios com rede geral de distribuição de 

água; e inadequados os domicílios com poço, nascente ou outra proveniência. 

Quanto ao lixo, considerou-se adequados os domicílios em que a coleta do lixo 

é direta ou indireta; e inadequados os domicílios em que o lixo é queimado ou 

enterrado na propriedade, jogado em terreno baldio ou logradouro, jogado em 

rio, lago ou mar, ou outro destino. Quanto ao esgoto, considerou-se adequados 

os domicílios ligados a rede coletora de esgoto ou pluvial, ou com fossa séptica 

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

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

rudimentar, ou ainda aqueles domicílios cuja forma de escoamento do esgoto é 

vala, direto para o rio, lago ou mar, outra forma. 

A variável “disponibilidade de infraestrutura de serviços sociais básicos” é 

uma variável com três níveis: 1) adequado: para os domicílios considerados 

adequados em todas as três variáveis (água, lixo e esgoto); 2) semi-adequado: 

para os domicílios considerados adequados em duas das três variáveis 

                                                           
2Tais variáveis foram criadas obedecendo os critérios definidos em IBGE (1999). 
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consideradas (água e lixo, ou água e esgoto, ou lixo e esgoto); 3) inadequado: 

para os domicílios considerados inadequados em duas ou três variáveis (água, 

lixo e esgoto ou água e lixo ou água e esgoto). 

As demais variáveis que serão utilizadas no presente estudo já estão 

disponíveis no banco de dados da PNAD 2008, sendo que algumas dessas 

variáveis foram modificadas apenas pela agregação de seus níveis. 

3.4 Modelo de regressão logística ordinal  
 

O modelo de regressão logística ordinal, é um modelo estatístico que 

permite incorporar a natureza ordinal da variável autoavaliação de saúde. A 

autoavaliação de saúde será considerada no presente estudo com três 

categorias: 1) ruim; 2) regular; 3) boa. 

O Quadro 2 ilustra as comparações efetuadas quando se adota o modelo 

de regressão logística ordinal. 

 

Quadro 1: Comparações efetuadas no modelo de regressão logística 
ordinal 

Autoavaliação de saúde em escala ordinal (comparações) 

𝑲 = 𝟑 categorias 

Categorias  Comparações 𝑶𝑹𝑲 

𝑲 = 𝟏: Ruim 𝟏𝒗𝒔𝟐, 𝟑 𝑶𝑹𝟏 

𝑲 = 𝟐: Regular 𝟏, 𝟐𝒗𝒔𝟑 𝑶𝑹𝟐 

𝑲 = 𝟑: Boa  -  

 

 

O modelo de regressão logística ordinal é representado pela expressão 

(1), dada por: 

𝐿𝑜𝑔𝑖𝑡 [𝑃 (𝑌 ≤ 𝑘|𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑝)] = 

ln ⌈
𝑃 (𝑌 ≤ 𝑘|𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑝)

𝑃 (𝑌 > 𝑘|𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑝)
⌉ =  αk +  (𝛽1𝑥1 + 𝛽2𝑥2 + ⋯ + 𝛽𝑝𝑥𝑝)                  (1) 

sendo 𝑘 = 1,2, … , 𝐾 − 1 
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onde: 

𝐿𝑜𝑔𝑖𝑡[𝑃(𝑌 ≤ 𝑘| 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑝)], é a chance da autoavaliação de saúde assumir 

categorias de menor ordem (pior estado de saúde autorreferido), 

comparativamente às categorias de maior ordem (melhor estado de saúde 

autorreferido). 

 

𝛼𝑘 é o ponto de corte, para as 𝑘 = 1,2, … , 𝐾 − 1 categorias do desfecho 

autoavaliação de saúde.3 

𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑝 são as variáveis explicativas do modelo. 

𝛽1, 𝛽2, … , 𝛽𝑝 são os efeitos das variáveis explicativas. 

Os parâmetros não dependem de 𝑘, pois o modelo assume que os 

efeitos 𝛽′𝑠 das variáveis explicativas sobre o desfecho de autoavaliação de 

saúde independe da categoria 𝑘 (hipótese de homogeneidade dos coeficientes). 

Se 𝛽𝑗 > 0, quando 𝑥𝑗 aumenta, aumenta a probabilidade do desfecho 

autoavaliação de saúde assumir categorias de menor ordem (𝑌), ou em outras 

palavras, diminui a probabilidade do desfecho assumir categorias de maior 

ordem. 

Se 𝛽𝑗 < 0,quando 𝑥𝑗 aumenta, aumenta a probabilidade do desfecho de 

autoavaliação de saúde assumir categorias de maior ordem (𝑌). 

Para a expressão (1) do modelo de regressão logística ordinal, verifica-se 

que a relação entre “o sinal de 𝛽𝑗” e “a variação de 𝑌” é oposta a interpretação 

generalizada do sinal de 𝛽𝑗 em modelos de regressão usuais. Por este motivo, 

sendo 𝛽𝑗 > 0 para que ao aumentar 𝑥𝑗, também aumente a probabilidade do 

desfecho autoavaliação de saúde assumir categorias de maior ordem, é 

necessário representar o modelo de regressão logística ordinal da seguinte 

forma, colocando o sinal negativo (-) no preditor linear, como mostrado na 

                                                           
3Observe que o modelo não engloba a última classe 𝐾 uma vez que 𝑃(𝑌 ≤ 𝐾) = 1. 
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expressão (2) a seguir: 

𝐿𝑜𝑔𝑖𝑡[𝑃(𝑌 ≤ 𝑘| 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑝)] = ln [
𝑃(𝑌 ≤ 𝑘| 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑝)

𝑃(𝑌 > 𝑘| 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑝)
]    (2)

= 𝛼𝑘 − (𝛽1𝑥1 + 𝛽2𝑥2 + ⋯ + 𝛽𝑝𝑥𝑝) 

sendo 𝑘 = 1,2, … , 𝐾 − 1. 

A expressão (2), pode ser escrita como na equação (3): 

ln [
1

𝑃(𝑌>𝑘| 𝑥1,𝑥2,…,𝑥𝑝)

𝑃(𝑌≤𝑘| 𝑥1,𝑥2,…,𝑥𝑝)

] = 𝛼𝑘 − (𝛽1𝑥1 + 𝛽2𝑥2 + ⋯ + 𝛽𝑝𝑥𝑝) 

 

ln(1) − ln [
𝑃(𝑌 > 𝑘| 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑝)

𝑃(𝑌 ≤ 𝑘| 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑝)
] = 𝛼𝑘 − (𝛽1𝑥1 + 𝛽2𝑥2 + ⋯ + 𝛽𝑝𝑥𝑝) 

 

ln [
𝑃(𝑌 > 𝑘| 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑝)

𝑃(𝑌 ≤ 𝑘| 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑝)
] = −𝛼𝑘 + (𝛽1𝑥1 + 𝛽2𝑥2 + ⋯ + 𝛽𝑝𝑥𝑝) 

 

Fazendo 𝛼𝑘
∗ = −𝛼𝑘: 

 

ln [
𝑃(𝑌 > 𝑘| 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑝)

𝑃(𝑌 ≤ 𝑘| 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑝)
] = 𝛼𝑘

∗ + (𝛽1𝑥1 + 𝛽2𝑥2 + ⋯ + 𝛽𝑝𝑥𝑝)                          (3) 

 

A partir da expressão (3), pode-se verificar agora que relação entre “o 

sinal de 𝛽𝑗” e “a variação de 𝑌” apresenta a interpretação semelhante à realizada 

em modelos de regressão usuais, isto é: 

Se 𝛽𝑗 > 0,quando 𝑥𝑗 aumenta, aumenta a probabilidade do desfecho 

autoavaliação de saúde assumir categorias de maior ordem (𝑌).  

Se 𝛽𝑗 < 0, quando 𝑥𝑗 aumenta, diminui a probabilidade do desfecho de 

autoavaliação de saúde assumir categorias de maior ordem (𝑌). 

A expressão (2) (com sinal negativo), ou equivalentemente, a expressão 

(3) do modelo de regressão logístico ordinal é a forma como está implementado 
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na maioria dos softwares estatísticos, entre eles o SPSS que será utilizado neste 

trabalho. 

Com relação a interpretação do modelo (expressão 3), são utilizadas 

medidas de razão de chance, assim como no modelo de regressão logística 

binária. Ou seja, a partir do modelo de regressão logística ordinal é possível 

estimar a medida de razão de chance (𝑂𝑅𝑘) do idoso autorreferir um estado de 

saúde maior que 𝑘, para as categorias 𝑘 = 1,2, … , 𝐾 − 1 da autoavaliação de 

saúde, que consiste na comparação da chance do idoso autorreferir um estado 

de saúde maior do que 𝑘(𝑌 > 𝑘), para 𝑥1 = 𝑎 (sendo 𝑎 = 1 no caso de ter o 

atributo) com aquela para 𝑥1 = 𝑏(sendo 𝑏 = 0no caso de não ter o atributo): 

 

𝑂𝑅𝑘 =

𝑃(𝑌 > 𝑘|𝑥1 = 𝑎, 𝑥2, … , 𝑥𝑝)

𝑃(𝑌 ≤ 𝑘|𝑥1 = 𝑎, 𝑥2, … , 𝑥𝑝)

𝑃(𝑌 > 𝑘|𝑥1 = 𝑏, 𝑥2, … , 𝑥𝑝)

𝑃(𝑌 ≤ 𝑘|𝑥1 = 𝑏, 𝑥2, … , 𝑥𝑝)

= 

 

𝑂𝑅𝑘 =
𝑒𝛼𝑘

∗ +(𝛽1.𝑎+𝛽2𝑥2+⋯+𝛽𝑝𝑥𝑝)

𝑒𝛼𝑘
∗ +(𝛽1.𝑏+𝛽2𝑥2+⋯+𝛽𝑝𝑥𝑝)

=  𝑒(𝑎−𝑏).𝛽1 = 𝑒(1−0).𝛽1 = 𝑒𝛽1 

∀𝑘 = 1,2, … , 𝐾 − 1 

 

Embora o modelo de regressão logística ordinal, modele probabilidades 

acumuladas, o desfecho autoavaliação de saúde 𝑌 pode ser interpretado como 

a operacionalização de uma variável latente contínua não medida 𝑌∗ (nível de 

saúde), resultando na especificação do seguinte modelo estrutural: 

 

𝑌∗ =  𝛽1𝑥1 + 𝛽2𝑥2 + ⋯ + 𝛽𝑝𝑥𝑝 + 𝜀, onde: 

𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑝 são as variáveis explicativas. 

