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Resumo 

 

Em 2003, a fim de assegurar os direitos das pessoas com idade igual ou 
superior a 60 anos, foi sancionada a Lei 10.741, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso. 
O estatuto prevê punição para qualquer tipo de atentado aos direitos do idoso, seja 
por negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão. A violência contra o 
idoso é definida como “qualquer ação ou omissão praticada em local público ou 
privado que lhe cause morte, dano ou sofrimento físico ou psicológico”. Este trabalho 
teve como objetivo estabelecer a associação entre características sociodemográficas, 
comportamentais e de saúde dos idosos e a ocorrência de violência contra o idoso no 
Brasil, cometida por pessoa desconhecidas, usando modelo de regressão log-linear 
de Poisson; bem como analisar a associação entre o perfil da agressão contra idosos 
e o tipo de violência sofrida, utilizando análise de correspondência (AC). Para ambas 
as análises foram utilizados os dados da Pesquisa Nacional de Saúde, realizada em 
2013 pelo IBGE. No que tange a modelagem estatística, observou-se maior 
prevalência de violência cometida por pessoa desconhecida entre idosos com 60 a 69 
anos de idade, entre os mais escolarizados, que residem na região Centro-Oeste e 
que moram em domicílios não cadastrados na estratégia da saúde da família. Quanto 
aos resultados da AC, pode-se destacar que idosos agredidos fisicamente tendem a 
reportar que sofreram agressão na própria residência com arma de fogo e que 
deixaram de realizar as suas atividades habituais por conta da violência sofrida por 
pessoa desconhecida que não agente legal público, nem bandido, ladrão ou 
assaltante. Adicionalmente, observou-se que a violência física contra idosos, também 
é cometida, em vias públicas, através de força corporal, por bandidos, ladrões ou 
assaltantes ou outros agressores que não agentes legais públicos, onde a agressão 
pode impactar ou não na realização das atividades habitais do idoso. Outros perfis se 
mostraram mais associados a violência psicológica. Para combater a violência contra 
idosos, destaca-se a importância do papel dos serviços de saúde na identificação dos 
casos de violência, a necessidade de maior conscientização e educação da população 
em geral para este problema, e a criação de leis mais severas para punir os 
agressores e condenar os atos violentos contra idosos nas suas diferentes formas.  

 

Palavras-chaves: Violência contra o idoso, Violência cometida por pessoa 
desconhecida, Modelo log-linear de Poisson, Análise de Correspondência, Pesquisa 
Nacional de Saúde. 
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1) Introdução 

 

1.1) Urbanização, violência e envelhecimento populacional 

 

Quase metade da população mundial vive em áreas urbanas. As cidades 

oferecem mais oportunidades de melhor emprego, educação, cuidados de saúde 

e cultura e contribuem para as economias nacionais (MOORE et al., 2002). 

Entretanto, a rápida urbanização pode trazer efeitos negativos para a população 

relacionados a pobreza e degradação ambiental (MOORE et al., 2002). Além 

disso, a urbanização quando não planejada pode trazer falta de organização 

social, precárias condições urbanas de moradia e de trabalho, e a falta de 

capacidade de desenvolvimento de políticas para atender as exigências da 

população, ampliando os efeitos adversos sobre a saúde (CAIAFFA et al., 2008). 

Nas grandes cidades, as pessoas pobres são as principais vítimas de crimes 

contra a propriedade, assalto, estupro e assassinato (MCMICHAEL, 2000). 

Quando se leva em consideração as pessoas idosas, são também as mais 

pobres que tendem a apresentar maiores problemas de saúde, maior 

dependência econômica e são mais suscetíveis a situações de sofrimento por 

abandono, negligências, maus tratos e internação em instituições de longa 

permanência (BRASIL, 2014). 

No Brasil, 84,4% da população brasileira reside na área urbana (IBGE, 

2011). A redução dos níveis de fecundidade e de mortalidade no Brasil, 

sobretudo a partir da década de 80, acarretou também modificações na estrutura 

etária da população, caracterizando a sociedade brasileira como uma sociedade 

em acelerado processo de envelhecimento, isto é, com redução da participação 

relativa de crianças e jovens e aumento da participação de adultos e, 

especialmente, de idosos (IBGE, 2011). O envelhecimento populacional é um 

fenômeno mundial que atingiu tanto os países em desenvolvimento quanto os 

países desenvolvidos, principalmente a partir dos anos 80 (PINTO et al., 2006).  

No Brasil, a proporção de idosos (60 anos ou mais) correspondia 7,3% 

em 1991, 8,6% em 2000 e 10,8% da população total no ano de 2010 

(IBGE, 2008; IBGE, 2002). Estima-se que os idosos correspondam a 
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aproximadamente 30% da população brasileira em 2050 (IBGE, 2008). No 

mundo, estima-se 1.900 milhão de idosos em 2050 (IBGE, 2002).  

No Brasil, a população idosa apresenta heterogeneidade em termos de 

aspectos socioeconômicos, demográficos e de saúde, como renda, faixa-etária, 

dependência ou não de outras pessoas por motivos financeiros ou de saúde, 

além de apresentarem riscos diferenciados de vitimização por violência 

(BRASIL, 2014). Com relação a renda, somente 25% dos idosos (60 anos ou 

mais) ganham pelo menos três salários mínimos, indicando que grande parcela 

de idosos vivem em situação de pobreza. Com relação a idade, no grupo de 60 

a 69 anos (terceira-idade) há menos idosos com dependência física e mental e, 

portanto, com maior autonomia e capacidade laboral, que juntamente com os 

idosos de 70 a 75 anos, caracterizam os grupos-etários com maior número de 

queixas de violências. Para os idosos com mais de 75 anos, há menor número 

de denúncias tendo em vista a maior dificuldade para reagir as diferentes formas 

de violência (BRASIL, 2005).   

O rápido envelhecimento da população brasileira pode representar um 

grave problema para a sociedade se a longevidade não for acompanhada por 

políticas públicas adequadas. Assim, é preciso garantir políticas e ações 

preventivas voltadas para os idosos, de modo a promover melhorias na 

qualidade de vida, assegurando oportunidades de saúde, participação social e 

segurança. Uma maior atenção para o processo de envelhecimento populacional 

é necessária, tendo em vista o preconceito e discriminação da sociedade contra 

a pessoa idosa. A violência contra o idoso é um problema histórico presente na 

sociedade, relacionada ao modo com que jovens e adultos veem os idosos, 

tendendo a desvalorizá-los e descarta-los, considerando-os como pessoas 

inúteis e sem função social (BRASIL, 2014). Em uma pesquisa feita no ano de 

2005 pelo site “portal do envelhecimento”, verificou-se que 45% dos pesquisados 

consideram o idoso um ser humano com experiência acumulada, enquanto que 

55% os consideram um peso a ser carregado, improdutivos e sinônimo de 

doença (BRASIL, 2014). Todo esse preconceito e rejeição podem gerar vários 

tipos de violência. 

O problema da violência contra o idoso pode ser agravado, sobretudo se 

levar em conta que o Brasil é marcado por importantes desigualdades sociais e 

regionais, que explicam a falta de amparo adequado para os idosos no sistema 
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público de saúde e previdência, além do acumulo de sequelas de doenças, 

desenvolvimento de incapacidades e perda de autonomia e qualidade de vida  

(JUNIOR et al., 2006). 

A violência contra os idosos é um fenômeno ainda pouco estudado no 

mundo e no Brasil, sendo esta temática estudada pela primeira vez no ano de 

1975 em um periódico inglês intitulado “espancamento de avós” (BRASIL, 2014). 

No Brasil, essa temática ganhou maior atenção como pauta intersetorial, 

incluindo a área de saúde, após a promulgação do Estatuto do Idoso pela 

Secretaria Especial de Direitos Humanos, em 2003 (MINAYO, 2007). 

 

1.2) O Estatuto do Idoso 

 

A ideia da Política Nacional do Idoso começou após seminários regionais 

em 1976, por inspiração e coordenação do gerontólogo Marcelo Antônio Salgado 

e com o apoio do então Ministro da Previdência e Assistência Social, Luiz 

Gonzaga do Nascimento e Silva. Mais tarde, em 1989 a Associação Nacional de 

Gerontologia (ANG) organizou três seminários regionais para atualizar 

informações do que viria em 1990 ser o documento chamado Política para a 

terceira idade. Esse documento foi examinado por um grupo de representantes 

de órgãos governamentais e não governamentais nomeados pelo presidente da 

república que tinha como função emitir um parecer, o que ocorreu em 1991, cujas 

conclusões foram sintetizadas no “Plano Preliminar para a Política Nacional do 

Idoso” (RODRIGUES, 2001). 

Todo esse processo resultou na criação do Conselho Nacional do Idoso, 

o que deu origem à Lei nº 8.8421 que dispõe sobre a Política Nacional do Idoso, 

promulgada em 4 de janeiro de 1994 (RODRIGUES, 2001). Em 2003, com o 

objetivo de assegurar os direitos das pessoas com idade igual ou superior a 60 

anos, através da Lei 10.7412, dispõe sobre o Estatuto do Idoso. 

                                                           
1 “a família, a sociedade e o estado têm o dever de assegurar ao idoso todos os direitos da 

cidadania, garantindo sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade, bem-estar e 
o direito à vida”  
2 “é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, 

com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à 
cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à 
convivência familiar e comunitária”. 



 

17 
 

O estatuto visa promover todas as oportunidades e facilidades, para 

preservação da saúde física e mental do idoso e seu aperfeiçoamento moral, 

intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. O estatuto 

prevê punição para qualquer tipo de atentado aos direitos do idoso, seja por 

negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão. O Estado tem o 

dever de promover políticas sociais que garantam um envelhecimento saudável 

para todo cidadão nesse momento. E as entidades de atendimento que não 

cumprem as determinações da lei, deverão efetuar o pagamento de multas.  

Nos casos de suspeita ou confirmação de violência praticada contra 

idosos, o estatuto exige a notificação compulsória pelos serviços de saúde 

públicos e privados as autoridades sanitárias e a qualquer um dos órgãos 

competentes (Autoridade Policial, Ministério Público, Conselhos Municipal, 

Estadual ou Nacional do Idoso). Além disso, o estatuto, reconhecendo as 

peculiaridades da população idosa, prioriza a formulação e a execução de 

políticas sociais públicas voltadas para garantir os direitos fundamentais da 

população idosa. E todo cidadão tem o dever de comunicar à autoridade 

competente a ocorrência de violação desta lei. 

 

1.3) Formas de violência contra o idoso 

 

Para a Organização Mundial de Saúde (OMS), em seu recente Relatório 

sobre o assunto, a violência constitui o uso da força física ou do poder, real ou 

em ameaça, contra si próprio, contra outra pessoa, contra um grupo ou uma 

comunidade, que resulte ou tenha qualquer possibilidade de resultar em lesão, 

morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação. Constitui 

ainda abuso de idosos em um único, ou repetido ato, ou falta de medidas 

adequadas, que ocorrem dentro de qualquer relacionamento onde se espera 

confiança que causa dano ou sofrimento a uma pessoa idosa (OMS, 2002).   

A violência contra o idoso é definida como “qualquer ação ou omissão 

praticada em local público ou privado que lhe cause morte, dano ou sofrimento 

físico ou psicológico” (BRASIL, Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003). Com 

base nesta definição, verifica-se que a violência física não é a única forma de 

violência praticada contra o idoso. Existem outras formas de violência, muitas 

vezes ocultas na sociedade, que ocorrem tanto no âmbito privado quanto no 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.340-2006?OpenDocument
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âmbito público, que podem causar morte, dano ou sofrimento.  As principais 

formas de violência contra o idoso são: abuso físico, abuso psicológico, abuso 

sexual, abandono, negligência, abusos financeiros e autonegligência.  

O abuso físico representa a forma de violência mais visível que ocorre em 

geral por meio de uso de força física, ou de objetos mais letais, para obrigar os 

idosos a agirem contra a sua própria vontade ou para gerar ferimentos, dor, ou 

ainda, para provocar problemas de saúde incapacitantes ou até mesmo a morte 

do idoso. 

O abuso psicológico ou moral refere-se as agressões verbais ou gestuais 

para amedrontar os idosos, humilhá-los, restringir sua liberdade ou isolá-los do 

convívio social. 

O abuso sexual está relacionado ao ato ou jogo que ocorre nas relações 

heterossexuais ou homossexuais e visa a estimular a vítima idosa ou utilizá-la 

para obter excitação sexual e práticas eróticas impostas por meio de aliciamento, 

violência física ou ameaças.  

O abandono é uma forma de violência contra o idoso gerada pela falta de 

assistência dos familiares ou responsáveis governamentais ou institucionais em 

situações em que a pessoa idosa necessita de auxílio e proteção, como meio de 

privá-la do atendimento de suas necessidades básicas, como alimentação e 

medicamentos, entre outras. Além disso, caracteriza-se como abandono, 

situações em que o idoso é retirado do seu quarto ou da sua casa contra a sua 

vontade; quando é excluído do convívio com familiares e amigos; ou quando é 

colocado em instituições contra a sua vontade. 

A negligência é uma outra forma de violência que se caracteriza pela 

recusa ou omissão dos familiares ou responsáveis institucionais na realização 

de cuidados necessários aos idosos, sendo uma outra categoria explicativa das 

múltiplas formas de menosprezo e de abandono de idosos. Desse modo, a 

negligência pode ocorrer não somente em âmbito familiar, mas também em 

âmbito institucional, sobretudo para idosos que se encontram em situação de 

múltipla dependência ou incapacidade física.  

No contexto de negligência de serviços públicos, no que se refere a 

ineficácia na fiscalização dos órgãos de vigilância sanitária em relação a abrigos 

e clínicas, pode-se citar o caso repercutido na imprensa que ocorreu na Clínica 

Santa Genoveva (GUERRA et al., 2000), Rio de Janeiro, em 1996, credenciada 
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ao Sistema Único de Saúde (SUS), que culminou com a morte de um grande 

número de idosos, devido a omissão dos responsáveis na prestação das 

condições básicas de higiene e alimentação, e devido ao não fornecimento de 

tratamento médico adequado aos idosos internados na Clínica, que resultou na 

prisão preventiva de seis membros da direção e descredenciamento da clínica 

pelo SUS. Em geral, a negligência se caracteriza através do uso de instalações 

físicas inadequadas, do isolamento dos idosos em determinados recintos e da 

baixa qualidade da assistência de saúde prestada aos idosos. Ainda no que se 

refere as negligências ocorridas no âmbito dos serviços sociais e de saúde, 

pode-se citar a morosidade na concessão dos benefícios de aposentadoria aos 

idosos e ao grande tempo de espera para consultas e exames médicos não 

levando em consideração a condição de saúde do idoso. Quanto a negligência 

ocorrida no âmbito familiar, pode-se citar a inadequação das casas às 

necessidades do idoso, no que se refere a presença de pisos escorregadios, de 

escadas sem estrutura de apoio e de banheiros sem qualquer adaptação para 

idosos, aumentando o risco de quedas, fraturas e até mesmo a morte. 