𝛽1, 𝛽2, … , 𝛽𝑝 são os efeitos das variáveis explicativas. 

𝜀 é o erro do modelo com distribuição logística de média 0 e variância 
𝜋2

3
. 

 

Em relação aos pontos de corte 𝛼𝑘  (cuja quantidade depende do número 

de categorias da variável ordinal observada) que separam a resposta de um 

determinado idoso em diferentes categorias, que é determinada em função do 
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intervalo em que sua resposta não obervada pertencerá. Assim, um idoso está 

na categoria k (𝑌 = 𝑘) quando 𝑌∗ excede o ponto de corte 𝛼𝑘−1, mas não excede 

o ponto de corte 𝛼𝑘. De modo geral, assume-se uma série de pontos de corte 

𝛼0, 𝛼1, … , 𝛼𝑘−1, 𝛼𝑘  , onde K é o número de categorias da variável observada e 

𝛼0 =  −∞ e 𝛼𝑘 =  +∞. 

 Para a escala ordinal de K categorias, a autoavaliação de saúde 𝑌 está 

relacionada com a variável latente 𝑌∗ da seguinte forma geral como mostrado 

abaixo:   𝑌 = 𝑘  se 𝛼𝑘−1  <  𝑌∗  ≤  𝛼𝑘 , ∀  𝑘 = 1,2, … , 𝐾. 

No caso particular de 𝐾 = 3 categorias de autoavaliação de saúde, esta 

relação pode ser representada do seguinte modo: 

𝑌 =  {

1 → 𝑅𝑢𝑖𝑚  𝑠𝑒 − ∞ < 𝑌∗ ≤ 𝛼1                            
2 → 𝑅𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟  𝑠𝑒  𝛼1 < 𝑌∗ ≤ 𝛼2                          
3 → 𝐵𝑜𝑎  𝑠𝑒  𝛼2 < 𝑌∗ <  +∞                               

 

  

Neste caso, existem dois pontos de corte 𝛼1 𝑒 𝛼2 estritamente crescentes          

(𝛼1 < 𝛼2). A figura 2 abaixo mostra a divisão da reta real pelos pontos de corte 

em três intervalos, ilustrando a relação entre a variável latente e uma variável 

categórica de três níveis. 

 

 

 

 

 
 

Figura 2: Relação entre uma variável latente e uma variável categórica de 3 

níveis 

3.4.1 Teste de homegeneidade dos coeficientes (ou Teste de 

Proporcionalidade de chances) 
 

O modelo de regressão logística ordinal, descrito na seção 3.4, assume 

que o efeito das variáveis explicativas na chance do desfecho assumir categorias 

de maior ordem, representado por ln [
𝑃(𝑌>𝑘| 𝑥1,𝑥2,…,𝑥𝑝)

𝑃(𝑌≤𝑘| 𝑥1,𝑥2,…,𝑥𝑝)
], é o mesmo para todas as 

categorias do desfecho do modelo. Para avaliar se este pressuposto é satisfeito 

−∞                        𝛼1                              𝛼2                        +∞ 

𝑌∗ 

         Ruim                         Regular                       Boa                  Y 
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ou não, utiliza-se o teste de homogeneidade dos coeficientes, também 

designado por teste de proporcionalidade das chances, ou ainda, por teste de 

paralelismo. A formulação deste teste estatístico, que está implementado no 

SPSS 20.0, é descrito a seguir: 

 

 Hipóteses a serem testadas: 

 

      {

 
  𝐻0: 𝐴 ℎ𝑖𝑝ó𝑡𝑒𝑠𝑒 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑚𝑜𝑔𝑒𝑛𝑒𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑜 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 é 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑖𝑡𝑎.              
𝐻1:  𝐴 ℎ𝑖𝑝ó𝑡𝑒𝑠𝑒 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑚𝑜𝑔𝑒𝑛𝑒𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑜 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑛ã𝑜 é 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑖𝑡𝑎.    

             

{
H0:1 = 2 = ⋯ = 𝐾−1                                                                             

H1:𝑘 ≠ 𝑙   𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑙𝑔𝑢𝑚 𝑘, 𝑙 (𝑘 ≠ 𝑙; 𝑡𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒: 𝑘, 𝑙 = 1,2, … , 𝐾 − 1)
  

onde: 

𝜷𝑗 = (𝛽𝑗1, 𝛽𝑗2, … , 𝛽𝑗𝑝)′ é o vetor, de dimensão 1xp, de parâmetros 

desconhecidos referentes a  j-ésima categoria da variável resposta do 

modelo;  j=1,2, ..., K-1. 

 

 Estatística de teste: 

 

A estatística de teste é a estatística de razão de pseudo-verossimilhanças 

de dois modelos logísticos ordinais, sendo o primeiro modelo composto por 

coeficientes homogêneos (iguais), e o segundo modelo por coeficientes não 

homogêneos, isto é, que podem ser diferentes.  

Desse modo, a estatística de teste é dada por: 

 
2 = 2[𝑙𝑛𝐿1(�̂�) − 𝑙𝑛𝐿0(�̂�)] 2

qp 
~  

 

 

2 = −2𝑙𝑛 [
𝐿0(�̂�) 

𝐿1(�̂�)
] 2

qp 
~  
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onde: 𝐿0(�̂�) é a função de pseudo-verossimilhança do modelo com q parâmetros 

(coeficientes homogêneos) e 𝐿1(�̂�) é a função de pseudo-verossimilhança do 

modelo com p parâmetros (coeficientes não homogêneos). 

 Região crítica: 

𝑅𝐶∗ = {X2 ≥ 𝜒0,05 ; 𝑝−𝑞
2 } 

 

 Tomada de decisão: 

 

Se X2𝑅𝐶∗ rejeita-se H0 ao nível de significância 𝛼 = 5%, e conclui-

se que a hipóteses de homogeneidade não é satisfeita, ou seja, o modelo 

com coeficientes homogêneos não é adequado. Se X2𝑅𝐶∗ não há 

evidências para rejeitar H0 ao nível de significância 𝛼 = 5%, e conclui-se 

que a hipótese de homogeneidade é satisfeita, ou seja, o modelo com 

coeficientes homogêneos é adequado.  

Essa decisão também pode ser tomada com base no p-valor do 

teste. Caso o p-valor seja menor ou igual ao nível de significância 𝛼 = 5% 

(p-valor≤0,05), rejeita-se a hipótese nula H0, isto é, a hipótese de 

homogeneidade dos coeficientes não é satisfeita. Caso contrário                

(p-valor>0,05), não se rejeitaria H0, e concluiria sobre a existência de 

homogeneidade dos coeficientes do modelo. 

No caso de não rejeição da hipótese nula H0, utiliza-se o modelo 

de regressão logística ordinal, descrito na seção 3.4. Já no caso de 

rejeição de H0, uma alternativa seria adotar o modelo de regressão 

logística multinomial, descrito na seção 3.5. 

3.5 Modelo de Regressão Logística Multinomial 
 

O modelo de regressão logística multinomial é um modelo linear 

generalizado onde a função de ligação é a logística e a distribuição de 

probabilidade da variável resposta 𝑌 é a multinomial. Esse modelo é utilizado 

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

(𝑌 = 1,2, … , 𝐽)  mutuamente exclusivas (HOSMER & LEMESHOW, 2000; 

MARÔCO, 2010). 

3.5.1 Especificação do Modelo 
 

O modelo de regressão logística multinomial é representado pela seguinte 

equação: 

𝑙𝑛 (
𝑝𝑖𝑗

𝑝𝑖𝐽
) = 𝑿𝑖

′𝜷
𝑗
   ,  𝑖 = 1,2, … , 𝑛 𝑒 𝑗 = 1,2, … , 𝐽 − 1          (1) 

 

onde: 

𝑿𝑖 = (𝑋𝑖1, 𝑋𝑖2, … , 𝑋𝑖𝑘)′ é o vetor composto por 𝑘 variáveis explicativas, referentes 

ao 𝑖-ésimo indivíduo; 

𝜷𝑗 = (𝜷𝒋𝟏, 𝜷𝒋𝟐, … , 𝜷𝒋𝒌)′ é o vetor de parâmetros desconhecidos referentes a 𝑗-

ésima categoria da variável resposta do modelo; 

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

categoria da variável resposta do modelo; 

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

categoria (categoria de referência) da variável resposta do modelo; 

Da equação (1), pode-se obter a chance do 𝑖-ésimo indivíduo pertencer à 

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

dada por: 

𝑝𝑖𝑗

𝑝𝑖𝐽
= 𝑒

𝑿𝑖
′𝜷𝑗 , 𝑖 = 1,2, … , 𝑛 𝑒 𝑗 = 1,2, … , 𝐽 − 1     (2) 

Considerando as respectivas probabilidades 𝑝𝑖1, 𝑝𝑖2, … , 𝑝𝑖𝐽 associadas as 

𝐽 categorias da variável resposta, temos que: 

 

𝑝𝑖1 +  𝑝𝑖2 + … + 𝑝𝑖𝐽 = 1 

 

∑ 𝑝𝑖𝑗
𝐽
𝑗=1 = 1          (3) 
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Da equação (2), pode-se expressar a probabilidade 𝑝𝑖𝑗 do seguinte modo: 

𝑝𝑖𝑗 =  𝑝𝑖𝐽. 𝑒
𝑿𝑖

′𝜷𝑗     (4) 