O abuso financeiro-econômico e patrimonial se refere a exploração 

imprópria ou ilegal dos idosos, com a finalidade de usar os seus recursos 

financeiros e patrimoniais sem o seu consentimento. Essa forma de violência é 

praticada, sobretudo, por familiares com objetivo de forçar o idoso a assinar 

procuração para poder vender os bens patrimoniais do idoso, sem o seu 

consentimento. Essa forma de violência também pode ser praticada por 

estelionatários e por criminosos que se aproveitam da vulnerabilidade física e 

mental das pessoas idosas, sendo, por este motivo, potenciais vítimas de roubos 

e furtos em diferentes locais, sejam nas ruas, agências bancárias, lojas ou nos 

transportes públicos.  

Todas as formas de violência mencionadas anteriormente fazem parte da 

tipologia de violência interpessoal. A violência interpessoal pode ser classificada 

em dois tipos: violência intrafamiliar ou violência comunitária. A violência 

intrafamiliar é aquela que ocorre entre membros da família (inclusive entre 

parceiros), principalmente no ambiente familiar. A violência comunitária, por sua 

vez, é aquela que ocorre no ambiente social, entre conhecidos ou não (BRASIL, 

2005). 
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Existe ainda uma outra forma de violência (autonegligência) que se 

diferencia das anteriores por ser praticada pelo indivíduo contra si mesmo, a fim 

de ameaçar a sua própria saúde, segurança ou vida. A autonegligência, faz parte 

da tipologia de violência autoinfligida, que no contexto de pessoas idosas, 

começa a se manifestar quando há recusa de realização das atividades básicas 

do cotidiano, como alimentar-se, tomar banho, tomar os medicamentos 

adequados, tendo atitudes de isolamento social. 

 

1.4) Modelo conceitual de violência 

 

O modelo conceitual de violência mostra que a violência é uma função de 

um conjunto de fatores que atuam em quatro níveis distintos, isto é, fatores no 

nível individual, relacional (ou familiar), comunitário e no nível da 

sociedade (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Modelo conceitual de violência 

 

A violência na família e na sociedade tem vários fatores de origem, 

tornando a abordagem do assunto ainda mais difícil. Fatores relacionados ao 

indivíduo, às relações que ele desenvolve, à comunidade onde ele vive e à 

sociedade em geral podem atuar de forma conjunta no aparecimento de 

situações de violência. 

Indivíduo Relações Comunidade Sociedade 
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O “nível individual” engloba os fatores biológicos, demográficos e a 

história pessoal dos indivíduos. Desse modo, além de características pessoais e 

demográficas (como idade, sexo e nível educacional), neste nível são levados 

em consideração fatores como antecedentes de comportamentos agressivos ou 

de autodesvalorização, os transtornos psíquicos ou da personalidade e as 

toxicomanias (CASIQUE & FUREGATO, 2006; DAHLBERG & KRUG, 2007). A 

violência está frequentemente associada a uso de álcool e drogas, pois seu 

consumo pode deixar a pessoa mais irritável e agressiva, sobretudo nas crises 

de abstinência. Esses fatores como abuso de álcool e de substâncias químicas 

contribuem para estados emocionais e comportamentais propícios à produção 

de várias formas de violência (RODRIGUES, 2001). 

Devido ao próprio processo biológico do envelhecimento, as pessoas 

idosas geralmente não são totalmente independentes, e com o passar do tempo, 

se tornam cada vez mais frágeis e lentos, o que faz com que eles sejam alvos 

de diferentes formas de violência, especialmente nas grandes cidades.   

O segundo nível (“nível relacional”) engloba as relações interpessoais 

mais próximas como, por exemplo, as relações estabelecidas entre casais, 

membros da família e amigos. No caso de idosos com idade mais avançada, 

devido a redução da autonomia e da mobilidade física, muitos deles precisam de 

cuidadores, levando a um outro fator que pode explicar a ocorrência da violência 

sofrida por pessoas idosas, que são as relações entre o idoso e uma outra 

pessoa. Ainda no que se refere ao âmbito relacional, a falta de tempo faz com 

que muitas pessoas não tenham tanta paciência na hora de se relacionar com 

um idoso. Essa situação relacional pode gerar o isolamento da pessoa idosa e o 

distanciamento emocional entre as pessoas, inclusive do seu próprio grupo 

familiar. Além disso, pode ocorrer situações em que há negação de prestação 

de ajuda aos idosos nos momentos em que mais precisam. 

O terceiro nível do modelo de violência é o “comunitário”, que se expressa 

nas relações que o idoso tem no trabalho e na vizinhança, por exemplo. As 

características desses ambientes podem aumentar o risco de um ato de 

violência, que podem estar relacionadas com a mobilidade do local de 

residência, densidade populacional, elevado desemprego, heterogeneidade, 

pois uma população diversificada pode prejudicar a coesão na comunidade, e 

existência de tráfico de drogas na região. Assim, locais onde não existe coesão 
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social, isto é, níveis de confiança interpessoal, normas de reciprocidade e auxílio 

mútuo, são locais com maior risco de violência. No nível da comunidade, a 

violência pode ser praticada por pessoa conhecida ou desconhecida pelo idoso 

(CASIQUE & FUREGATO, 2006; DAHLBERG & KRUG, 2007). 

O quarto e último nível (“nível da sociedade”), inclui os fatores mais gerais, 

relativos à sociedade, que podem gerar ou não situações de conflito que 

propiciam a ocorrência de violência. Com relação a questão do idoso, a 

sociedade tem um comportamento muitas vezes negativo em relação ao 

envelhecimento, mantendo a ideia de que uma pessoa vale o quanto produz e o 

quanto ganha, isto é, o valor de uma pessoa está em função de sua produção e 

de seu rendimento. Assim, a força e agilidade dos mais jovens desvalorizam a 

sabedoria e as experiências adquiridas pelos mais idosos ao longo da vida. 

Ficando fora do mercado de trabalho, e quase sempre ganhando uma pequena 

aposentadoria, os idosos são assim, considerados descartáveis e 

inúteis (MINAYO, 2007).  

Ainda no âmbito da sociedade, pode-se considerar ainda outros fatores 

como a falta de eficiência ou abrangência de políticas socioeconômicas e 

educativas, que contribuem para a manutenção das desigualdades ainda 

presentes na sociedade brasileira (CASIQUE & FUREGATO, 2006). A falta de 

políticas e investimentos levam também à cultura que segrega os mais velhos e, 

real ou simbolicamente, deseja sua morte (MINAYO, 2003). O sistema judiciário 

criminal concentra a atenção na violência juvenil, não dando muita atenção a 

outros tipos de violência menos visíveis, como a violência contra crianças e 

idosos e a violência de parceiros íntimos (DAHLBERG & KRUG, 2007). Dessa 

forma, o idoso é considerado uma classe propícia a sofrer várias formas de 

violência. 

O idoso, assim como qualquer pessoa, expressa desejo de viver 

saudavelmente e participar da vida política, econômica e cultural, defender seus 

direitos e exigem reconhecimento, proteção e espaço (BRASIL, 2005). 
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1.5) Consequências da violência 

 

A violência é um problema social e histórico que traz grandes 

consequências para o indivíduo e para o sistema de saúde. No que se refere ao 

indivíduo, a violência pode gerar danos mentais e emocionais nas vítimas e em 

suas famílias, e também pode acarretar prejuízos econômicos, devido aos dias 

de afastamento do trabalho. A discriminação e preconceito podem trazer efeitos 

negativos para o idoso, como depressão, isolamento social e vontade de suicido 

(BRASIL, 2014). Para o sistema de saúde, a violência acarreta aumento nos 

gastos de serviços de emergência, assistência e reabilitação, que são em geral 

mais caros que os procedimentos médicos convencionais (MINAYO, 2007).   

Em termos de impacto mundial, a violência gera bilhões de dólares de 

despesas anuais com cuidados de saúde, acrescidos de outros bilhões relativos 

às economias dos países (DAHLBERG & KRUG, 2007). Apesar do grande custo 

econômico gerado pela violência, os danos, as lesões e os traumas representam 

os altos custos emocionais e sociais gerados pela violência, que pode ocorrer no 

ambiente doméstico, no ambiente de trabalho e até mesmo em instituições 

sociais e de saúde que tem como função promover o cuidado da população.  

No caso de vítimas idosas, as consequências geradas pela violência 

podem ser ainda mais graves, pois constituem um grupo mais vulnerável, pois, 

em geral, são pessoas que apresentam uma maior fragilidade física ou que 

apresentam algum tipo de morbidade. A violência contra o idoso pode levar a 

tristeza, isolamento social, solidão, depressão, alienação, sentimento de culpa e 

negação das ocorrências de situações que os vitimam e a uma vida com 

desesperança (BRASIL, 2014; SMS, 2007)  

Do exposto, apreende-se que muitas formas de violência contra os idosos 

podem não gerar ferimentos, incapacidades ou morte, mas pode acarretar 

problemas físicos, psicológicos e sociais, imediatos ou latentes e durar por vários 

anos após a ocorrência da violência, reduzindo a qualidade de vida do idoso 

(DAHLBERG & KRUG, 2007). 

Ao buscar fazer uma revisão na literatura, observou-se uma escassez de 

estudos sobre violência contra idosos cometida por pessoas desconhecidas no 

Brasil, sobretudo de estudos que tenham alguma análise estatística. Os 
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trabalhos desenvolvidos tinham como enfoque a violência cometida dentro do 

ambiente familiar, isto é, por pessoas conhecidas da vítima. 

 

1.6) Organização do trabalho 

 

Este trabalho de conclusão de curso foi organizado em cinco capítulos, 

sendo esta introdução o capítulo 1, que abordou as questões relacionadas à 

urbanização, violência e envelhecimento populacional, apresentou o estatuto do 

idoso, definiu diferentes formas de violência contra o idoso e descreveu o modelo 

conceitual de violência e as consequências da violência.  

No Capítulo 2 são descritos os objetivos gerais e específicos do trabalho. 

No Capítulo 3 são apresentados alguns aspectos relacionados à Pesquisa 

Nacional de Saúde 2013, cujos dados foram utilizados nas análises estatísticas 

desenvolvidas neste trabalho. Além disso, apresenta a descrição do plano 

amostral da PNS, bem como algumas informações sobre o SIPD e Amostra 

Mestra. O capítulo 3 apresenta ainda a população de estudo e a descrição das  

variáveis que foram usadas nos ajustes dos modelos e na análise de 

correspondência. Com relação ao modelo de regressão de Poisson, foram 

apresentados os aspectos relacionados à especificação do modelo, ao método 

de estimação de Máxima Pseudo-Verossimilhança, à medida de associação 

estimada e ao teste de Wald de significância individual dos parâmetros do 

modelo. Com relação à análise de correspondência simples foram apresentadas 

as definições e notações utilizadas. 

 No capítulo 4, são apresentados os resultados obtidos com base na 

modelagem estatística e na análise de correspondência. O capítulo 5 foi 

dedicado à discussão e às considerações finais. Por fim, incluem as referências 

bibliográficas e os anexos. 
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2) Objetivos 

 

2.1) Geral 

 

Estudar a associação entre características sociodemográficas, 

comportamentais e de saúde dos idosos (60 anos ou mais de idade) e a 

prevalência de violência contra o idoso no Brasil cometida por pessoa 

desconhecida. 

 

2.2) Específicos 

 

 Estimar a prevalência de violência contra o idoso cometida por pessoa 

desconhecida no Brasil; 

 Analisar a distribuição percentual de idosos segundo a ocorrência de 

violência cometida por pessoa desconhecida e as características 

sociodemográficas, comportamentais e de saúde; 

 Identificar as características sociodemográficas, comportamentais e de 

saúde que estão associadas com a prevalência de violência contra o idoso 

no Brasil; 

 Análise do perfil da agressão contra o idoso e sua associação com o tipo 

de violência sofrida.  
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3) Materiais e métodos 

 

3.1) Pesquisa Nacional de Saúde (PNS 2013) 

 

A PNS 2013 é uma pesquisa por amostragem probabilística de domicílios, 

que coletou informações de saúde sobre todos os moradores em domicílios 

particulares permanentes3 distribuídos em todo o território nacional. Apenas os 

domicílios pertencentes a setores com poucos domicílios ou setores especiais 

não fizeram parte da área de abrangência da pesquisa, sendo estes últimos 

classificados, na base operacional geográfica de 2010, como aldeias indígenas, 

quartéis, bases militares, alojamentos, acampamentos, penitenciárias, cadeias, 

presídios, colônias penais, asilos, orfanatos, conventos e hospitais. 

Historicamente, características de saúde eram levantadas através dos 

suplementos de saúde da Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios 

(PNAD), incluídos nesta pesquisa com uma periodicidade de 5 anos, a partir do 

ano de 1998. Assim, nos anos 1998, 2003 e 2008, a PNAD incluiu os 

suplementos de saúde, e no ano de 2013 o suplemento de saúde da PNAD foi 

substituído pela PNS 2013. 

A PNS com base em uma amostra de 63.900 domicílios tem como objetivo 

produzir informações de âmbito nacional, sobre o estilo de vida e a situação da 

saúde dos brasileiros, bem como informações sobre a atenção à saúde, uso e 

acesso à serviços, ações preventivas, continuidade dos cuidados e 

financiamento da assistência de saúde (IBGE, 2014).  

As informações da PNS foram coletadas para subsidiar a formulação das 

políticas públicas nas áreas de promoção, vigilância e atenção à saúde do 

Sistema Único de Saúde (SUS), alinhadas às estratégias do plano de ações 

estratégicas para o enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis, no 

Brasil (IBGE, 2014; DUNCAN et al., 2012).  

Os módulos de acesso e utilização dos serviços de saúde da PNAD 2008, 

tiveram pequenas atualizações na PNS 2013. Para descrever aspectos 

relacionados às condições de saúde da população brasileira, a PNS abordou a 

                                                           
3  Domicílios que servem exclusivamente para habitação e, na data de referência, tinha a 
finalidade de servir de moradia para uma ou mais pessoas. 
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percepção individual da saúde em várias dimensões. Investigou-se, 

particularmente, a autoavaliação de saúde, indicador que tem sido utilizado, 

nacional e internacionalmente, para estabelecer diferenças de morbidade em 

subgrupos populacionais, comparar necessidades de serviços e recursos de 

saúde por área geográfica, bem como para calcular outros indicadores de 

morbimortalidade. 

Diante da possibilidade de aprofundamento do questionário de saúde, a 

PNS abordou novos módulos temáticos, distinguindo-se o de doenças crônicas 

não transmissíveis (DCNT), que possibilitou dimensionar o acesso ao 

diagnóstico e à assistência prestada às doenças crônicas, com maior 

detalhamento para hipertensão arterial, diabetes e depressão. Para essas 

últimas, a PNS investigou o acesso a exames complementares de diagnóstico, 

consultas com especialistas, e medicamentos de uso contínuo, como também as 

limitações das atividades habituais, sequelas e internações devidas à doença. 

Outra parte do questionário que foi aprimorada na PNS foi o módulo sobre 

“estilos de vida”, que, além do tabaco, passou a incluir consumo de bebidas 

alcoólicas, prática de atividades físicas e hábitos de alimentação. 

Neste trabalho será dada atenção especial para o “módulo O” do 

questionário da PNS 2013, que inclui questões sobre acidentes e violências nos 

últimos 12 meses, mas especificamente acidentes de trânsito, trabalho e 

agressões. No que se refere a temática de violência, entre as informações 

levantadas estão a identificação do agressor, o local de ocorrência da agressão, 

e o modo como a vítima foi agredida, bem como o impacto da agressão nas 

atividades habituais da vítima. O que chama atenção nas perguntas sobre 

violência é que as características da agressão se remetem a violência praticada 

por “pessoa desconhecida” (como bandido, policial, assaltante, etc.), o que 

permite a análise da violência urbana ou comunitária, excluindo o conceito de 

violência intrafamiliar, que é aquela ocorrida entre os membros da família. Desse 

modo, a PNS permite avaliar a exposição da população às diferentes formas (ou 

tipos) de violências.  
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3.1.1) Sistema Integrado de Pesquisas Domiciliares (SIPD) e Amostra 

Mestra 

 

A PNS 2013 é uma pesquisa que faz parte do Sistema Integrado de 

Pesquisas Domiciliares (SIPD) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), juntamente com outras pesquisas realizadas pelo IBGE, tais como a 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua e as Pesquisas de 

Orçamentos Familiares.  

Para a implantação de um Sistema Integrado de Pesquisas Domiciliares 

por Amostragem, é necessário considerar aspectos relativos ao uso de uma 

mesma infraestrutura amostral e de um mesmo cadastro de seleção, além de 

uma amostra comum, chamada de Amostra Mestra (FREITAS e ANTONACI, 

2014).  

A Amostra Mestra representa um conjunto de unidades geográficas 

(unidades de área) que são selecionadas do “cadastro mestre”, que continha 

informações sobre a delimitação e identificação de 316.574 setores censitários 

da Base Operacional Geográfica de 2010. Mas com a eliminação dos setores 

especiais, inclusive os localizados em áreas indígenas, por não fazerem parte 

da abrangência geográfica da pesquisa, o cadastro mestre passou a considerar 

310.329 setores censitários. Tendo em vista a existência de setores pequenos 

(em termos de número de domicílios), foi necessário fazer uma agregação de 

setores para a formação das unidades primárias de amostragem (UPA) 

respeitando os critérios de contiguidade e tamanho mínimo (60 domicílios 

particulares permanentes) e algumas características dos próprios setores (tipo, 

situação e divisão administrativa - subdistrito), resultando em 292.067 unidades 

primárias de amostragem. 

Com relação a seleção da Amostra Mestra foi utilizada a amostragem 

proporcional ao tamanho (PPT), sendo considerado o número de domicílios 

particulares permanentes (DPPs) como medida de tamanho das UPAs. 

A PNS, por ser uma pesquisa integrante do SIPD realizada com base 

numa Amostra Mestra, tem como vantagem um maior espalhamento geográfico 

e uma maior precisão nas estimativas. Desse modo, a PNS foi planejada para a 

estimação de vários indicadores com a precisão controlada e para assegurar a 
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continuidade no monitoramento da maior parte dos indicadores do Suplemento 

de Saúde da PNAD. 

 

3.1.2) Plano amostral da PNS 

 

A PNS é uma pesquisa por amostragem domiciliar que utilizou um plano 

amostral estratificado e conglomerado em três estágios de seleção, onde os 

setores censitários (ou conjunto de setores) são as unidades primárias de 

amostragem (UPAs), os domicílios as unidades secundárias de amostragem 

(USAs) e os moradores (18 anos ou mais de idade) as unidades terciárias de 

amostragem. A amostra da PNS é uma subamostra de UPAs que compõem a 

Amostra Mestra. 

Assim, a seleção da amostra da PNS respeitou a mesma estratificação 

das UPAs definida na seleção da Amostra Mestra, que obedeceu quatro critérios 

diferentes: 1) O critério administrativo, contempla a divisão da UF em capital, 

resto da Região Metropolitana (RM) e resto da UF; 2) O critério geográfico, 

subdivide as capitais e outros municípios de grande porte em mais estratos, 

buscando garantir um maior espalhamento territorial, além de facilitar a operação 

de coleta, controle e redução dos custos de deslocamento; 3) O critério de 

situação censitária que envolve a categorização de área rural e urbana; 4) O 

critério estatístico, por sua vez, envolve a estratificação estatística das UPAs 

considerando as informações sociodemográficas provenientes do Censo 

Demográfico 2010 disponíveis sobre estas unidades, como rendimento total e 

total de domicílios particulares permanentes, com objetivo de agrupar as UPAs 

de forma a minimizar as variâncias dos estimadores dos totais das 

características de interesse, ou seja, melhorar a precisão das estimativas 

(FREITAS e ANTONACI, 2014). 

No primeiro estágio, os setores são selecionados segundo um plano 

aleatório simples sem reposição (AAS) a partir da Amostra Mestra, dentro de 

cada estrato. 

No segundo estágio, os domicílios particulares permanentes em cada 

setor da amostra foram selecionados utilizando um plano aleatório simples. A 

seleção dos domicílios foi feita a partir do Cadastro Nacional de Endereços para 

Fins Estatísticos (CNEFE). 
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Finalmente, no terceiro estágio, para cada domicílio da amostra, 

selecionou-se, também por amostragem aleatória simples, um morador adulto 

(18 anos ou mais de idade) para responder as perguntas relativas ao 

questionário individual. A seleção desse morador foi feita a partir de uma lista de 

moradores elegíveis no momento da entrevista. 

Considerando os aspectos metodológicos da pesquisa, percebe-se que a 

PNS 2013 utiliza um desenho amostral complexo que combina estratificação, 

conglomeração e probabilidades desiguais de seleção. 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 & SILVA, 1998:156)”.  A necessidade de se incorporar as 

informações do plano amostral na análise dos dados, deve-se ao fato das 

estimativas pontuais serem influenciadas pelos pesos amostrais distintos e a 

estimativas das variâncias dos estimadores dos parâmetros serem influenciadas 

conjuntamente pela conglomeração e pela estratificação, além dos pesos 

amostrais (SZWARCWALD & DAMACENA, 2008; SILVA et al., 2002; MORAES 

et al., 2008).  

Em pesquisas amostrais, cabe ressaltar a importância de se obter, além 

de estimativas pontuais, estimativas de variância corretas, 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 efeitos das variáveis em modelos estatísticos. Caso os 

conglomerados não sejam levados em consideração na análise espera-se uma 

subestimação das variâncias, enquanto que a não consideração da 

estratificação leva a uma sobrestimação das variâncias (ASPAROUHOV, 2005). 

Desse modo, como a PNS é uma pesquisa amostral complexa, a análise 

dos dados dessa pesquisa não deve ser feita como se fossem observações 

independentes e identicamente distribuídas (IID). No ajuste de modelos 

estatísticos, o uso do método de Máxima Pseudo-Verossimilhança (MPV) é um 

dos métodos considerados adequados para estimar o vetor de parâmetros do 

modelo e sua matriz de covariâncias, como adotado em vários estudos que 

utilizaram dados de pesquisas amostrais complexas (MORAES et al., 2012; 

MOREIRA et al., 2011; SZWARCWALD & DAMACENA, 2008). 
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Para tanto, é necessário utilizar pacotes estatísticos que permitem 

incorporar tais informações do plano amostral no ajuste de modelos. Neste 

trabalho foi utilizado o software STATA 11.0 para ambas as análises estatísticas 

desenvolvidas com base nos dados da PNS 2013. 

O método de MPV foi descrito na seção 3.4.1.2 abordando a situação em 

que se deseja ajustar o modelo log-linear de Poisson para desfechos binários. 

 

3.2) População de estudo  

 

O estudo compreende idosos com 60 anos ou mais de idade, residentes 

em domicílios particulares permanentes no Brasil, a partir da base de dados da 

PNS 2013. Foram excluídos das análises os idosos para os quais não se tinha 

informação sobre algumas das variáveis de estudo. 

 

3.3) Variáveis de estudo 

 

3.3.1) Características sociodemográficas, comportamentais e de saúde dos 

idosos 

 

As variáveis consideradas na modelagem estatística se referem às 

características sociodemográficas, comportamentais e de saúde dos idosos de 

60 anos ou mais (Quadros 1 e 2).  

A variável resposta do modelo “agressão cometida por pessoa 

desconhecida” é uma variável binária obtida a partir da seguinte pergunta contida 

no questionário da PNS 2013: “Nos últimos 12 meses, o(a) sr(a) sofreu alguma 

violência ou agressão de pessoa desconhecida (como bandido, policial, 

assaltante etc.)?”, contendo duas alternativas de respostas possíveis: “Sim” e 

“Não”. 
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Quadro 1: Características sociodemográficas dos idosos de 60 anos ou mais de 

idade. 

Variáveis de estudo Categorias 

Características sociodemográficas 

Sexo Masculino, feminino 

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

anos ou mais  

Cor/Raça Branca, não branca 

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

Oeste. 

Área de localização do domicílio Urbana, rural 

Nível educacional Sem instrução, sem nível superior, 

com nível superior 

Estado civil Casado, separado (a) /desquitado (a) 

judicialmente/divorciado, Viúvo, 

solteiro 

Qualidade da construção da moradia 

(material usado nas paredes e teto) 

Adequado, inadequado  

 

Quadro 2: Características comportamentais e de saúde dos idosos de 60 anos 

ou mais de idade. 

Variáveis de estudo Categorias 

Características comportamentais 

Consumo de bebida alcoólica Sim, não 

Prática de exercício físico nos 

últimos 3 meses 

Sim, não 

Características de saúde 

Autoavaliação de saúde geral Boa, regular, ruim  

Frequência da visita da Equipe de 

Saúde da Família (ESF), nos últimos 

12 meses 

Não cadastrado, não sabe, cadastrado 

mas nunca recebeu visita, cadastrado 

com pelo menos uma visita 
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Portador de alguma deficiência 

(física, intelectual, auditiva, visual) 

Nenhuma, uma, duas, três ou mais 

 

 

3.3.2) Características da agressão contra o idoso cometida por pessoa 

desconhecida 

 

No quadro 3 são fornecidas as características da agressão mais grave 

contra idosos de 60 anos ou mais de idade cometida por pessoa desconhecida, 

que incluem o tipo de violência, o modo como foi ameaçado ou ferido, local e 

autor da agressão, além do impacto da violência na realização das atividades 

habituais do idoso. 

As variáveis do quadro 3 foram utilizadas na análise de correspondência 

simples, sendo que as categorias das variáveis modo, local, autor da agressão 

e o impacto da agressão nas atividades do cotidiano foram combinadas criando 

uma única variável denominada de “perfil da agressão”. Com esta combinação 

há 72 perfis possíveis (4 x 3 x 3 x 2), entretanto no banco de dados verificou-se 

efetivamente a existência de 41 perfis da agressão. O tipo de violência foi 

considerado como variável de desfecho na análise de correspondência.  

 

Quadro 3: Características da agressão sofrida pelos idosos de 60 anos ou mais 

cometida por pessoa desconhecida. 

Característica da agressão 

Tipo de violência Física, psicológica, outro 

Modo como foi ameaçado ou ferido 
Arma de fogo, objeto perfuro-cortante 
ou contundente, força corporal, outro 

Local de ocorrência da agressão Residência, via pública, outro 

Autor da agressão Bandido/ladrão/assaltante, agente 
legal público (policial/agente da lei), 
outro 

Deixou de praticar alguma atividade 

do cotidiano devido a violência sofrida 

 

Sim, não 
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3.4) Modelos lineares generalizados  

 

Modelos lineares generalizados (MLG’s) são definidos por uma 

distribuição de probabilidade para a variável resposta, um conjunto de variáveis 

explicativas (estrutura linear do modelo) e uma função de ligação. Desse modo, 

os componentes de modelos lineares generalizados são definidos por uma: 

 

 Componente aleatória: composta por uma variável aleatória 𝑌𝑖 com 

média 𝜇𝑖 e uma distribuição de probabilidade pertencente à família 

exponencial. Distribuições que pertencem à família exponencial 

podem ser escritas da forma 𝑃(𝑦, 𝜃) = 𝑒[𝑎(𝑦)𝑏(𝜃)+𝑐(𝜃)+𝑑(𝑦)]. No caso 

de uma variável aleatória de Poisson com parâmetro p, pode-se 

escrever a sua função de probabilidade da seguinte 

forma: 𝑃(𝑦, 𝑝) = 𝑒[𝑦𝑙𝑛(𝑝)−𝑝−ln (𝑦!)]. 

 Componente sistemática: a componente formada pelas variáveis 

explicativas (estrutura linear do modelo) que produzem um preditor 

linear 𝜂𝑖 = 𝒙𝒊
′𝜷, onde 𝜷  é o vetor, de dimensão P x 1, dos 

parâmetros desconhecidos do modelo e 𝒙𝒊 é o vetor das variáveis 

explicativas (covariáveis ou variáveis dummy para os níveis dos 

fatores) referente a i-ésima unidade, de dimensão P x 1. 

 Função de ligação: uma função monotônica diferenciável, 

denotada por g(𝜇𝑖), que liga a média da variável resposta (𝜇𝑖) ao 

preditor linear (𝜂𝑖 = 𝒙𝒊
′𝜷).  

 

A seguir é descrito o modelo log-linear de Poisson usado neste trabalho 

para explicar a prevalência de sucesso. 

 

3.4.1) Modelo de regressão log-linear de Poisson 

 

O modelo de regressão log-linear de Poisson é um modelo linear 

generalizado comumente empregado na análise de dados de contagem, ou seja, 

quando Y é uma variável resposta discreta definida como o número de sucessos 

ocorridos num intervalo contínuo como, por exemplo, um intervalo de tempo. 
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Entretanto, o modelo log-linear de Poisson vem sendo frequentemente adotado 

na análise de variáveis respostas binárias levantadas em estudos seccionais, 

onde se considera que todos os indivíduos são observados no mesmo momento 

do tempo (COUTINHO et al, 2008; BARROS & HIRAKATA, 2008). Quando o 

modelo de Poisson é aplicado a desfechos binários, o erro para a razão de 

prevalência é superestimado, pois a variância da distribuição de Poisson 

aumenta progressivamente, enquanto a variância da distribuição binomial tem 

seu valor máximo quando a prevalência é igual a 0,5 (COUTINHO et al., 2008). 