Substituindo a equação (4) na (3), obtém-se a probabilidade 𝑝𝑖𝐽, como 

mostrado a seguir: 

∑ 𝑝𝑖𝐽. 𝑒
𝑿𝑖

′𝜷𝑗

𝐽

𝑗=1
= 1 

𝑝𝑖𝐽 =
1

∑ 𝑒
𝑿𝑖

′𝜷𝑗𝐽
𝑗=1

        (5) 

 

Ao substituir, por sua vez, a equação (5) na (4), pode-se escrever 𝑝𝑖𝑗 do 

seguinte modo: 

𝑝𝑖𝑗 =
𝑒

𝑿𝑖
′𝜷𝑗

∑  𝑒𝑿𝑖
′𝜷𝑗𝐽

𝑗=1

 

𝑝𝑖𝑗 =
𝑒

𝑿𝑖
′𝜷𝑗

𝑒
𝑿𝑖

′𝜷𝐽 + ∑  𝑒𝑿𝑖
′𝜷𝑗𝐽−1

𝑗=1

 

 

Como 𝜷𝑱 = 𝟎, então a probabilidade 𝑝𝑖𝑗 pode ser expressa por: 

 

𝑝𝑖𝑗 =
𝑒

𝑿𝑖
′𝜷𝑗

1 + ∑  𝑒𝑿𝑖
′𝜷𝑗𝐽−1

𝑗=1

 

 

No caso em que 𝑗 = 𝐽, obtem-se a probabilidade 𝑝𝑖𝐽, sendo dada por: 

 

𝑝𝑖𝐽 =
𝑒

𝑿𝑖
′𝜷𝐽

1 + ∑  𝑒𝑋𝑖
′𝛽𝑗𝐽−1

𝑗=1

 

𝑝𝑖𝐽 =
1

1 + ∑  𝑒𝑿𝑖
′𝜷𝑗𝐽−1

𝑗=1
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3.5.2 Métodos de Estimação dos Parâmetros do Modelo 

3.5.2.1 Método de Máxima Verossimilhança (MV) 
 

 O método de máxima verossimilhança (MV) é um método iterativo 

amplamente utilizado para a estimação dos parâmetros de modelos lineares 

generalizados. Como a variável resposta Y do modelo de regressão logística 

multinomial possui J categorias, pode-se definir J variáveis binárias da seguinte 

forma: 

𝐷𝑖𝑗 = {
 1, 𝑠𝑒 𝑌𝑖 = 𝑗
 0, 𝑠𝑒 𝑌𝑖 ≠ 𝑗

 

  

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

Y1, Y2, ..., Yn , independentes e todas com distribuição multinomial, a função de 

probabilidade de Yi, é dada por: 

𝑃(𝑌𝑖 =  𝑦𝑖|𝑝𝑖𝑗) = 𝑝𝑖1
𝐷𝑖1 . 𝑝𝑖2

𝐷𝑖2 . … . 𝑝
𝑖𝐽

𝐷𝑖𝐽 ; i=1, 2, ..., n, 

onde: 

𝑝𝑖𝑗 = 𝑝𝑖𝑗(𝜷𝑗) =
𝑒𝑿𝒊

′𝜷𝑗

1 + ∑ 𝑒𝑿𝒊
′𝜷𝑗𝐽−1

𝑗=1

  

 

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

abaixo:  

L(𝜷𝑗| 𝒚) = ∏ P(𝑌𝑖 =  𝑦𝑖 | 𝑝𝑖𝑗) =

𝑛

𝑖=1

∏ 𝑝𝑖1
𝐷𝑖1 . 𝑝𝑖2

𝐷𝑖2 . … . 𝑝
𝑖𝐽

𝐷𝑖𝐽

𝑛

𝑖=1

 

 

A estimativa �̂�𝑗 = (�̂�𝑗1, �̂�𝑗2, … , �̂�𝑗𝑘)′, obtida por MV, é o valor de                          
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𝜷𝑗 = (𝛽𝑗1, 𝛽𝑗2, … , 𝛽𝑗𝑘)′ que maximiza L(𝜷𝑗| 𝒚). Como o máximo da função de 

verossimilhança da amostra L(𝜷𝑗| 𝒚) é também o máximo do logaritmo dessa 

função, para simplificar  as demonstrações, optou-se por maximizar o ln L(𝜷𝑗| 𝒚), 

como mostrado a seguir: 

ln L(𝜷𝑗| 𝒚) = ln ∏ 𝑝𝑖1
𝐷𝑖1 . 𝑝𝑖2

𝐷𝑖2 . … . 𝑝
𝑖𝐽

𝐷𝑖𝐽

𝑛

𝑖=1

 

= ∑ ln  (𝑝𝑖1
𝐷𝑖1 . 𝑝𝑖2

𝐷𝑖2 . … . 𝑝
𝑖𝐽

𝐷𝑖𝐽)
𝑛

𝑖=1
 

= ∑ (𝐷𝑖1. ln 𝑝𝑖1 + 𝐷𝑖2. ln 𝑝𝑖2 +  … . + 𝐷𝑖𝐽. ln 𝑝𝑖𝐽)
𝑛

𝑖=1
 

= ∑ ∑ 𝐷𝑖𝑗 . ln 𝑝𝑖𝑗

𝐽

𝑗=1

𝑛

𝑖=1
 

= ∑ ∑ 𝐷𝑖𝑗 .
𝐽

𝑗=1

𝑛

𝑖=1
[𝑿𝑖

′𝜷𝑗 − 𝑙𝑛 (1 + ∑ 𝑒𝑿𝑖
′𝜷𝑗

𝐽−1

𝑗=1
)] 

= ∑ ∑ 𝐷𝑖𝑗 .
𝐽

𝑗=1

𝑛

𝑖=1
[𝑿𝑖

′𝜷𝑗 − 𝑙𝑛 (∑ 𝑒𝑿𝑖
′𝜷𝑗

𝐽

𝑗=1
)] 

 

 Calculando a derivada parcial de 𝑙𝑛L(𝜷𝑗| 𝒚) com relação a cada 

parâmetro 𝜷𝑗, e igualando a derivada a zero, obtém-se um sistema de equações. 

𝜕

𝜕𝜷𝑗
ln L(𝜷𝑗| 𝒚) = ∑

𝜕

𝜕𝜷𝑗
∑ 𝐷𝑖𝑗 . [𝑿𝑖

′𝜷𝑗 − 𝑙𝑛 (∑ 𝑒𝑿𝑖
′𝜷𝑗

𝐽

𝑗=1
)]

𝐽

𝑗=1

𝑛

𝑖=1
= ∑ 𝒖𝒊(𝜷𝑗)

𝑛

𝑖=1
 

 

onde: 

𝒖𝒊(𝜷𝑗)=
𝜕

𝜕𝜷𝑗
∑ 𝐷𝑖𝑗 . [𝑿𝑖

′𝜷𝑗 − 𝑙𝑛 (∑ 𝑒𝑿𝑖
′𝜷𝑗

𝐽

𝑗=1
)]

𝐽

𝑗=1
= (𝐷𝑖𝑗 − 𝑝𝑖𝑗). 𝑿𝑖

′ 

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

  

Desse modo: 

𝜕

𝜕𝜷𝑗
ln L(𝜷𝑗| 𝒚) = ∑ 𝒖𝒊(𝜷𝑗)

𝑛

𝑖=1

= 𝟎 
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∑ (𝐷𝑖𝑗 − 𝑝𝑖𝑗). 𝑿𝑖
′

𝑛

𝑖=1
= 𝟎 

  

A solução desse sistema de equações é a estimativa de MV                                                

�̂�𝑗 = (�̂�𝑗1, �̂�𝑗2, … , �̂�𝑗𝑘)′ do parâmetro  𝜷𝑗 = (𝛽𝑗1, 𝛽𝑗2, … , 𝛽𝑗𝑘)′, obtida por processo 

iterativo. 

3.5.2.2  Método de Máxima Pseudo-Verossimilhança (MPV) 
 

A amostra da PNAD em 2008 foi selecionada utilizando um plano amostral 

complexo, portanto é necessário adotar um método de estimação que permita 

incorporar tanto os pesos amostrais quanto as informações estruturais 

(estratificação e conglomeração) desse plano amostral. Assim, os parâmetros do 

modelo de regressão logística multinomial ajustada a partir dos dados da 

PNAD 2008 serão 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 P(𝒀 = 𝒚|𝜷𝑗), onde: y=(y1, y2,..., yN) é 

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

 (𝛽𝑗1, 𝛽𝑗2, … , 𝛽𝑗𝑘)′ é um vetor de dimensão px1 com os parâmetros desconhecidos 

a serem estimados. Desse modo, o modelo de superpopulação resultante é dado 

pelo produto da função de probabilidade de cada variável aleatória Yi, isto é: 

P(𝒀 = 𝒚|𝜷𝑗) = ∏ 𝑃(𝑌𝑖 =  𝑦𝑖|𝑝𝑖𝑗)

𝑁

𝑖=1

 

Como a variável resposta Y do modelo de regressão logística multinomial 

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

 

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

expressa por: 

𝑃(𝑌𝑖 =  𝑦𝑖|𝑝𝑖𝑗) = 𝑝𝑖1
𝐷𝑖1 . 𝑝𝑖2

𝐷𝑖2 . … . 𝑝
𝑖𝐽

𝐷𝑖𝐽 ; i=1, 2, ..., N, 

onde: 

𝑝𝑖𝑗 = 𝑝𝑖𝑗(𝜷𝑗) =
𝑒𝑿𝒊

′𝜷𝑗

1 + ∑ 𝑒𝑿𝒊
′𝜷𝑗𝐽−1

𝑗=1

  

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

verossimilhança populacional, dada por: 

L(𝜷𝑗| 𝒚) = ∏ P(𝑌𝑖 =  𝑦𝑖 | 𝑝𝑖𝑗) =

𝑁

𝑖=1

∏ 𝑝𝑖1
𝐷𝑖1 . 𝑝𝑖2

𝐷𝑖2 . … . 𝑝
𝑖𝐽

𝐷𝑖𝐽

𝑁

𝑖=1

 

O logaritmo da função de verossimilhança populacional é dado por: 

lnL(𝜷𝑗| 𝒚) = ln ∏ P(𝑌𝑖 =  𝑦𝑖| 𝑝𝑖𝑗) =

𝑁

i=1

 ln ∏ 𝑝𝑖1
𝐷𝑖1 . 𝑝𝑖2

𝐷𝑖2 . … . 𝑝
𝑖𝐽

𝐷𝑖𝐽

𝑁

𝑖=1

 

lnL(𝜷𝑗| 𝒚) = ∑ ∑ 𝐷𝑖𝑗 . ln 𝑝𝑖𝑗

𝐽

𝑗=1

𝑁

𝑖=1
 

=∑ ∑ 𝐷𝑖𝑗 .𝐽
𝑗=1

𝑁
𝑖=1 [𝑿𝑖

′𝜷𝑗 − 𝑙𝑛 (∑ 𝑒𝑿𝑖
′𝜷𝑗𝐽

𝑗=1 )] 

 

Assim, igualando a derivada parcial à zero, obtém-se um sistema de 

equações de verossimilhanças populacionais dadas por: 

∂lnL(𝜷𝑗| 𝒚)

∂𝜷𝒋
= ∑ 𝒖𝒊(𝜷𝑗 )𝑁

𝑖=1 = 𝟎, 

onde:  

𝒖𝒊(𝜷𝑗)=
𝜕

𝜕𝜷𝑗
∑ 𝐷𝑖𝑗 . [𝑿𝑖

′𝜷𝑗 − 𝑙𝑛 (∑ 𝑒𝑿𝑖
′𝜷𝑗

𝐽

𝑗=1
)]

𝐽

𝑗=1
= (𝐷𝑖𝑗 − 𝑝𝑖𝑗). 𝑿𝑖

′  

 

é o vetor dos escores do indivíduo i na população de dimensão p×1. 
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Como ∑ 𝒖𝑖(𝜷𝑗)𝑁
𝑖=1  = T(𝜷𝑗) representa uma soma dos vetores de escores 

na população, para estimar este vetor de totais populacionais pode utilizar o 

estimador linear ponderado dado por: �̂� = ∑ 𝑤𝑖𝒖𝒊
𝑛
𝑖=1  (𝜷𝑗), onde 𝑤𝑖 são os pesos 

associados as unidades da amostra. 

Fazendo �̂� = 𝟎 obtem-se um sistema de equações de pseudo-

verossimilhança, cuja a solução é o estimador de MPV do pseudo-parâmetro, 

sendo denotado por β
𝒋
∗
.  

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. Desse modo, 

não é possível calcular os pseudo-parâmetros β
𝒋
∗
, restando como alternativa 

adequada determinar estimadores consistentes para β
𝒋
∗
. Essas quantidades β

𝒋
∗
 

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) na 

modelagem estatística. Além disso, como em pesquisas por amostragem o 

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

o pseudo-parâmetro  β
𝒋
∗
, geralmente, também é adequado para o parâmetro β

𝒋
  

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

Como a PNAD é uma pesquisa de abrangência nacional, o vetor de 

estimativas de MPV, denotado por �̂�𝒋, obtido para o vetor de pseudo-parâmetros 

β
𝒋
∗
 também serão válidas para o vetor de parâmetros de interesse  β

𝒋
. Desse 

modo, a probabilidade estimada do i-ésimo indivíduo pertencer a j-ésima 

categoria da variável resposta do modelo é dada por:   

�̂�𝑖𝑗 = �̂�𝑖𝑗(�̂�𝒋) =
𝑒𝑿𝒊

′𝜷𝒋

1 + ∑ 𝑒𝑿𝒊
′𝜷𝒋𝐽−1

𝑗=1

  

 

A estimação da variância assintótica (PESSOA & SILVA, 1988) dos 

estimadores de MPV dos parâmetros do modelo é feita empregando-se a 

seguinte expressão: 
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VAR̂(�̂�𝒋) ≅ [̂ (�̂�𝒋)]
−1

VAR̂[�̂�(�̂�𝒋)][̂ (�̂�𝒋)]
−1

 

VAR̂(�̂�𝒋) ≅ [̂(�̂�𝒋)]
−1

VAR̂ [∑ 𝑤𝑖𝒖𝒊(�̂�𝒋)

𝒏

𝑖=1

] [̂(�̂�𝒋)]
−1

, 

onde,  

̂(�̂�𝒋) =
𝜕�̂�(𝜷𝒋)

𝜕𝜷𝒋
|

𝜷𝒋=�̂�𝒋

= ∑ 𝑤𝑖

𝜕𝒖𝒊(𝜷𝒋)

𝜕𝜷𝒋
|

𝜷𝒋=�̂�𝒋

𝒏

𝑖=1

 

 

Segundo BINDER (1983), o vetor de estimadores �̂�𝒋 tem distribuição 

assintoticamente normal multivariada �̂�𝒋 ~ 𝑁[�̂�𝒋, 𝐕𝐀�̂�(�̂�𝒋)] , o que torna válida a 

realização de inferências para 𝜷𝒋 no caso amostras suficientemente grandes. 

Equivalentemente, utiliza-se a seguinte estatística:  

[𝐕𝐀�̂�(�̂�𝒋)]−
1

2(�̂�𝒋 − 𝜷𝒋)~N(𝟎, 𝐈) 

 

Neste trabalho, o modelo de regressão logística multinomial será ajustado 

pelo método de MPV, usando o complex samples, do pacote estatístico SPSS, 

versão 20.0. 

3.5.3 Interpretação dos Resultados do Ajuste do Modelo 
 

As medidas de chances e de razão de chances desempenham um 

importante papel na análise dos resultados do ajuste de modelo de regressão 

logística multinomial. A partir dessas medidas é possível avaliar o sentido e o 

grau da associação entre as variáveis explicativas e a chance do indivíduo 

pertencer a determinadas categorias da variável resposta 𝑌.  

No modelo em questão, a chance de um determinado indivíduo 𝑖 

pertencer a categoria 𝑗 da variável resposta 𝑌, relativamente a categoria 𝐽, é dada 

por: 

𝑝𝑖𝑗

𝑝𝑖𝐽
=

𝑃(𝑌𝑖 = 𝑗)

𝑃(𝑌𝑖 = 𝐽)
= 𝑒𝑿𝒊

′𝜷𝒋;     𝑗 = 1,2, … , 𝐽 − 1 
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Ao se encontrar, para uma variável explicativa 𝑥𝑘, um coeficiente 𝛽𝑗𝑘 

positivo, isso implicará em um acréscimo da chance do indivíduo 𝑖 pertencer a 

categoria 𝑗 ao invés de pertencer a categoria de referência 𝐽 ao aumentar 𝑥𝑘, 

considerando que as demais variáveis se mantenham constantes.  

Por outro lado, um coeficiente 𝛽𝑗𝑘 negativo para a variável explicativa 𝑥𝑘 

indicará que a chance do indivíduo 𝑖 pertencer a categoria de referência 𝐽 será 

maior do que pertencer a categoria 𝑗, ao aumentar 𝑥𝑘 mantendo as demais 

variáveis constantes.  

Para avaliar o sentido e a magnitude da associação entre as variáveis, 

utiliza-se a medida de razão de chances, denotada por RC. A seguir, será 

definida a razão de chances para comparação de uma categoria 𝑗 qualquer e a 

categoria de referência 𝐽.  

No caso de 𝑥𝑘 ser uma variável numérica, então a medida de razão de 

chances de pertencer a categoria 𝑗, em relação a categoria 𝐽, pode ser 

interpretada pela comparação entre 𝑥𝑘 =  𝑥𝑘
0 + 1 e 𝑥𝑘 =  𝑥𝑘

0, onde 𝑥𝑘
0 é um valor 

arbitrário qualquer de 𝑥𝑘, onde:  

  

𝑅𝐶(𝑗, 𝐽|𝑥𝑘) =  
(𝑝𝑖𝑗|𝑥𝑘 = 𝑥𝑘

0 + 1)/(𝑝𝑖𝐽|𝑥𝑘 = 𝑥𝑘
0 + 1)

(𝑝𝑖𝑗|𝑥𝑘 = 𝑥𝑘
0)/(𝑝𝑖𝐽|𝑥𝑘 = 𝑥𝑘

0)
 

=  
𝑒𝛽𝑗0+𝛽𝑗1𝑥1+⋯+𝛽𝑗𝑘(𝑥𝑘

0+1)+⋯+𝛽𝑗𝑘𝑥𝑘

𝑒𝛽𝑗0+𝛽𝑗1𝑥1+⋯+𝛽𝑗𝑘𝑥𝑘
0+⋯+𝛽𝑗𝑘𝑥𝑘

 

=  
𝑒𝛽𝑗𝑘(𝑥𝑘

0+1)

𝑒𝛽𝑗𝑘𝑥𝑘
0  

=  𝑒𝛽𝑗𝑘 

 

Também pode ser calculada a razão de chances entre duas categorias 𝑗 

e 𝑗′: 

𝑝𝑖𝑗 =
eXi

′βj

1 + ∑ eXi
′βj𝐽−1

𝑗=1

 

 

𝑝𝑖𝑗

𝑝𝑖𝑗′
=

eXi
′βj/(1 + ∑ eXi

′βj𝐽−1
𝑗=1 )

eXi
′βj/(1 + ∑ eXi

′βj𝐽−1
𝑗=1 )
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𝑝𝑖𝑗

𝑝𝑖𝑗′
=

eXi
′βj

eXi
′βj′

 

 

𝑝𝑖𝑗

𝑝𝑖𝑗′
=

eXi
′βj

eXi
′βj′

= e
Xi

′(𝛽𝑗−𝛽
𝑗′)