Este problema pode ser resolvido ajustando o modelo de regressão log-linear de 

Poisson usando o procedimento de variância robusta (ZOU, 2004; COUTINHO 

et al., 2008). 

O modelo de regressão log-linear de Poisson com variância robusta 

ajustado usando dados provenientes de estudos seccionais, como os da PNS, é 

o modelo mais satisfatório por produzir estimativas mais consistentes para os 

parâmetros (BARROS & HIRAKATA, 2008). Ao usar desfecho binário o modelo 

de Poisson produz como medida de associação a razão de prevalência (RP) e 

não medida de razão de chance (OR), sendo a RP uma medida de fácil 

interpretação e de grande interesse em estudos seccionais (DEDDENS & 

PETERSEN, 2008).  

 

3.4.1.1) Especificação do modelo 

 

O modelo de regressão log-linear de Poisson é um modelo linear 

generalizado, onde a variável resposta tem distribuição de probabilidade de 

Poisson e a função de ligação é a função logarítmica, que pode ser representada 

por: 

 

ln(𝑝𝑎𝑏𝑐𝑑𝑒𝑓𝑔ℎ𝑖𝑗𝑘𝑙𝑚)   =  𝜇 + 𝛼𝑎 + 𝛽𝑏 + 𝛾𝑐 + 𝛿𝑑 + 𝜙𝑒 + 𝜖𝑓 + 𝜈𝑔 +  𝜂ℎ 

                                                +𝜉𝑖 + 𝜑𝑗 + 𝜏𝑘 + 𝜁𝑙 + 𝜗𝑚 

 

 

onde: 
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𝜇 → intercepto do modelo. 

𝛼𝑎→ efeito principal do a-ésimo nível da variável sexo; a=1, 2 

𝛽𝑏→ efeito principal do b-ésimo nível da variável faixa etária;   

b=1, 2, 3. 

𝛾𝑐→ efeito principal do c-ésimo nível da variável cor/raça; c=1, 2. 

𝛿𝑑→ efeito principal do d-ésimo nível da variável região de residência;             

d=1,..., 5. 

𝜙𝑒→ efeito principal do e-ésimo nível da variável área de localização de 

domicílio; e=1, 2. 

𝜖𝑓→ efeito principal do f-ésimo nível da variável nível educacional; f=1, 2, 

3. 

𝜈𝑔→ efeito principal do g-ésimo nível da variável estado civil;  

g=1, 2, 3, 4. 

𝜂ℎ→ efeito principal do h-ésimo nível da variável qualidade da construção 

da moradia; h=1, 2. 

𝜉𝑖→ efeito principal do i-ésimo nível da variável auto avaliação de saúde 

geral; i=1, 2, 3. 

𝜑𝑗→ efeito principal do j-ésimo nível da variável frequência da visita da 

ESF; j=1, ..., 4. 

𝜏𝑘→ efeito principal do k-ésimo nível da variável alguma deficiência ; k=1, 

2, 3, 4. 

𝜁𝑙 → efeito principal do l-ésimo nível da variável consumo de bebida 

alcoólica; l=1, 2. 

𝜗𝑚→ efeito principal do m-ésimo nível da variável prática de exercício 

físico nos últimos 3 meses; m=1, 2. 
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3.4.1.2) Método de Máxima Pseudo-Verossimilhança (MPV) 

 

Como a PNS é uma pesquisa amostral complexa, as observações 

amostrais 𝑦1, 𝑦2, … , 𝑦𝑛 não são independentes e identicamente distribuídas (IID). 

Desse modo, é necessário adotar um outro método de estimação que não o 

método de máxima verossimilhança, pois a função de verossimilhança da 

amostra não pode ser escrita como produto das funções de probabilidade das 

variáveis aleatórias 𝑌1, 𝑌2, … , 𝑌𝑛 . Neste trabalho, para o ajuste do modelo 

estatístico, será utilizado o método de Máxima Pseudo-Verossimilhança (MPV), 

que permite incorporar os pesos amostrais, os conglomerados e os estratos 

(PESSOA & SILVA, 1998). 

É usado o princípio de modelagem de superpopulação na estimação do 

método de MPV, em que, cada elemento i da população é associado a uma 

variável aleatória 𝑌𝑖, ∀ 𝑖 = 1,2, … , 𝑁 , assim a forma de sua distribuição de 

probabilidade é especificada, resultando no modelo de superpopulação, 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) com dimensão N x 1 e o vetor com os parâmetros de 

interesse tem dimensão P x 1, e, sendo representado por 𝜷 = (𝛽1, 𝛽2, … , 𝛽𝑃). 

Desse modo, a função de probabilidade conjunta de Y é o produto da função de 

probabilidade de cada variável 𝑌𝑖 (PESSOA & SILVA, 1998): 

 

𝑃(𝒀 = 𝒚, 𝜷) = ∏ 𝑃(𝑌𝑖 =  𝑦𝑖, 𝑝𝑖)
𝑁
𝑖=1                              (3.1) 

 

Sendo 𝑦1, 𝑦2, … , 𝑦𝑁  observações das respectivas variáveis aleatórias 

𝑌1, 𝑌2, … , 𝑌𝑁 independentes, tal que, 𝑌𝑖~𝑃𝑜𝑖𝑠𝑠𝑜𝑛(𝑝𝑖), ∀ 𝑖 = 1,2, … , 𝑁, a função de 

probabilidade da variável aleatória 𝑌𝑖 é dada por: 

 

𝑃(𝑌𝑖 = 𝑦𝑖|𝑝𝑖) =
𝑒−𝑝𝑖𝑝𝑖

𝑦𝑖

𝑦𝑖!
, 𝑖 = 1,2, … , 𝑁                            (3.2) 

 

onde, 
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𝑝𝑖 = 𝑝𝑖(𝜷) = 𝑒𝒙𝑖
′𝜷                                       (3.3) 

 

sendo que, 

𝜷 =  [𝜇, 𝛼1, 𝛽1, 𝛽2, 𝛾1, 𝛿1, … , 𝛿4 , 𝜙1, 𝜖1, 𝜖2, 𝜈1 , 𝜈2, 𝜈3, 𝜂1, 𝜉1 , 𝜉2, 

𝜑1, 𝜑2, 𝜑3, 𝜏1 , 𝜏2, 𝜏3, 𝜁1, 𝜗1] é o vetor de parâmetros desconhecidos do 

modelo, de dimensão P x 1. 

𝒙𝒊  é o vetor das variáveis explicativas (variáveis dummy para os níveis 

dos fatores) da a i-ésima unidade da população, de dimensão Px1 

 

Neste caso, a função de verossimilhança da população é dada por: 

 

𝐿(𝜷|𝒚) = ∏ 𝑃(𝑌𝑖 = 𝑦𝑖, 𝑝𝑖)
𝑁
𝑖=1 = ∏

𝑒−𝑝𝑖𝑝𝑖
𝑦𝑖

𝑦𝑖!

𝑁
𝑖=1                    (3.4) 

 

O método de MPV consiste em maximizar a função de verossimilhança 

da população ou o logaritmo dessa função, denotado por: 

 

ln𝐿(𝜷|𝒚 ) = ln ∏ 𝑃(𝑌𝑖 = 𝑦𝑖, 𝑝𝑖)

𝑁

𝑖=1

= ∑ ln𝑃(𝑌𝑖 = 𝑦𝑖, 𝑝𝑖)

𝑁

𝑖=1

= 

= ∑ (−𝑝𝑖 + 𝑦𝑖ln𝑝𝑖 − ln𝑦𝑖!) = ∑ (−𝑒𝒙𝑖
′𝜷 + 𝑦𝑖𝒙𝑖

′𝜷 − ln𝑦𝑖!)
𝑁
𝑖=1

𝑁
𝑖=1                 (3.5) 

 

O próximo passo consiste em obter a primeira derivada parcial do 

logaritmo da função de verossimilhança da população e igualá-la a zero, obtendo 

o sistema de equações de verossimilhanças populacionais: 

 

𝜕

𝜕𝜷
ln𝐿(𝜷|𝒚) = ∑

𝜕

𝜕𝜷
ln𝑃(𝑌𝑖 = 𝑦𝑖, 𝑝𝑖)

𝑁
𝑖=1 = ∑ 𝑢𝑖(𝜷)𝑁

𝑖=1 = 𝟎;           (3.6) 

 

onde, 𝑢𝑖(𝜷) =
𝜕

𝜕𝜷
ln𝑃(𝑌𝑖 = 𝑦𝑖, 𝑝𝑖) =

𝜕

𝜕𝜷
[−𝑒𝒙𝑖

′𝜷 + 𝑦𝑖𝒙𝑖
′𝜷 − ln𝑦𝑖] = 𝒙𝒊

′ [𝑦𝑖 −

𝑒𝒙𝒊
′ 𝜷] é o vetor de dimensão P  x 1 dos escores da i-ésima unidade da população. 
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A soma dos vetores de escores da população, representa um vetor de totais 

populacionais definido por:  

𝑇(𝜷) = ∑ 𝒖𝒊(𝜷)𝑁
𝑖=1 = 𝟎                                   (3.7) 

 

A solução desse sistema de equações de verossimilhanças populacionais 

é o vetor de estimadores de máxima verossimilhança do vetor 𝜷 de parâmetros 

de interesse. No contexto da estimação por MPV, esse vetor de estimadores 

representa um vetor de pseudo-parâmetros, sendo denotado por 𝜷𝑃𝑃. 

Teria como calcular os valores dos pseudo-parâmetros se fosse de fato 

feito um levantamento censitário, em que seria especificado os valores das 

variáveis explicativas e da variável resposta para todos os N elementos da 

população. Porém, têm-se apenas uma amostra da população, selecionada a 

partir de um plano amostral complexo como descrito na seção 3.1.2. Não 

podendo calculá-los, a alternativa é determinar estimadores consistentes para 

os pseudo-parâmetros. Um estimador adequado para o vetor 𝜷𝑃𝑃 de pseudos-

parâmetros também é adequado para o vetor 𝜷 de parâmetros do modelo de 

superpopulação já que em pesquisas por amostragem o tamanho da população 

é geralmente grande (PESSOA & SILVA, 1998). 

Para obter estimadores para os pseudo-parâmetros estima-se o vetor de 

totais populacionais ∑ 𝒖𝑖(𝜷)𝑁
𝑖=1  = T(𝜷) usando o vetor de estimadores lineares 

ponderados �̂� = ∑ 𝑤𝑖𝒖𝒊(𝜷)𝑛
𝑖=1 , onde 𝑤𝑖 é o peso amostral da i-ésima unidade da 

amostra. Ao igualar �̂� = 𝟎   obtém-se um sistema de equações de pseudo-

verossimilhança, onde a solução desse sistema é o estimador de MPV do vetor 

𝜷𝑃𝑃, e consequentemente de 𝜷. 

Uma vez obtido o estimador de MPV, denotado por �̂�MPV, pode-se estimar 

a prevalência de sucesso da i-ésima unidade usando a expressão abaixo: 

𝑝�̂� = 𝑝�̂�(�̂�𝑀𝑃𝑉) = 𝑒𝒙𝑖
′�̂�𝑀𝑃𝑉                                  (3.8) 

 

�̂�𝑴𝑷𝑽 =  [�̂�, �̂�1, �̂�1, �̂�2, 𝛾1, 𝛿1, … , 𝛿4 , �̂�1, 𝜖1̂, 𝜖2̂, �̂�1 , �̂�2, �̂�3, �̂�1, 𝜉1 , 𝜉2, �̂�1, �̂�2, �̂�3, �̂�1 , �̂�2 

, �̂�3, 𝜁1, �̂�1]  é o vetor de parâmetros estimados do modelo, de dimensão 

P x 1. 
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𝒙𝒊  é o vetor das variáveis explicativas (variáveis dummy para os níveis 

dos fatores) da i-ésima unidade da amostra, de dimensão P x 1. 

 

Estima-se a variância assintótica dos estimadores de MPV dos 

parâmetros do modelo empregando a seguinte expressão (PESSOA & SILVA, 

1998): 

𝑉𝐴�̂�(�̂�𝑀𝑃𝑉) ≅ [ℑ̂(�̂�𝑀𝑃𝑉)]
−1

𝑉𝐴�̂�[�̂�(�̂�𝑀𝑃𝑉)][ℑ̂(�̂�𝑀𝑃𝑉)]
−1

 

 

𝑉𝐴�̂�(�̂�𝑀𝑃𝑉) ≅ [ℑ̂(�̂�𝑀𝑃𝑉)]
−1

𝑉𝐴�̂�[∑ 𝑤𝑖𝒖𝑖(�̂�𝑀𝑃𝑉)𝑛
𝑖=1 ][ℑ̂(�̂�𝑀𝑃𝑉)]

−1
           (3.9) 

 

onde,  

VAR̂[�̂�(�̂�MPV)] = VAR̂[∑ 𝑤𝑖𝒖𝒊(�̂�MPV)𝒏
𝑖=1 ]  é o estimador da matriz de 

variância-covariância dos totais amostrais dos escores ponderados; e  

ℑ̂(�̂�𝑀𝑃𝑉) =
𝜕�̂�(𝜷)

𝜕𝜷
|

𝜷=�̂�𝑀𝑃𝑉

= ∑ 𝑤𝑖
𝜕𝒖𝒊(𝜷)

𝜕𝜷

𝑛
𝑖=1 |

𝜷=�̂�𝑀𝑃𝑉

é uma matriz simétrica de 

dimensão PxP. 

O vetor de estimadores �̂�MPV  tem distribuição assintoticamente normal 

multivariada, �̂�MPV~𝑁[𝜷, 𝑉𝐴�̂�(�̂�MPV)], o que torna válida inferências para o vetor 

𝜷  no caso de amostras suficientemente grandes (BINDER, 1983). 

Alternativamente, utiliza-se a seguinte estatística: 

[𝑉𝐴�̂�(�̂�𝑀𝑃𝑉)]
−

1

2(�̂�𝑀𝑃𝑉 − 𝜷)~𝑵(𝟎, 𝑰)                             (3.10) 

 

 

3.4.1.3) Medida de associação: Razão de prevalência 

 

A partir do modelo de regressão log-linear de Poisson, pode-se obter a 

prevalência de sucesso (Y=1) da i-ésima unidade da amostra, do seguinte modo: 

 

𝑝𝑖 = 𝑃(𝑌i = 1) = 𝑒𝒙𝒊
′ 𝜷;     𝑖 = 1,2, … , 𝑛                      (3.11) 
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A razão de prevalência (RP) é uma medida da prevalência de sucesso de 

um grupo (grupo 1) comparativamente a outro grupo de referência (grupo 2), no 

caso em que a variável explicativa é categórica binária (ou fator). Assim, supondo 

que exista dois grupos com prevalência de sucesso 𝑝1 e 𝑝2, tais que ln(𝑝1) = μ +

α1  e ln(𝑝2) = μ, onde μ e α1  são os parâmetros do modelo (POWERS & XIE, 

2000), a razão de prevalência é obtida por meio da seguinte expressão: 

𝑅𝑃1 =
𝑝1

𝑝2
=

𝑒𝜇+𝛼1

𝑒𝜇 = 𝑒𝜇+𝛼1−𝜇 = 𝑒𝛼1                                                                         (3.12) 

 

Se α1>0 (𝑅𝑃1 > 1), significa que a prevalência de sucesso no grupo 1 é 

(𝑒𝛼1 − 1) ∗ 100% maior do que a do grupo de referência 2. E no caso de α1<0 

(𝑅𝑃1 < 1), a prevalência de sucesso no grupo 1 é (𝑒𝛼1 − 1) ∗ 100% menor do que 

a do grupo de referência 2. 