 

 

𝑅𝐶(𝑗, 𝑗′|𝑥𝑘) =  
(𝑝𝑖𝑗|𝑥𝑘 = 𝑥𝑘

0 + 1)/(𝑝𝑖𝑗′|𝑥𝑘 = 𝑥𝑘
0 + 1)

(𝑝𝑖𝑗|𝑥𝑘 = 𝑥𝑘
0)/(𝑝𝑖𝑗′|𝑥𝑘 = 𝑥𝑘

0)
 

 

=  
𝑒

(𝛽𝑗0−𝛽
𝑗′0

)+(𝛽𝑗1−𝛽
𝑗′1

)𝑥1+⋯+(𝛽𝑗𝑘−𝛽
𝑗′𝑘

)(𝑥𝑘
0+1)+⋯+(𝛽𝑗𝑘−𝛽

𝑗′𝑘
)𝑥𝑘

𝑒
(𝛽𝑗0−𝛽𝑗′0)+(𝛽𝑗1−𝛽𝑗′1)𝑥1+⋯+(𝛽𝑗𝑘−𝛽𝑗′𝑘)𝑥𝑘

0+⋯+(𝛽𝑗𝑘−𝛽𝑗′𝑘)𝑥𝑘
 

 

𝑅𝐶(𝑗, 𝑗′|𝑥𝑘) = 𝑒
(𝛽𝑗𝑘−𝛽

𝑗′𝑘
)
 

 

3.5.4  Teste de Wald de significância individual dos parâmetros do 

modelo 
 

Para verificar a significância dos parâmetros do modelo de regressão 

logística multinomial será utilizado o teste de Wald, descrito a seguir: 

 Hipóteses a serem testadas: 

{
H0:

𝑗𝑘
= 0

H1:
𝑗𝑘

≠ 0
 

onde: 
𝑗𝑘

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

a  j-ésima categoria da variável resposta. 

 Estatística de teste: 

Sob H0: 𝑗𝑘
= 0, temos que 𝑍 =

�̂�𝑗𝑘

√𝑉𝐴�̂�(�̂�𝑗𝑘)
 ~  N(0,1). 

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

 do modelo e 𝑉𝐴�̂�(�̂�𝑗𝑘) 

é o estimador da variância do estimador de MPV do parâmetro 
𝑗𝑘

. 



40 
 

 Região crítica (RC): 

RC = {|𝑧| > 𝑧0,05;𝛼/2 } 

 Tomada de decisão: 

 

Caso o valor observado (zobs) da estatística de teste pertença à região 

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

efeito principal do k-ésimo nível do fator em questão é estatisticamente 

significante. Caso contrário, não rejeita-se H0 ao nível de 5%, e conclui-se que o 

efeito principal do k-ésimo nível do fator em questão não é significante.   

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

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

3.5.5 Taxa de classificações corretas 
 

 O modelo de regressão logística multinomial calcula uma 

estimativa da probabilidade de cada indivíduo pertencer a cada uma das J 

categorias da variável resposta do modelo. Pode-se, a partir dessas 

probabilidades, definir a categoria predita desses indivíduos como sendo aquela 

que apresentar a maior probabilidade. Considerando as categorias observadas 

e as categorias preditas da variável resposta do modelo, é possível construir uma 

tabela de dupla de entrada que fornece o número de indivíduos para cada 

combinação de categorias. Neste trabalho, considerou-se uma variável resposta 

com 3 categorias (autoavaliação de saúde) como ilustrado no quadro abaixo: 
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Quadro 3: Distribuição dos idosos segundo as categorias observadas e preditas 

da variável resposta “autoavaliação de saúde”. 

 

Categorias 

preditas pelo 

modelo 

Categorias observadas 

Total 
𝑌 = 1 𝑌 = 2 𝑌 = 3 

�̂� = 1      O11       O12       O13 O1. 

�̂� = 2      O21       O22       O23 O2. 

�̂� = 3      O31       O32       O33 O3. 

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

 

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

categoria observada da variável resposta.  

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

variável resposta; 

O.j é o número total de idosos referentes a j-ésima categoria observada 

da variável resposta; 

O.. é o número total de idosos. 

 

Para avaliar a capacidade classificatória do modelo é calculado a taxa de 

classificações corretas do modelo, denotada por TG e dada por: 

 

𝑇𝐺 =
𝑂11 + 𝑂22 + 𝑂33

𝑂..
 

 

As taxas de classificações corretas para cada categoria da variável 

resposta do modelo (sensibilidades) são dadas por:  

 

𝑂11

𝑂.1
  é a sensibilidade da categoria 1; 

𝑂22

𝑂.2
  é a sensibilidade da categoria 2; 

𝑂33

𝑂.3
  é a sensibilidade da categoria 3. 
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3.5.6 Medidas de qualidade do ajuste 
 

Em modelos de regressão logística é comum usar as seguintes medidas 

de pseudo-R2 para avaliar a qualidade do ajuste do modelo que são baseadas 

na comparação do logaritmo da função de pseudo-verossimilhança do modelo 

final (modelo selecionado), denotado por ln𝐿(�̂�1|𝒚), com o logaritmo da função 

de pseudo-verossimilhança do modelo com apenas o intercepto (modelo nulo), 

denotado por ln𝐿(�̂�0|𝒚). Neste trabalho foram utilizados os pseudo-R2 de 

Nagelkerke (𝑅𝑁
2 ) e de Mc Fadden (𝑅𝑀𝐹

2 ).  

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

realizada para que esta medida possa assumir o valor 1 no caso do ajuste ser 

perfeito, estando no intervalo [0,1]. Esta medida é calculada por: 

 

𝑅𝑁
2 =

𝑅𝐶𝑆
2

 1−𝑒

2[ln𝐿(�̂�0|𝒚)]

∑ 𝑤𝑖
𝑛
𝑖=1

;     0 ≤ 𝑅𝑁
2 < 1, onde: 

 

𝑅𝐶𝑆
2 = 1 − 𝑒

2[ln𝐿(�̂�0|𝒚)−ln𝐿(�̂�1|𝒚)]

∑ 𝑤𝑖
𝑛
𝑖=1 ;   0 ≤ 𝑅𝐶𝑆

2 < 1. 

 

 

O Pseudo-R2 de McFadden (𝑅𝑀𝐹
2 ) é dado por: 

 

𝑅𝑀𝐹
2 = 1 −

ln𝐿(�̂�1|𝒚)

ln𝐿(�̂�0|𝒚)
 ;   onde 0 ≤ 𝑅𝑀𝐹

2 < 1, 

 

Essas medidas indicam o ganho de informação obtido pelo modelo final, 

em comparação ao modelo nulo (sem as variáveis explicativas). 
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4. Resultados e Discussão  

4.1 Resultados 
 

Na Figura 1, verifica-se que 9,7% dos idosos4 reportaram um estado de 

saúde ruim, 41,7% reportaram um estado de saúde regular, e 48,7% reportaram 

um estado de saúde bom. 

 

Figura 1: Distribuição (%) dos idosos de 60 anos ou mais de idade, segundo 
os níveis de autoavaliação de saúde.  

.  

A Tabela 1 apresenta o percentual de idosos com 60 anos ou mais de 

idade, segundo as suas características demográficas, socioeconômicas, 

comportamentais e de saúde. Para cada uma dessas características, a Tabela 1 

fornece também o percentual de idosos com 60 anos ou mais segundo os seus 

níveis de autoavaliação de saúde (ruim, regular e boa). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 n=26.960 idosos na amostra (registros) 

Ruim
9,7%

Regular
41,7%

Boa
48,7%
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Tabela 1: Distribuição (%) dos idosos por níveis de autoavaliação de saúde, 
segundo as variáveis demográficas, socioeconômicos, comportamentais e 
de saúde. 

Variáveis  
Percentual de Idosos 

Autoavaliação de Saúde 

Ruim Regular Bom Total 

Sexo      

Masculino 44,5% 10,0 41,1 48,9 100 

Feminino 55,5% 9,5 43,2 47,3 100 

Idade      

60 a 65 anos 33,7% 9,3 39,0 51,7 100 

65 a 70 anos 25,6% 8,9 42,4 48,8 100 

70 a 75 anos 18,3% 9,9 45,1 45,0 100 

75 a 80 anos 12,1% 11,8 45,8 42,4 100 

80 anos ou mais 10,2% 11,1 43,6 45,3 100 

Cor e Raça      

Branca 57,7% 8,6 39,4 52,1 100 

Não branca 42,3% 11,2 45,7 43,1 100 

Tipo de Informante      

A própria pessoa 71,5% 10,1 42,6 47,3 100 

Pessoa não moradora do domicílio 2,5% 9,7 43,8 46,5 100 

Outra pessoa moradora do domicílio 26,0% 8,9 41,2 49,8 100 

Nivel de Instrução      

Sem instrução 27,5% 15,3 47,8 37,0 100 

Ensino fundamental 55,1% 9,0 44,4 46,7 100 

Ensino médio 10,4% 4,3 31,8 63,9 100 

Ensino superior 7,0% 2,5 21,2 76,3 100 

Renda      

Sem renda ou até 1 s.m 42,0% 13,8 47,8 38,4 100 

Mais de 1 até 5 s.m 50,0% 7,5 40,6 51,9 100 

Mais de 5 s.m 8,0% 2,9 23,6 73,6 100 

Doenças Crônicas      

Nenhuma 23,2% 2,5 21,1 76,5 100 

1 doença crônica 29,3% 5,5 39,1 55,5 100 

2 doenças crônicas 23,1% 10,9 51,4 37,7 100 

3 doenças crônicas ou mais 24,4% 20,7 57,5 21,7 100 

Mobilidade Física      

Tem pequena dificuldade 7,7% 24,2 52,5 23,3 100 

Não tem dificuldade 92,3% 8,5 41,4 50,1 100 

Plano de Saúde      

Sim 31,4% 5,9 35,9 58,3 100 

Não 68,6% 11,5 45,2 43,3 100 
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Variáveis Percentual de Idosos 