Essa expressão pode ser expandida para variáveis categóricas com mais 

de dois níveis, sendo definida por: 

𝑅𝑃𝑘 = 𝑒𝛼𝑘, k=1, ..., K, onde K indica o grupo de referência, sendo  𝛼𝐾 = 0 

e 𝑅𝑃𝐾 = 1. 

 

 

3.4.1.4) Teste de Wald de significância dos parâmetros 

 

Para testar a significância dos parâmetros do modelo será utilizado o teste 

de Wald de significância individual. A seguir são apresentadas as hipóteses a 

serem testadas, a estatística de teste utilizada, a região crítica e o critério de 

decisão. 

 

 Hipóteses a serem testadas: 

{
𝐻0: 𝛽𝑘 = 0
𝐻1: 𝛽𝑘 ≠ 0

 

 

onde 
𝑘

 é o efeito principal do k-ésimo nível de uma determinada variável 

explicativa categórica;  k=1,2, ..., K, sendo que K é o número de níveis ou 

categorias da variável. 
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 Estatística de teste: 

Sob 𝐻0: 𝛽𝑘 = 0 , a estatística 𝑍 =
𝛽�̂�

√𝑉𝐴�̂�(�̂�𝑘)

~𝑁(0,1) , onde �̂�𝑘  é o 

estimador de MPV do parâmetro 𝛽𝑘. 

 

 Região crítica (ou região de rejeição de H0): 

 

𝑅𝐶 = {𝑧𝜖ℝ/|𝑧| > 𝑧𝛼
2

 
 } 

 

 Critério de decisão: 

 

Se o valor observado da estatística de teste (𝑧𝑜𝑏𝑠) pertencer a região 

crítica (RC) rejeita-se 𝐻0 ao nível de significância de 5%, ou seja, o k-ésimo nível 

da variável explicativa é significativamente diferente de zero. 

Caso contrário, não há evidências para rejeitar H0 ao nível de 5%, e neste 

caso o k-ésimo nível da variável explicativa não é significativamente diferente de 

zero. 

Alternativamente, rejeita-se H0 se o p-valor = 2.P(Z>|zobs|) ≤  = 5%, caso 

contrário não há evidências para rejeitar H0. 

 

Com relação à estratégia de modelagem, considerou-se na análise 

multivariada somente as variáveis que na análise bruta apresentaram pelo 

menos uma categoria com efeito significativo ao nível de significância de 20% 

(p-valor≤0,20). Na análise multivariada, foram excluídas, uma a uma, na ordem 

decrescente do p-valor, as variáveis que não apresentaram associação 

significativa com a prevalência de sucesso, considerando o nível de significância 

de 5% (p-valor≤0,05). Este procedimento foi repetido até que se obtivesse um 

modelo onde todas as variáveis explicativas tivessem pelo menos uma categoria 

com significância estatística ao nível de 5%. 
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3.4.1.5) Medidas para avaliação da capacidade preditiva 

 

Com relação a avaliação da capacidade preditiva do modelo utilizou-se a 

taxa global de classificações corretas e as medidas de sensibilidade e 

especificidade calculadas com base na tabela de contingência que apresenta as 

frequências observadas segundo as categorias observadas e preditas pelo 

modelo selecionado. O quadro 4 apresenta os possíveis resultados que podem 

ocorrer no ajuste de um modelo de regressão log-linear de Poisson para 

desfecho binário. 

 

Quadro 4: Distribuição das unidades segundo as categorias observadas e 

preditas pelo modelo de regressão log-linear de Poisson. 

Categorias 

Preditas 

Categorias observadas  

Total 

 

Sucesso 

(Y=1) 

Fracasso 

(Y=0) 

Sucesso 

(�̂� =1) 

𝑜11 

(Verdadeiros 

Positivos) 

𝑜12 

(Falsos Positivos) 
𝑜11 + 𝑜12 

Fracasso 

(�̂� =0) 

𝑜21 

(Falsos Negativos) 

𝑜22 

(Verdadeiros 

Negativos) 

𝑜21 + 𝑜22 

Total 𝑜11 + 𝑜21 𝑜12 + 𝑜22 ∑ ∑ 𝑜𝑖𝑗

2

𝑗=1

2

𝑖=1

 

 

A taxa global (%) de classificações corretas é definida pela razão entre o 

número de unidades classificadas corretamente pelo modelo e o número total 

unidades de análise. 

TG = (
𝑜11+𝑜22

∑ ∑ 𝑜𝑖𝑗
2
𝑗=1

2
𝑖=1

) ∙ 100                                (3.13) 

A sensibilidade (S) é a proporção de verdadeiros positivos entre todas as 

unidades com a característica de interesse. Desse modo, a sensibilidade avalia 
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a capacidade do modelo classificar a unidade como tendo a característica de 

interesse, quando de fato esta unidade possui a característica de interesse. 

S = P( Ŷ  = 1|Y = 1) = (
𝑜11

𝑜11+𝑜21
) ∙ 100                     (3.14) 

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

as unidades sem a característica de interesse. Assim, a especificidade avalia a 

capacidade do modelo classificar a unidade como não tendo a característica de 

interesse, quando de fato esta unidade não possui a característica de interesse. 

E = P( Ŷ  = 0|Y = 0) = (
𝑜22

𝑜12+𝑜22
) ∙ 100                  (3.15) 

 

Uma outra medida utilizada neste trabalho para avaliar a capacidade 

preditiva do modelo foi a área sob a curva ROC (Receiver Operating 

Characteristic). A curva ROC é um gráfico no qual se permite estudar a variação 

da sensibilidade e especificidade para diferentes pontos de corte. No eixo das 

ordenadas representa-se os valores de sensibilidade (proporção de verdadeiros 

positivos) (3.14) e no eixo das abscissas os valores dos complementos de 

especificidade (proporção de falsos positivos) (3.16). 

O complemento da especificidade, é a proporção de falsos positivos, que 

indica a capacidade do modelo classificar incorretamente a unidade como tendo 

a característica de interesse, quando na realidade a unidade não possui essa 

característica.  

�̅� = 1 − E = 1 − P( Ŷ  = 0|Y = 0) = P( Ŷ  = 1|Y = 0) = (
𝑜12

𝑜12+𝑜22
) ∙ 100  (3.16) 

Do exposto, a área sob a curva ROC, é uma medida da capacidade do 

modelo que permite discriminar a unidade como “tendo a característica de 

interesse” ou “não tendo a característica de interesse”. A área sob a curva ROC 

(A) varia de 0 a 1. Se a área for igual a 0,5 o modelo não consegue discriminar 

as unidades. Por outro lado, quanto mais próxima a curva estiver do canto 

superior esquerdo do gráfico, maior será a área sob a curva ROC (A 0,5), e 

portanto maior o poder discriminatório do modelo. O poder discriminatório do 

modelo pode ser classificado conforme o quadro 5 (MAROCO, 2010): 
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Quadro 5: Classificação do poder discriminatório do modelo log-linear de 

Poisson com base na área sob a curva ROC. 

Área sob a curva 

ROC 

Poder discriminatório do 

modelo 

A=0,5 Sem poder discriminatório 

0,5  A< 0,7 Discriminação ruim 

0,7  A< 0,8 Discriminação aceitável 

0,8  A< 0,9 Discriminação boa 

A  0,9 Discriminação ótima 

 

 

3.5) Análise de correspondência simples 

 

A análise de correspondência simples é uma técnica de análise 

multivariada utilizada para analisar dados em tabelas de contingência ou tabelas 

de dupla entrada (MINGOTI, 2005). O objetivo da análise de correspondência 

simples é verificar a existência de associação entre duas variáveis X e Y, bem 

como identificar a associação entre as diferentes categorias das variáveis X e Y, 

que estão dispostas nas linhas e colunas da tabela de contingência, 

respectivamente. Essa técnica pode ser implementada com variáveis 

categóricas ou variáveis numéricas, cujos valores são expressos em classes. 

Essa técnica consiste em obter as coordenadas principais das linhas e 

colunas da tabela de contingência, que podem ser representadas em um gráfico 

de dispersão, denominado neste contexto de gráfico de correspondência 

(“biplot”). Este gráfico é uma representação geométrica que permite a 

visualização da associação entre as categorias das duas variáveis, tomando por 

base a proximidade dos pontos. 

Mesmo quando existem mais do que duas variáveis de interesse, algumas 

delas podem ser combinadas resultando em apenas duas variáveis, assim como 

feito na análise desenvolvida por Mingoti (2005). 

 A seguir são apresentadas as definições e notações utilizadas na análise 

de correspondência simples: 
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Seja a matriz de dados constituída pelas frequências absolutas 𝑛𝑖𝑗, que 

representam o número de observações da i-ésima categoria da variável X e da  

j-ésima categoria da variável Y. Seja P a matriz de correspondência de dimensão 

p x q constituída pelas proporções 𝑝𝑖𝑗 =
𝑛𝑖𝑗

𝑛
, sendo 𝑛 = ∑ ∑ 𝑛𝑖𝑗

𝑞
𝑗=1

𝑝
𝑖=1  o número 

total de observações. Desse modo, a matriz P contém as frequências relativas 

referentes à i-ésima categoria da variável X e à j-ésima categoria da variável Y. 

As proporções marginais das linhas e colunas são obtidas a partir da 

matriz de correspondências, sendo calculadas por: 

𝑝𝑖. = ∑ 𝑝𝑖𝑗
𝑞
𝑗=1 =

𝑛𝑖.

𝑛
 ; i=1,2, ..., p                            (3.17) 

𝑝.𝑗 = ∑ 𝑝𝑖𝑗
𝑝
𝑖=1 =

𝑛𝑗.

𝑛
; j=1,2, ..., q                            (3.18) 

 

Essas proporções marginais representam a importância relativa da i-

ésima e da j-ésima categorias das variáveis X e Y, respectivamente. 

 Sejam 𝑚𝑙
′ = (𝑝1., 𝑝2., … , 𝑝𝑝.)  e  𝑚𝑐

′ = (𝑝.1, 𝑝.2, … , 𝑝.𝑞)  os vetores cujos 

elementos são as proporções marginais das linhas e colunas da matriz P  obtidas 

nas equações (3.17) e (3.18). As matrizes de perfil são matrizes diagonais dos 

vetores 𝑚𝑙  e 𝑚𝑐 , sendo denotadas por 𝐷𝑙 = 𝑑𝑖𝑎𝑔(𝑚𝑙)  a matriz de perfil das 

linhas e 𝐷𝑐 =  𝑑𝑖𝑎𝑔(𝑚𝑐) a matriz de perfil das colunas.  

 A matriz �̃� = 𝑃 − 𝑚𝑙 ∙ 𝑚𝑐
′ , onde seus elementos são da forma 𝑝𝑖𝑗 −

𝑛𝑖.

𝑛

𝑛.𝑗

𝑛
,  

é uma matriz que compara as proporções observadas da matriz de 

correspondência com aquela esperada sob a hipótese de independência das 

variáveis X e Y (MINGOTI, 2005). O posto da matriz �̃�𝑝𝑥𝑞 é dado por 𝑘 = min (𝑝 −

1, 𝑞 − 1) . Assim, pode-se decompor �̃�𝑝𝑥𝑞  em função dos seus autovalores e 

autovetores, obtendo a igualdade (3.19): 

�̃�𝑝𝑥𝑞 = AΛB′                                            (3.19) 

onde 𝐴 = 𝐷𝑙

1

2 𝑈𝑝𝑥𝑘 é uma matriz de dimensão p x k,  𝐵 = 𝐷𝑐

1

2 𝑉𝑞𝑥𝑘 é uma matriz de 

dimensão q x k, sendo que U é uma matriz composta pelos autovetores de �̃��̃�′ 

e V é a matriz que contém os autovetores de 𝑃′̃�̃�. E seja Λ uma matriz quadrada 
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de dimensão k x k composta pelos autovalores de �̃�  ordenados de forma 

crescente. 

Assim, �̃�  pode ser expressa em função dos autovalores �̂�𝑖  e das 

coordenadas principais, como mostrada abaixo, 

�̃� = 𝑃 − 𝑚𝑙 ∙ 𝑚𝑐
′ = ∑ �̂�𝑖  �̃�𝑖 �̃�𝑖

′𝑘
𝑖=1                                (3.20) 

onde �̃�𝑖 é a i-ésima coluna da matriz A, �̃�𝑖 é a i-ésima coluna da matriz B 

e k=posto(�̃�)= min (𝑝 − 1, 𝑞 − 1). 

A decomposição (3.19) resulta no fato de que as linhas da matriz �̃� podem 

ser escritas como combinações lineares das linhas da matriz 𝐵′; e por sua vez 

as colunas de �̃� podem ser expressas combinações lineares das colunas da 

matriz 𝐴  (MINGOTI, 2005). Dessa forma, pode-se definir as coordenadas 

principais das linhas e das colunas da matriz �̃� por: 

𝑌𝑝𝑥𝑘 = 𝐷𝑙
−1 𝐴 Λ                                      (3.21) 

𝑍𝑞𝑥𝑘 = 𝐷𝑐
−1 𝐵 Λ                                      (3.22) 

onde 𝑌 é uma matriz de dimensão 𝑝𝑥𝑘 composta pelas coordenadas principais 

das linhas e 𝑍 uma matriz de dimensão 𝑞𝑥𝑘 com as coordenadas principais das 

colunas. 

 A proporção explicada da i-ésima coordenada principal com relação a 

variação total dos dados é calculada pelo indicador definido por: 

𝜆𝑖
2

 ∑ 𝜆𝑖
2𝑘

𝑖=1

  ,                                           (3.23) 

sendo que a variação total (denominador da equação 3.23) pode ser expressa 

em função da estatística qui-quadrado, como mostrado a seguir 

∑ 𝜆𝑖
2𝑘

𝑖=1 =
𝜒2

𝑛
=

1

𝑛
 ∑ ∑

(𝑛𝑖𝑗−𝐸𝑖𝑗)2

𝐸𝑖𝑗
  𝑞

𝑗=1
𝑝
𝑖=1                        (3.24) 

onde 𝐸𝑖𝑗 = 𝑛 𝑝𝑖. 𝑝.𝑗 =
𝑛𝑖.𝑛.𝑗

𝑛
  representa o número esperado de observações em 

cada célula da tabela de contingência sob a hipótese de presença de 

independência das X e Y. 
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A análise de correspondência foi realizada usando o programa STATA 

11.0, considerando o método de normalização principal e a medida de distância 

Qui-quadrado.  