Autoavaliação de Saúde 

Ruim Regular Bom Total 

Fumo      

Fumante 13,7% 12,0 41,1 46,8 100 

Ex-fumante 32,3% 11,3 44,3 44,4 100 

Nunca fumou 54,1% 8,2 41,3 50,5 100 

Atividade Física      

Sim 20,7% 5,1 33,5 61,3 100 

Não 79,3% 11,0 44,6 44,3 100 

Qualidade de Cosntrução      

Adequado 99,1% 9,7 42,2 48,1 100 

Inadequado 0,9% 14,0 49,4 36,6 100 

Disponibilidade da Infra 
estrutura 

     

Adequado 64,1% 8,7 39,3 52,0 100 

Semi_adequado 22,8% 11,5 46,3 42,3 100 

Inadequado 13,1% 11,2 47,8 41,0 100 

Número de Moradores      

1 pessoa 11,0% 9,4 39,8 50,8 100 

2 pessoas 34,4% 9,6 42,7 47,6 100 

3 pessoas ou mais 54,6% 9,9 42,5 47,6 100 

 

 

Na Tabela 1, verifica-se que 44,5% dos idosos são do sexo masculino e 

55,5% são do sexo feminino. Entre os idosos do sexo masculino, se observa 

maior proporção de idosos que consideram seu estado de saúde como bom 

(Homens: 48,9%; Mulheres: 47,3%).  

Com relação a idade dos idosos, verifica-se que 33,7% dos idosos estão 

na faixa etária de 60 a 65 anos. Entre os idosos com 60 a 65 anos de idade, 

observa-se que mais da metade consideram seu estado de saúde como bom 

(51,7%).  

 Quanto cor/raça, observa-se que 57,7% dos idosos são brancos. Entre 

estes idosos brancos, a maioria (52,1%) avaliam a sua saúde como boa, 

enquanto apenas 8,6% avaliam a sua saúde como ruim. Já entre os idosos não 

brancos, 43,1% avaliam a sua saúde como boa e 11,2% avaliam a sua saúde 

como ruim. 
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Com relação ao tipo de informante, observou-se que a maioria (71,5%), 

foram os próprios idosos que avaliaram seu estado de saúde. Além disso, parece 

que a distribuição dos níveis de avaliação de saúde não difere substancialmente 

entre os tipos de informante. 

Com relação ao nível de escolaridade dos idosos, observou-se que a 

maioria dos idosos tem ensino fundamental (55,1%); e que quanto maior o nível 

de escolaridade, maior o percentual de idosos que reportam uma saúde boa, e 

menor o percentual daqueles que reportam uma saúde regular ou uma saúde 

ruim. Dos idosos com ensino superior, 76,3% avaliaram seu estado de saúde 

como bom, enquanto apenas 2,5% avaliaram a sua saúde como ruim. 

A metade dos idosos possuem renda mensal domiciliar per capita de 1 a 

5 salários mínimos (50,0%). Além disso, observou-se que quanto maior for a 

renda mensal domiciliar, maior o percentual de idosos que reportam um estado 

de saúde bom, e menor o percentual daqueles que reportam um estado de saúde 

regular ou ruim. 

Apenas 23,2% dos idosos relataram não apresentar nenhuma doença 

crônica, enquanto os demais (76,8%) relataram ter pelo menos 1 doença crônica. 

Dos idosos que não possuem nenhuma doença crônica, a maioria (76,5%) 

avaliou o seu estado de saúde como bom. Já entre os idosos com 3 doenças 

crônicas ou mais, apenas 21,7% avaliaram seu estado de saúde como boa. 

Quanto a mobilidade física, 92,3% dos idosos informaram não apresentar 

nenhuma dificuldade na realização de tarefas básicas do cotidiano, como 

alimentar-se, tomar banho ou ir ao banheiro. Entre estes idosos que não têm 

nenhuma dificuldade, a metade (50,1%) avaliou a sua saúde como boa e apenas 

8,5% avaliou a sua saúde como ruim. Entre os idosos que tem dificuldade 

(pequena), os percentuais dos que autorreferiram uma sua boa e ruim foram 

próximos: 23,3% reportaram uma saúde boa e 24,2% uma saúde ruim. 

A maioria dos idosos (68,6%) não têm plano de saúde, enquanto que 

31,4% têm plano. Dos idosos que possuem plano de saúde, observa-se que a 

maioria avaliou a sua saúde como boa (58,3%), enquanto apenas 5,9% deles 

avaliaram a sua saúde como ruim. Para os idosos que não possuem plano de 

saúde, o percentual dos que reportaram uma saúde boa foi menor (43,3%) e o 

percentual daqueles que reportaram uma saúde ruim foi maior (11,5%), 

comparativamente ao grupo de idosos portadores de plano de saúde. 
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Com relação as características comportamentais (atividade física e 

tabagismo), observou-se que a maioria dos idosos (54,1%) nunca fumaram, 

32,3% são ex-fumantes e 13,7% são ainda fumantes. Os idosos que nunca 

fumaram constitui o grupo que mais reporta uma saúde boa (50,5%) e que 

menos reporta uma saúde ruim (8,2%). Os idosos que mais reportaram seu 

estado de saúde como ruim, foram os idosos fumantes (12,0%); e os idosos que 

menos reportaram seu estado de saúde como bom, foram os ex-fumantes 

(44,4%).   

 Quanto à atividade física, a maioria dos idosos (79,3%) não praticam 

atividade física. Desses idosos não praticantes de atividade física, 44,3% 

avaliaram o seu estado de saúde como bom; 44,6% avaliaram como regular e 

11,1% como ruim. Mas foi entre os idosos que praticam atividade física, que se 

observou o maior percentual (61,3%) de autovaliação de saúde boa, e o menor 

percentual de autoavalição de saúde ruim (5,1%). 

 Entre os idosos que moram em domicílios adequados quanto a qualidade 

da construção, observou-se que quase a metade respondeu que a sua saúde é 

considerada boa (48,1%) e que apenas 9,7% dos idosos reportaram saúde ruim. 

Para os idosos que moram em domicílios com construção inadequada, 

observou-se um percentual de autoavaliação de saúde boa menor (36,6%) e um 

percentual de autoavaliação de saúde ruim maior (14,0%), comparativamente 

aos idosos residentes em domicílios com construção adequada. 

 Quanto disponibilidade de infraestrutura de serviços sociais básicos, a 

maioria dos idosos moram em domicílios em condições adequadas de 

infraestrutura (64,1%), e entre estes idosos, mais de 50% consideram o seu 

estado de saúde como bom (52,0%) e apenas 8,7% como ruim. Dos idosos 

residentes em domicílios inadequados e semi-adequados quanto a infraestrutura 

de serviços sociais básicos, cerca de 11% avaliaram seu estado de saúde como 

ruim, e um pouco mais 40% como bom. 

 A maioria dos idosos (54,6%) vivem em domicílios com 3 pessoas ou 

mais, enquanto apenas 11,0% vivem sozinhos. Observou-se um percentual de 

autoavaliação de saúde boa ligeiramente maior entre os idosos que vivem 

sozinhos (50,8%).  

Com relação ao “teste de homogeneidade dos coeficientes”, utilizado para 

avaliar a adequação do uso ou não do modelo de regressão logística ordinal aos 
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dados observados, verificou-se que o teste foi significativo, isto é rejeitou-se a 

hipótese nula H0 ao nível de significância de 5%, concluindo-se que os 

coeficientes do modelo não são homogêneos (X2=49,116; p-valor<0,001). Desse 

modo, neste trabalho, utilizou-se o modelo de regressão logística multinomial ao 

invés do modelo de regressão logística ordinal, pois este último modelo exige 

que a hipótese de homogeneidade seja satisfeita. 

A Tabela 2 apresenta os resultados do ajuste do modelo logístico 

multinomial com todas as catorze variáveis explicativas consideradas no estudo, 

que incluem as estimativas pontuais dos parâmetros do modelo, as medidas de 

razão de chance e os p-valores do teste de Wald. 

 

Tabela 2: Resultados do ajuste do modelo logístico multinomial explicativo 

da autoavaliação de saúde dos idosos, incluindo todas as variáveis 

explicativas. 

Variáveis  
Regular vs Ruim 

 
Bom vs Ruim 

 

Estimativa RC P-valor 
 

Estimativa RC P-valor 
  

Intercepto 1,927 6,869 <0,001  1,678 5,355 <0,001 

Sexo        

Masculino -0,217 0,805 <0,001  -0,436 0,647 <0,001 

Feminino 0 1 -  0 1 - 

Idade        

60 a 65 anos -0,103 0,902 0,218  -0,080 0,923 0,379 

65 a 70 anos 0,105 1,111 0,249  0,106 1,112 0,282 

70 a 75 anos 0,057 1,058 0,543  -0,029 0,971 0,773 

75 a 80 anos 0,039 1,040 0,675  -0,096 0,909 0,364 

80 anos ou mais 0 1 -  0 1 - 

Cor e Raça         

Branca -0,032 0,969 0,553  0,110 1,116 0,052 

Não branca 0 1 -  0 1 - 

Tipo de Informante         

A própria pessoa -0,030 0,970 0,627  0,010 1,010 0,874 

Pessoa não moradora do domicílio 0,048 1,049 0,768  0,096 1,101 0,585 

Outra pessoa moradora do domicílio 0 1 -  0 1 - 

Nivel de Instrução        

Sem instrução -0,619 0,539 0,001  -1,450 0,235 <0,001 

Ensino fundamental -0,209 0,812 0,270  -0,861 0,423 <0,001 

Ensino médio 0,056 1,058 0,785  -0,204 0,815 0,313 

Ensino superior 0 1 -  0 1 - 
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Variáveis  Regular vs Ruim 
 