 Este método de normalização principal é utilizada quando se tem 

interesse nas diferenças dos níveis das variáveis dispostos nas linhas e nas 

colunas da matriz de correspondência, e não nas diferenças entre as variáveis 

(FIGUEIRA, 2004).  
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4)  Análise dos resultados 

 

Nesta seção são apresentados os resultados do modelo log-linear de 

Poisson explicativo da prevalência de violência cometida por pessoas 

desconhecidas, bem como os resultados da análise de correspondência adotada 

para estabelecer a associação entre as categorias do perfil da agressão e do tipo 

de violência. 

 

4.1 Resultados da modelagem estatística 

 

Foi observado no estudo que 1,61% dos idosos de 60 anos ou mais 

reportaram ter sofrido violência cometida por pessoa desconhecida nos últimos 

12 meses, o que corresponde a mais de 380 mil idosos violentados. A grande 

maioria dos idosos (98,39%) reportou não ter sofrido violência cometida por 

pessoa desconhecida. 

Na tabela a seguir é apresentada a distribuição percentual das 

características sociodemográficas, comportamentais e de saúde dos idosos, 

bem como a ocorrência de violência segundo essas características e o ajuste 

dos modelos de regressão univariados. 

 

 

 

RENUMERAR FIGURAS 
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Tabela 1: Percentual de idosos com 60 anos ou mais, que sofreram ou não 

violência por pessoa desconhecida no Brasil no ano de 2013, segundo as suas 

características sociodemográficas, comportamentais e de saúde; bem como os 

resultados dos modelos log-lineares de Poisson univariados explicativos da 

prevalência de violência cometida por pessoa desconhecida. 

 Variáveis 
Percentual de 

idosos (%) 

Violência 
cometida por 

pessoa 
desconhecida 

(%) 

  

Modelos univariados 
(Análise bruta) 

Sim Não RP IC 95% p-valor* 

Sexo               

     Masculino 43,7 1,5 98,5   0,837 ( 0,564 - 1,240 ) 0,376 

     Feminino 56,3 1,7 98,3   1  - -  

Faixa etária               

     De 60 a 69 anos 56,3 1,9 98,1   2,498 ( 1,253 - 4,978 ) 0,009 

     De 70 a 79 anos 30,0 1,4 98,6   1,711 ( 0,824 - 3,550 ) 0,149 

     80 anos ou mais 13,7 0,8 99,2   1  -  - 

Cor/raça               

     Branca 53,6 1,9 98,1   1,494 ( 0,984 - 2,267 ) 0,059 

     Não branca 46,4 1,3 98,7   1  - -  

Região               

     Norte 5,4 1,9 98,1   0,778 ( 0,415 - 1,458 ) 0,434 

     Nordeste 25,3 1,4 98,6   0,603 ( 0,344 - 1,055 ) 0,076 

     Sudeste 47,8 1,4 98,6   0,576 ( 0,331 - 0,999 ) 0,050 

     Sul 15,1 2,1 97,9   0,839 ( 0,450 - 1,564 ) 0,582 

     Centro-Oeste 6,4 2,5 97,5   1  -  - 

Área de localização do domicílio               

     Urbano 85,2 1,7 98,3   1,761 ( 0,769 - 4,029 ) 0,180 

     Rural 14,8 1,0 99,0   1  -  - 

Nível educacional               

     Sem instrução 18,4 0,6 99,4   0,193 ( 0,091 - 0,407 ) <0,001 

     Sem nível superior 72,0 1,7 98,3   0,561 ( 0,299 - 1,051 ) 0,072 

     Com nível superior 9,6 2,9 97,1   1  - -  

Estado civil               

     Separado (a) 7,8 1,8 98,2   1,051 ( 0,615 - 1,794 ) 0,855 

     Viúvo (a) 26,6 1,3 98,7   0,790 ( 0,465 - 1,339 ) 0,381 

     Solteiro (a) 12,3 1,5 98,5   0,900 ( 0,461 - 1,754 ) 0,757 

     Casado (a) 53,3 1,7 98,3   1  -  - 

Qualidade da construção da moradia                

     Inadequado 2,3 2,1 97,9   1,332 ( 0,485 - 3,658 ) 0,578 

     Adequado 97,7 1,6 98,4   1  -  - 

Consumo de bebida alcoólica               

     Não 76,0 1,6 98,4   0,943 ( 0,603 - 1,473 ) 0,798 

     Sim 24,0 1,7 98,3   1  - - 

       Continua 
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Tabela 1: Percentual de idosos com 60 anos ou mais, que sofreram ou não 

violência por pessoa desconhecida no Brasil no ano de 2013, segundo as suas 

características sociodemográficas, comportamentais e de saúde; bem como os 

resultados dos modelos log-lineares de Poisson univariados explicativos da 

prevalência de violência cometida por pessoa desconhecida. 

Continuação     

 Variáveis 
Percentual de 

idosos (%) 

Violência 
cometida por 

pessoa 
desconhecida 

(%) 

  

Modelos univariados 
(Análise bruta) 

Sim Não RP IC 95% p-valor* 

Prática de exercício físico nos 
últimos 3 meses 

          
  

  

     Não 78,2 1,4 98,6   0,629 ( 0,415 - 0,953 ) 0,029 

     Sim 21,8 2,2 97,8   1  - -  

Autoavaliação de saúde geral               

     Boa 45,0 1,6 98,4   1,676 ( 0,851 - 3,299 ) 0,135 

     Regular 43,1 1,7 98,3   1,692 ( 0,862 - 3,318 ) 0,126 

     Ruim 11,9 1,1 98,9   1  -  - 

Frequência da visita da ESF               

     Não cadastrado 34,8 2,0 98,0   1,778 ( 1,110 - 2,846 ) 0,017 

     Não sabe 9,1 1,6 98,4   1,350 ( 0,666 - 2,734 ) 0,405 

     Cadastrado (nunca recebeu visita) 9,9 2,1 97,9   1,860 ( 0,979 - 3,528 ) 0,058 

     Cadastrado (pelo menos 1 visita) 46,2 1,2 98,8   1  -  - 

Portador de alguma deficiência              

     Nenhuma 78,6 1,4 98,6   0,452 ( 0,063 - 3,219 ) 0,428 

     Uma 17,9 2,4 97,6   0,758 ( 0,101 - 5,686 ) 0,787 

     Duas 3,2 1,7 98,3   0,523 ( 0,065 - 4,182 ) 0,541 

     Três ou mais 0,3 3,6 96,4   1  -  - 

RP=Razão de Prevalência 
IC95%= Intervalo de 95% de confiança para RP. 
*Teste de Wald. 

 

 
A tabela 1 fornece o percentual de idosos com 60 anos ou mais segundo 

as características sociodemográficas, comportamentais e de saúde. Além disso, 

fornece a distribuição dos idosos que reportaram ter sofrido ou não violência por 

pessoa desconhecida, considerando cada uma das características 

mencionadas. 

Do total de idosos com 60 anos ou mais, 56,3% são mulheres; a maioria 

tem idade compreendida entre 60 a 69 anos, 53,6% dos idosos declararam ser 

de cor de pele branca; e mais da metade deles (53,3%) são casados. 
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Na região Sudeste do país está concentrada a maior parte dos idosos 

(47,8%), seguida das regiões Nordeste (25,3%) e Sul (15,1%). Observa-se 

também que 85,2% dos idosos residem em áreas urbanas. 

Com relação ao nível educacional dos idosos, verifica-se que apenas 

9,6% dos idosos tem nível superior completo, enquanto 72,0% não possuem 

ensino superior completo e 18,4% dos idosos não tem instrução. Com relação a 

qualidade da construção da moradia, observa-se que a maioria dos idosos 

(97,7%) residem em domicílios considerados adequados quanto a qualidade da 

construção, em termos de paredes e teto.  

Com relação as características comportamentais e de saúde dos idosos, 

constatou-se que 24,0% fazem uso de bebidas alcoólicas e 78,2% não 

praticaram exercício físico nos últimos 3 meses. Quanto a autoavaliação do 

estado de saúde geral, verifica-se que 45,0% dos idosos reportaram um estado 

de saúde bom, enquanto 43,1% reportaram uma saúde regular e 11,9% uma 

saúde ruim.  

Quanto a frequência das visitas da equipe da estratégia da saúde da 

família (ESF) nos últimos 12 meses e ao cadastramento do domicílio na ESF, 

observou-se que 46,2% dos idosos estavam cadastrados na ESF e receberam 

pelo menos uma visita da equipe da ESF; e 9,9% dos idosos, apesar de residirem 

em domicílios cadastrados na ESF, informaram nunca ter recebido uma visita da 

equipe.  Dos demais idosos, 34,8% informaram não estarem cadastrados na ESF 

e 9,1% não souberam responder se a residência estava cadastrada na ESF. 

No que tange a presença de deficiência física, intelectual, auditiva ou 

visual, 78,6% dos idosos informaram não ter nenhuma deficiência, enquanto 

21,4% informaram ter pelo menos uma destas deficiências. 

Com relação aos resultados dos ajustes dos modelos de regressão de 

Poisson univariados, observou-se que 8 variáveis estão associadas com a 

prevalência de violência contra o idoso cometida por pessoa desconhecida, 

considerando o nível de significância de 20% (p-valor ≤ 0,20): faixa etária, 

cor/raça, região de residência, área de localização do domicílio, nível 

educacional, prática de exercício físico nos últimos três meses, autoavaliação de 

saúde geral e frequência da visita da ESF.  

Na análise bruta, verifica-se maior prevalência de violência cometida por 

pessoa desconhecida entre os idosos na faixa-etária de 60 a 69 anos (RP=2,498; 
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p-valor=0,009); de cor branca (RP=1,494; p-valor=0,059); com nível de 

escolaridade superior; que praticam atividade física e que reportaram melhores 

níveis de saúde (Tabela 1). Observa-se ainda maior prevalência de violência 

cometida por pessoa desconhecida entre idosos residentes em áreas urbanas 

(RP=1,761; p-valor=0,180) e residentes na região centro-oeste, sobretudo em 

comparação aqueles residentes na região Sudeste.   

Com relação a frequência da visita da ESF, observa-se que os idosos que 

moram em residências cadastradas na estratégia da saúde da família e que 

receberam ao menos uma visita são os que apresentaram menor prevalência de 

violência cometida por pessoa desconhecida, comparativamente aqueles idosos 

que moram em residências não cadastradas, ou ainda em comparação aqueles 

idosos em residências cadastradas, mas que não houveram visitas da ESF. 

Considerando as oito variáveis que na análise bruta apresentaram pelo 

menos uma categoria com efeito significativo ao nível de significância de 20%, 

ajustou-se o modelo multivariado 1 (Tabela 2).  

 

Tabela 2: Resultados do modelo log-linear de Poisson multivariado explicativo 

da prevalência de violência cometida por pessoa desconhecida, considerando 

apenas as variáveis com pelo menos uma das categorias com efeito significativo 

na análise bruta. 

 Variáveis 
Modelo multivariado 1 

RP IC 95% p-valor* 

Faixa etária       

     De 60 a 69 anos 2,049 ( 1,004 - 4,179 ) 0,049 

     De 70 a 79 anos 1,558 ( 0,753 - 3,222 ) 0,232 

     80 anos ou mais 1 -  -  

Cor/raça       

     Branca 1,396 ( 0,899 - 2,167 ) 0,137 

     Não branca 1  -  - 

Região de residência       

     Norte 0,887 ( 0,467 - 1,686 ) 0,715 

     Nordeste 0,745 ( 0,430 - 1,291 ) 0,294 

     Sudeste 0,483 ( 0,283 - 0,823 ) 0,008 

     Sul 0,722 ( 0,380 - 1,371 ) 0,320 

     Centro-Oeste 1 -  - 

Área de localização do domicílio   

     Urbano 1,413 ( 0,622 - 3,207 ) 0,409 

     Rural 1  - -  

   Continua 
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Tabela 2: Resultados do modelo log-linear de Poisson multivariado explicativo 

da prevalência de violência cometida por pessoa desconhecida, considerando 

apenas as variáveis com pelo menos uma das categorias com efeito significativo 

na análise bruta. 

Continuação  

 Variáveis 
Modelo multivariado 1 

RP IC 95% p-valor* 

Nível educacional     

     Sem instrução 0,292 ( 0,130 - 0,657 ) 0,003 

     Sem nível superior 0,686 ( 0,357 - 1,321 ) 0,260 

     Com nível superior 1  -  - 

Prática de exercício físico nos últimos 3 meses   

     Não 0,845 ( 0,523 - 1,366 ) 0,492 

     Sim 1 -  - 

Autoavaliação de saúde geral   

     Boa 1,191 ( 0,593 - 2,393 ) 0,623 

     Regular 1,480 ( 0,762 - 2,874 ) 0,247 

     Ruim 1  -  - 

Frequência da visita da equipe da ESF     

     Não cadastrado 1,517 ( 0,959 - 2,401 ) 0,075 

     Não sabe 1,284 ( 0,642 - 2,566 ) 0,480 

     Cadastrado (nunca recebeu visita) 1,741 ( 0,925 - 3,277 ) 0,086 

     Cadastrado (pelo menos 1 visita) 1  -  - 

RP=Razão de Prevalência 
IC95%= Intervalo de 95% de confiança para RP. 
*Teste de Wald. 

 

Das variáveis incluídas no modelo multivariado 1, foram retiradas, uma a 

uma, na ordem decrescente do p-valor, as que não apresentaram associação 

significativa com a prevalência de violência contra o idoso, considerando o nível 

de significância de 5% (p-valor≤0,05). Este procedimento foi repetido até que se 

obtivesse um modelo onde todas as variáveis explicativas tivessem pelo menos 

uma categoria com significância estatística. Dessa forma, 4 variáveis foram 

retiradas do modelo multivariado 1: cor/raça, área de localização do domicílio, 

prática de exercício físico nos últimos três meses e autoavaliação de saúde geral. 

Foram mantidas no modelo variáveis que apresentaram pelo menos uma 

das categorias com efeito estatisticamente significante ao nível de 5%. Os 

resultados do ajuste do modelo selecionado são apresentados na tabela 3. 
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Tabela 3: Resultados do modelo log-linear de Poisson multivariado (modelo 
selecionado) explicativo da prevalência de violência cometida por pessoa 
desconhecida. 