Bom vs Ruim 
 

Estimativa RC P-valor  Estimativa RC P-valor 

 
Renda domiciliar mensal per capita 

       

Sem renda ou até 1 s.m -0,286 0,751 0,102  -0,997 0,369 <0,001 

Mais de 1 até 5 s.m 0,028 1,029 0,869  -0,381 0,683 0,025 

Mais de 5 s.m 0 1 -  0 1 - 

Nº de Doenças Crônicas        

Nenhuma 1,292 3,639 <0,001  3,812 45,229 <0,001 

1 doença crônica 1,007 2,738 <0,001  2,498 12,157 <0,001 

2 doenças crônicas 0,571 1,770 <0,001  1,338 3,812 <0,001 

3 doenças crônicas ou mais 0 1 -  0 1 - 

Mobilidade Física         

Tem grande dificuldade -0,673 0,510 <0,001  -1,306 0,271 <0,001 

Não tem dificuldade 0 1 -  0 1 - 

Plano de Saúde        

Sim 0,250 1,284 <0,001  0,440 1,553 <0,001 

Não 0 1 -  0 1 - 

Fumo        

Fumante -0,360 0,698 <0,001  -0,447 0,640 <0,001 

Ex-Fumante -0,148 0,862 0,009  -0,215 0,807 <0,001 

Nunca fumou 0 1 -  0 1 - 

Atividade Física        

Sim 0,345 1,412 <0,001  0,721 2,056 <0,001 

Não 0 1 -  0 1 - 

Qualidade de Construção        

Adequado -0,146 0,864 0,564  -0,082 0,922 0,770 

Inadequado 0 1 -  0 1 - 

Disponibilidade da Infra estrutura        

Adequado -0,127 0,881 0,101  0,131 1,140 0,149 

Semi-adequado -0,071 0,932 0,392  -0,096 0,909 0,333 

Inadequado 0 1 -  0 1 - 

Nº de Moradores        

1 pessoa 0,037 1,038 0,645  0,225 1,252 0,009 

2 pessoas -0,035 0,966 0,537  -0,086 0,917 0,152 

3 pessoas ou mais 0 1 -  0 1 - 

        

        

Ao ajustar o modelo de regressão logística multinomial com todas as 

variáveis explicativas consideradas no estudo, verificou-se que cinco variáveis 

não estão estatisticamente associadas como a autoavaliação de saúde do idoso 

(Tabela 2), considerando um nível de significância de 5% (p-valor > 5%): idade, 

cor/raça, tipo de Informante, qualidade de construção da moradia e 

disponibilidade de infraestrutura de serviços sociais básicos. 

As variáveis renda domiciliar mensal per capita e número de moradores 
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no domicílio não apresentaram associação significativa apenas com a chance do 

idoso reportar uma saúde regular, relativamente a uma saúde ruim.  

A Tabela 3 fornece os resultados do ajuste do modelo logístico 

multinomial, após a exclusão das cinco variáveis que não apresentaram 

associação significativa com a autoavaliação de saúde do idoso, em nenhuma 

das equações. 

Tabela 3: Resultados do ajuste do modelo logístico multinomial explicativo 
da autoavaliação de saúde dos idosos, com as variáveis explicativas 
selecionadas 

Variáveis  

Regular vs Ruim 
 

Bom vs Ruim 
 

Estimativa RC P-valor 
 

Estimativa RC P-valor 
  

Intercepto 1,610 5,002 <0,001  1,763 5,828 <0,001 

Sexo        

Masculino -0,206 0,814 <0,001  -0,438 0,645 <0,001 

Feminino 0 1 -  0 1 - 

Nível de Instrução        

Sem instrução -0,558 0,573 0,004  -1,496 0,224 <0,001 

Ensino fundamental -0,176 0,838 0,352  -0,874 0,417 <0,001 

Ensino médio 0,069 1,072 0,738  -0,206 0,814 0,311 

Ensino superior 0 1 -  0 1 - 

Renda domiciliar mensal per capita        

Sem renda ou até 1 s.m -0,278 0,757 0,110  -1,046 0,351 <0,001 

Mais de 1 até 5 s.m 0,027 1,027 0,877  -0,392 0,675 0,021 

Mais de 5 s.m 0 1 -  0 1 - 

Nº de Doenças Crônicas        

Nenhuma 1,292 3,641 <0,001  3,792 44,364 <0,001 

1 doença crônica 1,011 2,747 <0,001  2,485 12,005 <0,001 

2 doenças crônicas 0,574 1,775 <0,001  1,328 3,775 <0,001 

3 doenças crônicas ou mais 0 1 -  0 1 - 

Mobilidade Física         

Tem grande dificuldade -0,670 0,512 <0,001  -1,304 0,272 <0,001 

Não tem dificuldade 0 1 -  0 1 - 

Plano de Saúde        

Sim 0,242 1,273 <0,001  0,471 1,601 <0,001 

Não 0 1 -  0 1 - 

Fumo        

Fumante -0,363 0,696 <0,001  -0,466 0,627 <0,001 

Ex-Fumante -0,146 0,864 0,010  -0,232 0,793 <0,001 

Nunca fumou 0 1 -  0 1 - 

Atividade Física        

Sim 0,336 1,399 <0,001  0,723 2,061 <0,001 

Não 0 1 -  0 1 - 

Nº de Moradores        

1 pessoa 0,044 1,045 0,569  0,242 1,274 0,004 

2 pessoas -0,028 0,972 0,607  -0,070 0,932 0,232 

3 pessoas ou mais 0 1 -  0 1 - 
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Na Tabela 3, verifica-se que idosos do sexo feminino tem uma chance 

22,9% maior de reportarem um estado de saúde regular (RC=1/0,814=1,229; p-

valor<0,001) e 55,0% maior de reportarem um estado de saúde bom 

(RC=1/0,645=1,550; p-valor<0,001), comparativamente a um estado de saúde 

ruim. 

Quanto ao “nível de instrução”, ao comparar os idosos sem instrução com 

os de nível superior, observou-se que aqueles com nível superior tem uma 

chance 1,75 vezes maior (RC=1/0,573=1,75; p-valor=0,004) de reportar um 

estado de saúde regular vs ruim; e uma chance 4,46 vezes maior 

(RC=1/0,224=4,46; p-valor<0,001) de reportar um estado de saúde bom vs ruim. 

Com relação à variável “renda domiciliar mensal per capita”, observou-se 

um acréscimo na chance dos idosos reportarem uma saúde boa, à medida que 

aumenta a renda, em comparação aos idosos que reportaram uma saúde ruim. 

Esta variável não apresentou associação estatisticamente significante com a 

chance dos idosos reportarem uma saúde regular, em relação a uma saúde ruim. 

Quanto a variável “número de doenças crônicas”, observou-se que a 

medida que aumenta o número de doenças crônicas, ocorre um aumento na 

chance dos idosos reportarem um estado de saúde ruim, em relação aos estados 

de saúde regular e bom. 

Ao comparar os idosos que tem grande dificuldade na realização das 

atividades básicas do cotidiano com os idosos sem dificuldade, observou-se que 

aqueles que não tem nenhuma dificuldade possuem uma chance 1,95 vezes 

(RC=1/0,512=1,95; p-valor<0,001) maior de reportarem um estado de saúde 

regular vs ruim; e uma chance 3,68 vezes (RC=1/0,272=3,68; p-valor<0,001) 

maior de reportarem um estado de saúde bom vs ruim. Em outras palavras, 

idosos com grande dificuldade na realização das atividades básicas do cotidiano 

tem maior chance de reportarem uma saúde ruim, tanto em relação a uma saúde 

regular quanto a uma saúde boa. 

Quanto a “posse de plano de saúde”, verificou-se que os idosos 

portadores de plano de saúde têm uma chance 27,3% maior de reportarem uma 

saúde regular (RC=1,273; p-valor<0,001), relativamente a uma saúde ruim. E 

que idosos com plano de saúde têm uma chance 60,1% maior de reportarem 

uma saúde boa (RC=1,601; p-valor<0,001), relativamente a uma saúde ruim. Ou 
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seja, idosos com plano de saúde têm uma chance menor de reportarem uma 

saúde ruim, relativamente a uma saúde regular e a uma saúde boa. 

Ao comparar os idosos fumantes com os que nunca fumaram, observou-

se que os idosos que nunca fumaram têm uma chance 43,7% 

(RC=1/0,696=1,437; p-valor<0,001) maior de reportarem um estado de saúde 

regular vs ruim; e uma chance 59,5% (RC=1/0,627=1,595; p-valor<0,001) maior 

de reportarem um estado de saúde bom vs ruim. Ao comparar os idosos ex-

fumantes com os que nunca fumaram, observou-se, por sua vez, que os idosos 

que nunca fumaram têm uma chance 15,7% (RC=1/0,864=1,157; p-valor<0,001) 

maior de reportar um estado de saúde regular vs ruim; e uma chance 26,1% 

(RC=1/0,793=1,261; p-valor<0,001) maior de reportar um estado de saúde bom 

vs ruim.  

Quanto a “atividade física”, observou-se que a chance dos idosos que 

praticam atividade física reportarem uma saúde regular é 1,40 vezes maior 

(RC=1,40; p-valor<0,001), relativamente a uma saúde ruim. E a chance dos 

idosos que praticam atividade física reportarem uma saúde boa é 2,06 vezes 

maior (RC=2,06; p-valor<0,001), relativamente a uma saúde ruim. Assim, idosos 

praticantes de atividade física, tem uma chance menor de reportarem uma saúde 

ruim, relativamente a uma saúde regular e a uma saúde boa. 

Idosos que moram em domicílios sozinhos tiveram uma chance 27,4% 

(RC=1,274; p-valor=0,004) maior de reportarem uma saúde boa (relativamente 

a uma saúde ruim), do que idosos que moram em domicílios com três ou mais 

pessoas. A variável “número de pessoas no domicílio” não apresentou 

associação significativa com a chance dos idosos reportarem uma saúde regular, 

relativamente a uma saúde ruim. 