 Variáveis   
Modelo selecionado  

RP IC 95% p-valor* 

Faixa etária       

     De 60 a 69 anos 2,002 ( 0,990 - 4,046 ) 0,053 

     De 70 a 79 anos 1,548 ( 0,744 - 3,218 ) 0,242 

     80 anos ou mais 1  -  - 

Região de residência    

     Norte   0,801 ( 0,423 - 1,512 ) 0,493 

     Nordeste 0,690 ( 0,389 - 1,222 ) 0,204 

     Sudeste 0,510 ( 0,296 - 0,876 ) 0,015 

     Sul   0,797 ( 0,430 - 1,475 ) 0,470 

     Centro-Oeste 1 -   - 

Nível educacional      

     Sem instrução 0,244 ( 0,116 - 0,509 ) <0,001 

     Sem nível superior 0,631 ( 0,341 - 1,168 ) 0,143 

     Com nível superior 1 -  - 

Frequência da visita da equipe da ESF  
     Não cadastrado 1,601 ( 1,012 - 2,530 ) 0,044 

     Não sabe   1,303 ( 0,649 - 2,612 ) 0,456 

     Cadastrado (nunca recebeu visita) 1,763 ( 0,928 - 3,350 ) 0,083 

     Cadastrado (pelo menos 1 visita) 1  - -  

RP=Razão de Prevalência 
IC95%= Intervalo de 95% de confiança para RP. 
*Teste de Wald. 

 

No modelo selecionado, observa-se que idosos na faixa etária de 60 a 69 

anos têm uma prevalência de violência cometida por pessoa desconhecida 

aproximadamente 2 vezes maior que a dos idosos na faixa de 80 anos ou mais 

(RP=2,002; p-valor=0,053). Optou-se por manter a variável “faixa-etária” no 

modelo pelo fato da categoria “De 60 a 69 anos” apresentar um p-valor muito 

próximo do nível de significância especificado de 5%, pela magnitude da medida 

de associação e pela plausibilidade dessa variável na explicação da prevalência 

de violência contra idosos cometida por pessoas desconhecidas. 

Com relação às grandes regiões brasileiras, os idosos residentes na 

região Sudeste têm uma prevalência de violência cometida por pessoa 

desconhecida 49,0% menor em comparação aos idosos da região Centro-Oeste 

(RP=0,510; p-valor=0,015).  
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Quanto ao nível educacional, observa-se a prevalência de violência 

sofrida pelos idosos com nível superior completo é aproximadamente 4 vezes 

maior que a sofrida pelos idosos sem nível de instrução (RP=1/0,244=4,10; p-

valor<0,001). 

No que tange a frequência da visita da equipe da estratégia da saúde da 

família (ESF) verifica-se que idosos que moram em domicílios não cadastrados 

na ESF possui uma prevalência de violência cometida por pessoa desconhecida 

60,1% maior comparativamente aos idosos que residem em domicílios 

cadastrados na ESF e que tiveram ao menos uma visita (RP=1,601; p-

valor=0,044). 

A figura 2 apresenta a curva ROC e a área sob esta curva, que é um 

indicador do poder discriminatório do modelo selecionado. Para uma área de 

A=0,7; pode-se afirmar que o modelo selecionado apresenta uma capacidade 

preditiva aceitável. 

 

 

Figura 2: Gráfico da curva ROC e a área sob esta curva. 

 

No que se refere ao ajuste do modelo selecionado, considerando o melhor 

ponto de corte (c=0,0182) obteve-se uma taxa global de 59,49%, medidas de 
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sensibilidade e especificidade iguais a 63,17% e 59,43%, respectivamente, 

(Tabela 4). Desse modo, em termos globais, constata-se que a maioria dos 

idosos (59,49%) são classificados corretamente pelo modelo selecionado. Além 

disso, verificou-se que 63,17% dos idosos que informaram ter sofrido violência 

foram classificados corretamente pelo modelo; e que 59,43% dos que 

reportaram não ter sofrido violência foram classificados de maneira correta pelo 

modelo.    

 

Tabela 4: Medidas de sensibilidade, especificidade e taxa global de 
classificações corretas. 

Medidas 
Ponto de corte  

(c=0,0182) 

Sensibilidade 63,17% 

Especificidade 59,43% 

Taxa global 59,49% 

 

4.2)  Resultados da análise de correspondência 

 

Como mencionado, do total de idosos de 60 anos ou mais considerados 

no presente trabalho, 1,61% reportaram ter sofrido violência por pessoa 

desconhecida. A tabela 5 apresenta a distribuição percentual de idosos que 

sofreram violência por pessoa desconhecida segundo o perfil da agressão. 

 

Tabela 5: Percentual de idosos com 60 anos ou mais, que sofreram violência 

por pessoa desconhecida no Brasil no ano de 2013, segundo as características 

da agressão. 

 

 

 

Características da agressão 
Percentual de 

idosos 

Tipo de violência sofrida   

          Física 32,2 

          Psicológica 58,4 

          Outra 9,4 

 Continua 
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Tabela 5: Percentual de idosos com 60 anos ou mais, que sofreram violência 

por pessoa desconhecida no Brasil no ano de 2013, segundo as características 

da agressão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Tabela 5, observa-se que a maioria dos idosos (58,4%) reportaram ter 

sofrido violência psicológica por pessoa desconhecida, enquanto 32,2% 

reportaram ter sofrido violência física e 9,4% outros tipos de violência. 

Com relação ao modo como o idoso foi ameaço ou ferido, 35,6% dos 

idosos relataram ter sofrido violência por pessoa desconhecida com a utilização 

de arma de fogo, enquanto 13,4% dos idosos relataram ter sofrido violência em 

que o agressor utilizou força corporal; e 9,9% informaram ter sofrido violência 

com objeto perfurante, cortante ou contundente. Observou-se também que 

41,1% dos idosos sofreram violência em que o agressor utilizou outro modo para 

ameaçar ou ferir, que incluem, entre outras coisas, palavras ofensivas, 

xingamentos ou palavrões. 

Quanto ao local da agressão, observou-se que em 36,9% dos casos de 

violência contra idosos ocorreu dentro da própria residência da pessoa idosa e 

a violência em vias públicas foi reportada por 40,4% dos idosos violentados. Nos 

Continuação  

Características da agressão 
Percentual de 

idosos 

Modo como foi ameaçado ou ferido   

          Arma de fogo 35,6 

          Objeto perfuro-cortante ou contundente 9,9 

          Força corporal 13,4 

          Outro 41,1 

Local de ocorrência   

          Residência 36,9 

          Via pública 40,4 

          Outro 22,7 

Autor da agressão   

         Bandido, ladrão ou assaltante 76,4 

         Agente legal público 3,1 

         Outro 20,5 

Deixou de realizar as atividades habituais   

         Não 76,0 

         Sim 24,0 
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demais casos contra o idoso (22,7%), a agressão ocorreu em outros locais, como 

bancos, lotéricas, no trabalho, bares, entre outros. 

Com relação ao autor da agressão, a maioria dos idosos (76,4%) 

informaram ter sofrido violência por bandido, ladrão ou assaltante, 3,1% 

disseram que o autor da agressão foi um agente legal público e 20,5% disseram 

ter sido agredidos por outro autor. 

No que tange ao impacto da violência sofrida nas atividades do cotidiano, 

24,0% dos idosos reportaram ter deixado de realizar suas atividades habituais 

devido à agressão que sofreram. 

O Quadro 6 apresenta os 41 perfis dos idosos que sofreram agressão por 

pessoa desconhecida, obtidos a partir da combinação das categorias de quatro 

variáveis relativas a agressão: 1) Modo como o idoso foi ameaçado ou ferido: 

arma de fogo (revólver, escopeta, pistola); objeto perfuro-cortante (faca, navalha, 

punhal, tesoura) ou contundente (pau, cassetete, barra de ferro, pedra); força 

corporal (tapa, murro, empurrão); outro; 2) Local de ocorrência da agressão: 

residência, via pública, outro; 3) Autor da agressão: bandido, ladrão ou 

assaltante, agente legal público (policial/agente da lei), outro; 4) Por causa da 

violência sofrida, deixou de realizar quaisquer de suas atividades habituais 

(trabalhar, realizar afazeres domésticos, ir à escola, etc.): sim; não.  

A tabela 6 fornece a matriz de correspondência que apresenta o 

percentual dos idosos segundo o perfil da agressão e o tipo de violência sofrida. 
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Quadro 6: Diferentes perfis da agressão contra o idoso cometida por pessoa 

desconhecida. 

Perfil 
Modo como foi ameaçado                        

ou ferido 
Local de 

ocorrência 
Autor                                       

da violência 
Deixou de 

realizar 

1 Arma de fogo Residência Bandido, ladrão ou assaltante Não 

2 Arma de fogo Residência Bandido, ladrão ou assaltante Sim 

3 Arma de fogo Residência Agente legal público Não 

4 Arma de fogo Residência Outro Sim 

5 Arma de fogo Via pública Bandido, ladrão ou assaltante Não 

6 Arma de fogo Via pública Bandido, ladrão ou assaltante Sim 

7 Arma de fogo Outro Bandido, ladrão ou assaltante Não 

8 Arma de fogo Outro Bandido, ladrão ou assaltante Sim 

9 Objeto perfuro-cortante ou contundente Residência Bandido, ladrão ou assaltante Não 

10 Objeto perfuro-cortante ou contundente Residência Bandido, ladrão ou assaltante Sim 

11 Objeto perfuro-cortante ou contundente Via pública Bandido, ladrão ou assaltante Não 

12 Objeto perfuro-cortante ou contundente Via pública Bandido, ladrão ou assaltante Sim 

13 Objeto perfuro-cortante ou contundente Via pública Outro Não 

14 Objeto perfuro-cortante ou contundente Via pública Outro Sim 

15 Objeto perfuro-cortante ou contundente Outro Bandido, ladrão ou assaltante Não 

16 Objeto perfuro-cortante ou contundente Outro Outro Não 

17 Força corporal Residência Bandido, ladrão ou assaltante Não 

18 Força corporal Residência Outro Sim 

19 Força corporal Via pública Bandido, ladrão ou assaltante Não 

20 Força corporal Via pública Bandido, ladrão ou assaltante Sim 

21 Força corporal Via pública Agente legal público Não 

22 Força corporal Via pública Outro Não 

23 Força corporal Via pública Outro Sim 

24 Força corporal Outro Bandido, ladrão ou assaltante Não 

25 Força corporal Outro Bandido, ladrão ou assaltante Sim 

26 Força corporal Outro Outro Não 

27 Outra forma Residência Bandido, ladrão ou assaltante Não 

28 Outra forma Residência Bandido, ladrão ou assaltante Sim 

29 Outra forma Residência Agente legal público Sim 

30 Outra forma Residência Outro Não 

31 Outra forma Residência Outro Sim 

32 Outra forma Via pública Bandido, ladrão ou assaltante Não 

33 Outra forma Via pública Bandido, ladrão ou assaltante Sim 

34 Outra forma Via pública Agente legal público Não 

35 Outra forma Via pública Outro Não 

36 Outra forma Via pública Outro Sim 

37 Outra forma Outro Bandido, ladrão ou assaltante Não 

38 Outra forma Outro Bandido, ladrão ou assaltante Sim 

39 Outra forma Outro Agente legal público Não 

40 Outra forma Outro Outro Não 

41 Outra forma Outro Outro Sim 



 

61 
 

Tabela 6: Percentual de idosos com 60 anos ou mais por perfil da agressão, 

segundo o tipo de violência (matriz de correspondências).  

Perfil da 
agressão 

Tipo de violência 

Física Psicológica Outra 

1 2,3 4,6 0,9 

2 0,5 1,8 0,0 

3 0,0 0,5 0,0 

4 0,5 0,5 0,0 

5 5,0 4,1 1,4 

6 2,8 0,9 0,0 

7 0,9 4,6 0,5 

8 1,4 0,9 0,0 

9 0,9 0,5 0,0 

10 0,5 0,0 0,5 

11 2,3 3,2 0,0 

12 0,0 0,5 0,5 

13 0,5 0,0 0,0 

14 0,5 0,0 0,0 

15 0,5 0,0 0,0 

16 0,5 0,0 0,0 

17 0,5 0,0 0,0 

18 0,5 0,0 0,0 

19 6,4 0,9 0,9 

20 0,9 0,5 0,0 

21 0,5 0,0 0,0 

22 0,9 0,0 0,0 

23 0,5 0,5 0,0 

24 0,5 0,5 0,5 

25 0,5 0,0 0,0 

26 0,9 0,0 0,0 

27 0,9 5,0 2,8 

28 0,0 1,4 0,0 

29 0,0 0,5 0,0 

30 0,0 2,8 0,0 

31 0,0 0,9 0,0 

32 2,3 4,6 1,4 

33 0,0 0,9 0,5 

34 0,0 1,4 0,0 

35 0,0 4,6 0,9 

36 0,5 0,5 0,0 

37 0,0 3,2 0,5 

38 0,0 0,9 0,0 

39 0,0 0,9 0,0 

40 0,0 1,8 0,5 

41 0,0 0,5 0,0 
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Dessa forma, a análise de correspondência para as frequências relativas 

da tabela 6 foi realizada considerando o método de normalização principal e a 

medida de distância Qui-quadrado. Neste caso, o número de coordenadas 

principais possível de ser obtido é igual a k=min(41-1, 3-1) = 2. Os autovalores 

são, respectivamente, iguais a 𝜆1=0,6582 e 𝜆2=0,4327; e a variabilidade total é 

dada por: ∑ 𝑖
2𝑘

𝑖=1   =  1
2 + 2

2
 = 0,4332 + 0,1872 = 0,6204. 

Em termos de contribuição das coordenadas principais, a primeira 

coordenada representa a maior parte (69,8%) da variabilidade total, enquanto a 

segunda coordenada principal representa uma parcela menor (30,2%). Com 

base na estatística Qui-quadrado, verificou-se a existência de associação 

significativa entre o perfil da agressão e o tipo da violência contra o idoso 

cometida por pessoa desconhecida (p-valor<0,001).  

Nas tabelas 7 e 8 são apresentadas as coordenadas principais das linhas 

e das colunas da tabela de contingência, respectivamente. 

 

Tabela 7: Coordenadas principais das linhas da tabela 6 (perfil da agressão). 
 