Com relação à qualidade do ajuste do modelo final, observou-se que 

62,0% dos idosos foram classificados corretamente pelo modelo. Além disso, 

dos idosos que reportaram um estado de saúde bom, observou-se que 72,5% 

foram classificados corretamente pelo modelo; e dos idosos que reportaram um 

estado de saúde regular, 63,9% foram classificadas corretamente. Já para os 

idosos que reportaram um estado de saúde ruim, o modelo conseguiu classificar 

corretamente apenas 2,2% dos idosos. De acordo com os Pseudos-R2 de 

McFadden e Nagelkerke o ganho de informação obtido com este modelo (modelo 

final), em comparação ao modelo nulo, foi de 15,2% e 29,4%, respectivamente.  
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4.2 Discussão 
 

Como no presente estudo, ALVES & RODRIGUES (2005), por meio de 

modelo de regressão logística binária, também verificou que as mulheres idosas 

possuem maior chance de reportar uma melhor saúde do que os homens. Uma 

possível explicação para este resultado é que as mulheres utilizam com mais 

frequência os serviços de saúde do que os homens (TRAVASSOS et al., 2006; 

KASSOUF, 2005), o que pode ser explicado pela maior preocupação da mulher 

com a saúde e também por questões reprodutivas. Além disso, o fato das 

mulheres se preocuparem mais com a sua saúde, pode ser devido aos novos 

papéis assumidos pelas mulheres na sociedade e na família (ALVES & 

RODRIGUES, 2005).  Entretanto, há estudos que mostram o inverso, isto é, 

homens idosos autorreferindo melhor estado de saúde do que as mulheres 

(BORIM et al., 2012), entretanto há diferenças entre metodologia estatística 

(modelo de regressão de Poisson), e consequentemente, na medida de 

associação (razão de prevalência) adotada. 

Assim como o estudo de BORIM et al. (2012), verificou-se que idosos mais 

escolarizados reportam um melhor estado de saúde, entretanto no presente 

estudo, a maior diferença verificada foi entre os idosos sem instrução e aqueles 

com nível superior; onde idosos com nível superior reportaram melhor estado de 

saúde do que os indivíduos sem instrução. De acordo com os referidos autores, 

este resultado foi encontrado porque “existe associação entre nível de 

escolaridade e o acesso a oportunidades sociais ao longo de toda a vida, entre 

elas o acesso à informação, aos serviços de saúde e a melhores condições de 

vida (BORIM et al., 2012:776)”. 

Com relação a variável renda domiciliar mensal per capita, como no 

estudo de ALVES & RODRIGUES (2005), os idosos que possuem menores 

rendimentos apresentam uma percepção de saúde ruim (relativamente a uma 

saúde boa). Segundo LIMA-COSTA et al. (2003), idosos mais pobres procuram 

menos os serviços de saúde, mesmo quando o acesso a eles é considerado 

adequado. Além disso, estes autores ressaltam que os idosos mais pobres, em 

geral, têm baixa adesão aos tratamentos e menor acesso à medicamentos, o 

que pode explicar as suas baixas condições de saúde.  

Neste estudo observou-se que o número de doenças crônicas e a 
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mobilidade física (também referida na literatura como capacidade funcional) 

estão estatisticamente associadas com os níveis de autoavaliação de saúde do 

idoso, demonstrando que idosos com mais doenças crônicas e com grande 

dificuldade na realização das atividades básicas do cotidiano tem maior chance 

de reportarem uma saúde ruim (relativamente a uma saúde regular e a uma 

saúde boa). ALVES & RODRIGUES (2005), também verificaram que ambas as 

variáveis estão fortemente associadas com este desfecho, indicando que  idosos 

com maior grau de dependência diária tem maior chance de avaliar a sua saúde 

como ruim. Estes autores também verificaram com base em suas análises, que 

o número de doenças crônicas está fortemente associado com a autoavaliação 

de saúde do idoso, concluindo do mesmo modo que neste trabalho que idosos 

que não relatam doenças crônicas têm menor chance de reportarem saúde ruim.   

O fato do idoso ser portador de plano de saúde mostrou-se positivamente 

associado com uma maior chance de possuir melhor estado global de saúde, ou 

em outras palavras, idosos que não possuem plano de saúde tem maior chance 

de reportar uma saúde ruim (relativamente a uma saúde regular e a uma saúde 

boa). A posse de plano de saúde possibilita aos indivíduos um maior acesso aos 

serviços de saúde (KASSOUF, 2005). 

De acordo com ALVES & RODRIGUES (2005) e BORIM et al.(2012), os 

idosos que moram sozinhos avaliaram a sua saúde mais positivamente em 

relação àqueles idosos que moram acompanhados. O mesmo foi verificado no 

presente estudo, no qual observou-se que os idosos que moram sozinhos tem 

uma chance, aproximadamente, 27% maior de reportar uma saúde boa 

(relativamente a uma saúde ruim). De acordo com RAMOS (2003), esta 

associação é esperada, uma vez que idosos que moram sozinhos representam, 

em geral, àquela parcela de idosos com maior nível socioeconômico, com menos 

doenças crônicas e com menor grau de dependência diária de outras pessoas. 

Além disso, o fato do idoso morar sozinho não significa necessariamente 

abandono e falta de apoio familiar. Como mencionado por RAMOS(2003), esta 

situação pode revelar uma forma diferenciada de intimidade a distância entre o 

idoso e seus familiares.  

Com relação as características comportamentais, os resultados encontrados 

corroboram os achados de outros estudos; no que se refere aos efeitos 

protetores de “se realizar atividade física” (BORIM et al., 2012; PAGOTTO et al.; 
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2011; HÖFELMANN & BLANK, 2007) e de “não fumar” (MORAES et al., 2011; 

REICHERT et al., 2012) sobre a saúde autorreferida por diferentes grupos 

populacionais.  

Conforme BORIM et al.(2012) e PAGOTTO et al.(2011), os idosos que 

praticam atividade física apresentaram menor chance de reportar saúde ruim 

(relativamente a uma saúde boa e regular), devido à adoção de um estilo de vida 

saudável, que pode reduzir o risco de desenvolvimento de doenças crônicas; 

controlar e evitar alguns sintomas de doenças; além de manter a aptidão física 

e melhorar a capacidade de realização de suas atividades. Quanto ao tabagismo, 

no presente trabalho, verificou-se que idosos que nuncam fumaram têm menor 

chance de autorreferir saúde ruim (relativamente a uma saúde boa e a uma 

saúde regular). A associação de indivíduos não fumantes autorreferirem mais 

positivamente sua saúde, do que indivíduos fumantes e ex-fumantes, também 

foi verificada por REICHERT et al. (2012), mas esta associação foi 

estatisticamente significante para adolescentes e adultos, mas não para 

indivíduos idosos.   
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5. Conclusão e considerações finais  
 

Este trabalho mostrou que existe associação entre a autoavaliação global de 

saúde dos idosos (60 anos ou mais) e algumas de suas características 

demográficas, socioeconômicas, comportamentais e de saúde, segundo os 

dados da PNAD 2008. 

Com relação as suas características demográficas e socioeconômicas, foi 

possível concluir que idosos do sexo feminino e idosos que possuem nível 

superior (considerando “sem instrução” como base) têm maior chance de 

reportarem um estado de saúde regular e bom, comparativamente a um estado 

de saúde ruim. Além disso, idosos com maior renda domiciliar mensal per capita 

e idosos que moram sozinhos no domicílio possuem maior chance de reportarem 

um estado de saúde bom, relativamente a um estado de saúde ruim. Ambas as 

variáveis não apresentaram associação estatísticamente significante com a 

chance dos idosos reportarem um estado de saúde regular vs ruim.   

Com relação as características de saúde dos idosos, conclui-se que o 

“número de doenças crônicas” e a “mobilidade física” estão fortemente 

associadas com a “autoavaliação de saúde” dos idosos de 60 anos ou mais de 

idade. Verificou-se que quanto menor o número de doenças crônicas reportadas 

pelo idoso, maior a chance de autorreferir um estado de saúde bom e regular, 

comparativamente a um estado de saúde ruim. Além disso, idosos que não têm 

nenhuma dificuldade para realizar as atividades básicas do cotidiano, como 

alimentar-se, tomar banho ou ir ao banheiro, apresentaram maior chance de 

reportar uma saúde regular e boa, relativamente a uma saúde ruim. 

Quanto a posse de plano de saúde, considerado como um indicador de 

acesso aos serviços de saúde, concluiu-se, como esperado, que idosos com 

plano de saúde possuem maior chance de reportar melhor estado de saúde do 

que os idosos sem plano de saúde. 

Com relação as características comportamentais, concluiu-se que idosos 

não fumantes e que realizam atividade física possuem menor chance de reportar 

um estado de saúde ruim, relativamente aos estados de saúde regular e bom. 

Variáveis como estado nutricional, tipo de alimentação, estado civil e religião, 

além de variáveis específicas de suporte social seriam de grande valia em 

estudos futuros no campo da Epidemiologia Social, e de outros estudos como 
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este, que objetivam explicar as diferenças nos níveis de autoavaliação de saúde 

dos indivíduos focando na população idosa (60 anos ou mais).  

Como bem ressaltam ALVES e RODRIGUES (2005), para existir um 

envelhecimento saudável, é extremamente necessário que haja maiores 

investimentos públicos não somente no setor de saúde, mas também em outros 

setores, como o social e o econômico. Considerando que a autoavaliação de 

saúde é um indicador que apresenta concordância com as condições objetivas 

de saúde, os achados do presente estudo demonstram que para a promoção de 

saúde dos idosos, é preciso reduzir as desigualdades socioeconômicas 

existentes, permitir uma maior acesso e utilização aos serviços de saúde e 

desenvolver políticas que visam mudanças de comportamento dos indivíduos, 

estimulando um estilo de vida mais saudável.  
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