Perfil da 
agressão 

Coordenada Principal 1 Coordenada Principal 2 

1 0,372 0,039 

2 0,456 -0,415 

3 0,708 -0,461 

4 -1,190 -0,112 

5 -0,339 -0,058 

6 -0,209 -0,293 

7 0,560 -0,272 

8 -0,289 -0,278 

9 -0,097 -0,313 

10 -1,340 0,113 

11 0,158 -0,360 

12 0,584 2,369 

13 -1,455 -0,064 

14 -1,455 -0,064 

15 -1,455 -0,064 

16 -1,455 -0,064 

17 -1,455 -0,064 

18 -1,455 -0,064 

19 -1,179 0,115 

20 -0,996 -0,148 

21 -1,455 -0,064 

22 -1,455 -0,064 

23 -0,819 -0,180 

24 0,579 1,322 

  Continua 
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Tabela 7: Coordenadas principais das linhas da tabela 6 (perfil da agressão). 
Continuação   

Perfil da 
agressão 

Coordenada Principal 1 Coordenada Principal 2 

25 -1,455 -0,064 

26 -1,455 -0,064 

27 0,007 0,299 

28 0,708 -0,461 

29 0,708 -0,461 

30 0,708 -0,461 

31 0,708 -0,461 

32 0,154 0,033 

33 0,689 -0,042 

34 0,708 -0,461 

35 0,637 1,148 

36 -0,229 -0,289 

37 0,685 0,064 

38 0,708 -0,461 

39 0,708 -0,461 

40 0,692 -0,110 

41 0,708 -0,461 

 
 
 

Tabela 8: Coordenadas principais das colunas da tabela 6 (tipo de violência). 
 

Tipo de violência Coordenada Principal 1 Coordenada Principal 2 

Física -0,957 -0,027 

Psicológica 0,466 -0,200 

Outra 0,366 1,307 

 

A figura 3 fornece o gráfico de correspondência (“biplot”) para as duas 

coordenadas principais obtidas na análise de correspondência, com o objetivo 

de analisar a associação entre os 41 perfis dos idosos (Quadro 6) e os três tipos 

de violência contra o idoso (física, psicológica, outra) cometida por pessoas 

desconhecidas.  
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Figura 3: Gráfico de correspondência (biplot) entre duas coordenadas 

principais.  

 

Com base na Figura 3, pode-se observar que os perfis da agressão 4, 19, 

20 e 23 estão mais associados ao tipo de violência física contra idosos cometida 

por pessoas desconhecidas. Quanto ao perfil da agressão 4, verifica-se que 

idosos agredidos fisicamente tendem a reportar que foram agredidos na própria 

residência com arma de fogo e que deixaram de realizar as suas atividades 

habituais por conta da violência sofrida por pessoa desconhecida que não agente 

legal público, nem bandido, ladrão ou assaltante.  No que tange aos perfis 19, 

20 e 23, conclui-se que a violência física contra idosos, também é cometida, em 

vias públicas, através de força corporal, por bandidos, ladrões ou assaltantes ou 

outros agressores que não agentes legais públicos, onde a agressão pode 

impactar ou não na realização das atividades habitais do idoso. 

Observa-se que os perfis da agressão 24 e 35 estão mais associados a 

outros tipos de violência que não a violência física ou psicológica. Nestes casos, 

observou-se que as agressões são cometidas através do uso de força corporal 

ou de outras formas que não através do uso de armas de fogo ou de objetos 
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perfurantes, cortantes ou contundentes, em vias públicas ou em outros locais 

que não a residência do idoso, sendo o autor da agressão bandido, ladrão ou 

assaltante ou outro autor que não agente legal público. Ainda com relação a 

ambos os perfis, neste tipo de violência, os idosos não deixaram de realizar as 

suas atividades habituais (Figura 3 e quadro 6). 

Os perfis 1, 2, 7, 33 e 40 são os mais associados a violência psicológica. 

Quanto aos perfis 1, 2 e 7, verifica-se que a violência psicológica é perpetrada 

na própria residência ou em outro local, por bandidos, ladrões ou assaltantes, 

fazendo uso de arma de fogo, podendo impactar ou não nas atividades habituais 

dos idosos. Com relação aos perfis 33 e 40, percebe-se que a violência 

psicológica contra idosos pode impactar ou não em suas atividades do cotidiano, 

e que este tipo de violência também é cometido, em vias públicas ou em outros 

locais, por bandidos, ladrões ou assaltantes ou outros autores que não agentes 

legais públicos, onde os agressores fazem uso de outros meios que não o uso 

da força corporal, de armas de fogo ou de objetos perfurantes, cortantes ou 

contundentes (Figura 3 e quadro 6).   
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5)    Discussão 

 

Neste trabalho foi abordada a temática violência contra os idosos, 

considerando a situação em que a violência é cometida por pessoas 

desconhecidas, isto é, os autores das agressões não são membros das famílias 

e nem amigos ou conhecidos das vítimas. A violência é um dos vários problemas 

sociais gerados pela rápida e não planejada urbanização brasileira, que 

juntamente com outros fatores, tais como a pobreza e o desemprego, acarreta 

efeitos negativos sobre a saúde e a qualidade de vida da população (CAIAFFA 

et al., 2008). A violência também é considerada um grave problema de saúde 

pública, que afeta a integridade emocional do indivíduo, provocando sequelas e 

até mesmo a morte (VIEIRA et al., 2003). 

No caso da população idosa, o problema da violência merece atenção 

especial tendo em vista as especificidades desse segmento populacional que 

vem crescendo no Brasil. Pessoas idosas (60 anos ou mais) são em geral mais 

vulneráveis a agressões, por sua maior fragilidade física, por ser portadoras de 

alguma doença crônica ou de algum grau de dificuldade na locomoção, ou ainda 

por serem pessoas vivendo sozinhas sem rede de apoio adequado. O presente 

trabalho se diferencia dos demais estudos que se concentram em investigar os 

fatores associados a violência contra o idoso no ambiente familiar (ABATH et al. 

2012; DUQUE et al., 2012). 

Neste trabalho, utilizando modelagem estatística, observou-se que as 

características sociodemográficas e de saúde, tais como, a faixa etária, a região 

de residência, o nível educacional e a frequência da visita domiciliar da equipe 

da estratégia da saúde família (ESF) têm efeito significativo na prevalência de 

violência contra o idoso cometida por pessoa desconhecida. 

Observou-se que idosos na faixa de 60 a 69 anos de idade são os que 

mais sofrem violência por pessoas desconhecidas quando comparados aos 

idosos com 80 anos ou mais. Do mesmo modo, Paz et al. (2012) e 

Minayo (2003), verificaram que a maioria dos idosos tem 60 a 69 anos, sendo a 

faixa etária onde a vitimização por violência incide mais frequentemente. Uma 

possível explicação para este achado é que idosos neste grupo etário estão, em 

geral, aposentados e procuram desfrutar mais a vida fora do ambiente 



 

67 
 

doméstico, estando assim mais propensos a sofrerem violência por pessoas 

desconhecidas. Já os idosos com 80 anos ou mais de idade são os que 

apresentam maior grau de dependência (psicológica, física e econômica) de sua 

família ou da instituição onde vivem, deixando pouco as suas residências, e 

quando saem, em geral, estão na presença de alguma pessoa ou cuidador, que 

pode servir como fator de proteção contra a violência (NAVARRO et al., 2015). 

Com relação as grandes regiões brasileiras, observou-se que os idosos 

residentes na região Centro-Oeste sofrem mais violência por pessoas 

desconhecidas do que os idosos residentes na região Sudeste. O quadro de 

violência na região Centro-Oeste pode ser explicado pelas maiores 

desigualdades econômicas e sociais e pelo crescimento populacional 

acelerado nesta região, aliado a falta de ação do Estado para promover a 

segurança pública. Entre os seis estados brasileiros com maiores registros 

de violência contra os idosos destacam-se os três estados da região Centro-

Oeste (Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul), além de Rondônia, 

Roraima e Rio de Janeiro, com taxas de mortalidade que variam de 133,7 a 

249,5 óbitos por 100 mil habitantes (MINAYO, 2003). 

Não existe consenso na literatura científica sobre a relação entre a 

escolaridade e a ocorrência de violência, entretanto a maioria dos estudos que 

tratam da violência contra o idoso no ambiente familiar, conclui-se que a menor 

escolaridade do idoso está associado a maior ocorrência de violência, 

justificando essa associação através de uma série de fatores relativos aos 

idosos, entre os quais se destaca o maior grau de dependência financeira, falta 

de apoio social, menor acesso à informação, medo de romper os laços familiares, 

entre outros (AGUIAR et al., 2015; PINTO et al., 2006). No contexto de violência 

cometida por pessoas desconhecidas, observou-se que idosos mais 

escolarizados (com nível superior) sofrem mais violência que os idosos sem nível 

de instrução. Este resultado pode refletir simplesmente o fato de que idosos mais 

escolarizados, por terem maior acesso a informação e por não terem qualquer 

tipo de vínculo afetivo com o agressor, denunciarem a situação de violência. 

Além disso, idosos com mais alto grau de instrução, tendem a apresentar maior 

renda e maior posse de bens financeiros e/ou materiais, estando mais expostos 

a violência urbana (NORONHA & ANDRADE, 2005). 
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Neste trabalho, contatou-se que os idosos cadastrados na estratégia da 

ESF e que receberam pelo menos 1 visita da equipe tem menor prevalência de 

violência comparativamente aos idosos residentes em domicílios não 

cadastrados. A ESF deve prestar assistência integral, incorporando como objeto 

das ações a pessoa, o meio ambiente e os comportamentos interpessoais, além 

de buscar combater a violência (SMS, 2002). A ESF trabalha com educação 

ambiental, que valoriza a interrelação do meio ambiente com o meio social, 

podendo oferecer ao indivíduo e a comunidade informações adequadas para 

promover um ambiente saudável livre de riscos à saúde, capacitando-os a 

refletirem sobre uma mudança de comportamento comprometido com a saúde 

ambiental, melhorando assim, a qualidade de vida da população (BESERRA et 

al., 2010). O conceito de ambiente saudável incorpora ainda a necessidade de 

ter equipamentos urbanos básicos como saneamento básico, espaços físicos 

limpos e estruturalmente adequados e redes de apoio para se conseguir hábitos 

psicossociais saudáveis e seguros, isentos de violência (abuso físico, verbal e 

emocional) (COHEN et al., 2004). A questão social deve, portanto, ser enfrentada 

pelas ações da ESF integradas aos diversos órgãos do poder público que atuam 

no âmbito das políticas sociais nas áreas de saneamento, educação, habitação, 

segurança e meio ambiente (SMS, 2002). 

No que se refere ao combate da violência, a ESF conta com uma equipe 

multiprofissional que pode contribuir para a identificação e notificação de casos 

de violência contra idosos, tomando por base a análise da situação em suas 

diferentes dimensões (social, médico e psicológico). Destaca-se assim a 

importância da ESF, particularmente dos agentes comunitários de saúde (ACS), 

que através do vínculo contínuo com a clientela abrangida pela estratégia pode 

ajudar na prevenção das causas da violência contra o idoso, compreender 

melhor o problema e servir de guia para a implementação de políticas públicas 

eficazes para a promoção de intervenções para a redução de violência contra a 

população idosa (SALES et al., 2014). 

No que tange a análise de correspondência, neste trabalho foi possível 

identificar os perfis da agressão contra idosos cometida por pessoas 

desconhecidas (autor, local, modo e impacto nas atividades) mais associados a 

violência física, psicológica ou a outro tipo. Diferentemente da violência cometida 

por conhecidos, a violência quando cometida por pessoas desconhecidas parece 
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estar mais ligada à criminalidade, sendo utilizada para retratar o que ocorre no 

espaço público (SACRAMENTO & RESENDE, 2006). A violência física contra o 

idoso esteve mais associada a utilização de arma de fogo por pessoa 

desconhecida que não agente legal público, nem bandido, ladrão ou assaltante, 

no ambiente residencial, com impacto na realização das atividades habituais do 

idoso. A violência física também se mostrou mais associada a utilização de força 

corporal, em vias públicas, por bandidos, ladrões ou assaltantes ou outros 

agressores que não agentes legais públicos, podendo haver ou não impacto nas 

atividades habituais do idoso.  

A violência psicológica, considerada como o tipo mais comum e menos 

visível (SACRAMENTO & RESENDE, 2006), esteve mais associada a utilização 

de arma de fogo por bandidos, ladrões ou assaltantes, na própria residência ou 

em outro local. A violência psicológica também apresentou associação com a 

utilização de outros meios que não o uso da força corporal, de armas de fogo ou 

de objetos perfurantes, cortantes ou contundentes, por bandidos, ladrões ou 

assaltantes ou outros autores que não agentes legais públicos, em vias públicas 

ou em outros locais. Este tipo de violência pode impactar ou não nas atividades 

diárias realizadas pelo idoso.   

No que se refere as potencialidades desse trabalho, pode-se destacar o 

uso do modelo log-linear de Poisson (COUTINHO et al, 2008; BARROS & 

HIRAKATA, 2008), usando o método de Máxima Pseudo-Verossimilhança, que 

é um método de estimação que produz estimadores robustos para os 

coeficientes do modelo e para os erros padrões (PESSOA & SILVA, 1998). Além 

disso, este método permite incluir as informações do plano amostral 

(conglomeração, estratificação e pesos amostrais) no ajuste do modelo, 

produzindo estimativas pontuais e medidas de precisão corretas para a 

realização de inferência sobre os parâmetros do modelo.  

No que se refere às limitações do estudo pode-se citar a não inclusão de 

outras variáveis relevantes para a análise da violência contra idosos, tais como 

histórico de violência na família, uso de outras substâncias, nível de segurança 

no local de moradia, recebimento no domicílio de rendimento proveniente de 

benefício social, entre outras. Estas variáveis não foram incluídas no estudo por 

razões relacionadas à não inclusão no questionário da PNS ou por não 

divulgação em tempo hábil para serem consideradas no estudo. 



 

70 
 

Como ainda são escassos estudos sobre violência contra idosos no Brasil, 

sobretudo no contexto de violência fora do âmbito familiar, este estudo buscou 

contribuir para aumentar o conhecimento sobre o tema, ressaltar a necessidade 

de formulação e aplicação de políticas específicas para a população idosa com 

a participação do Estado, sociedade e família para enfrentamento do problema 

da violência contra os idosos.  

Para combater a violência contra idosos, destaca-se no âmbito da 

prevenção e intervenção, a importância do papel dos serviços de saúde na 

identificação dos casos de violência. Através de programas de capacitação dos 

profissionais de saúde, é possível aumentar a identificação dos diferentes tipos 

de violência contra idosos, e com isso tomar as medidas de assistência 

adequadas às vítimas de violência e notificar e comunicar a Delegacia de 

Proteção ao Idoso a suspeita de qualquer tipo de agressão. Destaca-se ainda no 

âmbito da prevenção da violência a necessidade da promoção de maior 

conscientização e educação da população em geral para este problema. Através 

do uso de recursos midiáticos é possível aumentar a conscientização e educação 

da população em geral sobre o problema da violência contra o idoso, enfatizando 

o importante papel do idoso na sociedade, além aumentar o saber popular sobre 

os direitos assegurados às pessoas idosas e as consequências das violações 

destes direitos.  

Além disso, destaca-se a necessidade de criar leis mais severas para 

punir os agressores e condenar os atos violentos contra idosos nas suas 

diferentes formas.  
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