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Resumo 
 
São conhecidos os impactos negativos isolados das violências comunitária e familiar 
na percepção de saúde dos indivíduos, mas existe pouca evidência sobre o efeito 
combinado desses dois tipos de violência. Além disso, não se conhece ao certo o 
mecanismo por meio do qual a exposição à violência se associa a autoavaliação 
negativa de saúde. Uma das hipóteses é que tal associação se dá, em parte, pelo 
efeito mediador da depressão. OBJETIVO: O presente estudo pretende (1) descrever 
a ocorrência das violências familiar e comunitária, considerando a natureza do ato, a 
arma utilizada, o local da ocorrência, o autor e as consequências pós-exposição; (2) 
analisar a associação entre a exposição às violências comunitária e familiar e a 
autoavaliação negativa de saúde, distinguindo os tipos de violência sofridos e, 
também, considerando sua concomitância e (3) investigar o efeito mediador da 
depressão na associação entre a exposição à violência e a autoavaliação negativa de 
saúde. MÉTODOS: Estudo epidemiológico de corte transversal desenvolvido com os 
dados da “Pesquisa Nacional de Saúde - PNS 2013”. A análise foi realizada no 
programa de estatística STATA 12.0. Foram realizados modelos de regressão 
logística multinominal brutos e ajustados para teste de associação entre exposição a 
violências (comunitária, familiar e combinada) e autoavaliação de saúde (muito 
boa/boa/regular x ruim/muito ruim). A análise de mediação foi realizada por meio do 
g-formulation. Para tal análise, a exposição à violência foi recategorizada para 
ausente/presente e a depressão nos 15 dias anteriores à aplicação do formulário foi 
medida por meio do PHQ-9. RESULTADOS: Todos os tipos de violência analisados 
se associaram à autoavaliação negativa de saúde. A magnitude da associação foi 
crescente entre violência comunitária (OR 1,52; IC95% 1,15-2,00), violência familiar 
(OR 2,01; IC95%1,65-2,44) e coocorrência das duas violências (OR 3,38; IC95%1,67 
6,82), sugerindo que a exposição concomitante aos dois tipos de violência potencializa 
o efeito negativo sobre a autoavaliação de estado de saúde. Na análise de mediação, 
o efeito natural indireto (NIE) apontou que 71% do efeito total da exposição à violência 
e a autoavaliação negativa de saúde são mediados pela depressão e somente 29% 
correspondem ao efeito natural direto (NDE). CONCLUSÃO: A exposição à violência 
interpessoal associa-se a uma pior autoavaliação do estado de saúde. O efeito da 
violência familiar foi mais forte do que o da violência comunitária e o da exposição 
combinada foi superior ao da violência familiar isolada. Os achados da análise de 
mediação demonstraram que a depressão apresenta um importante papel nos efeitos 
da saúde decorrentes da violência. Ao considerar a violência um estressor 
psicossocial sua potencialização do efeito pela polivitimização fica evidenciado, sendo 
importante conseguir explorá-lo melhor e identificar suas consequências na saúde. 
 
Descritores: exposição à violência; depressão; autoavaliação; inquéritos 
epidemiológicos; saúde coletiva; estudos transversais.   
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Andrade AB. Exposure to violence and self-rated health: data analysis from the 
National Health Survey (PNS), 2013 [dissertation]. São Paulo: “Faculdade de 
Medicina, Universidade de São Paulo”; 2018. 
 

The isolated negative impacts of community and family violence on individuals' 
perceptions of health are known, but there is little evidence on the combined effect of 
these two types of violence. In addition, the mechanism by which exposure to violence 
is associated with self-rated health is not known. One of the hypotheses is that this 
association is due, in part, to the mediating effect of depression. Objective: This study 
aims to: 1) describe the occurrence of family and community violence, considering the 
nature of the act, weapon used, place of occurrence, author and consequences after 
exposure, 2) analyze the association between exposure to community violence and 
family and negative self-assessment of health, distinguishing the types of violence 
suffered and also considering their concomitance and 3) investigating the mediating 
effect of depression on the association between exposure to violence and negative 
self-rated health. Methods: Cross-sectional epidemiological study developed with the 
data "National Health Survey - PNS 2013". The analysis was performed in the 
statistical program STATA 12.0. Crude and adjusted multinominal logistic regression 
models were used to test the association between exposure to violence (community, 
family and combined) and self-rated health (very good / good / regular vs. bad / very 
poor). Mediation analysis was performed using g-formulation. For this analysis, 
exposure to violence was recategorized to absent/present and depression within 15 
days prior to application of the questionnaire was measured using PHQ-9. Results: All 
types of violence analyzed were associated with negative self-rated health. The 
magnitude of the association was increased between community violence (OR 1.52, 
95% CI 1.15-2.00), family violence (OR 2.01, 95% CI 1.65-2.44) and co-occurrence of 
the two (OR 3.38, CI 95% 1.67, 6.82), suggesting that the concomitant exposure to 
both types of violence potentiates the negative effect on self-rated health. In the 
mediation analysis, the indirect natural effect (NIE) indicated that 71% of the total effect 
of exposure to violence and negative self-rated health is mediated by depression and 
only 29% corresponds to the direct natural effect (NDE). Conclusion: Exposure to 
interpersonal violence is associated with a worse self-rated health. The effect of family 
violence was stronger than that of community violence and that of combined exposure 
was higher than that of isolated family violence. The findings of the mediation analysis 
demonstrated that depression plays an important role in the health effects of violence. 
When considering the violence a psychosocial stressor its potentialization of the effect 
by the polivitimization becomes evident being important to be able to exploit it better 
and to identify its health consequences. 

Descriptors: exposure to violence; depression; self-assessment; health 

surveys; public health; cross-sectional studies.
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Autoavaliação do estado de saúde 

 

A autoavaliação do estado de saúde é um indicador que pode servir de base 

para diversas análises sobre morbidade e mortalidade. De obtenção simples, é 

bastante utilizado durante a realização de inquéritos e é recomendado pela 

Organização Mundial de Saúde para a avaliação de saúde das populações. 

O resultado da autoavaliação indica uma classificação global da pessoa 

entrevistada, considerando tanto as possíveis doenças que ela porta, quanto o 

impacto que essas doenças geram ao seu bem-estar biopsicossocial. Dessa forma, 

tal indicador se diferencia da maioria dos indicadores de saúde, pois suas origens 

expõem um processo cognitivo ativo que resulta da percepção integrada sobre a 

saúde, incluindo aspectos físicos, biológicos, psicológicos e sociais (Idler e Benyamini, 

1997; Jylhä, 2009). 

É possível dizer, de maneira sucinta, que a autoavaliação do estado de saúde 

consiste na percepção dos indivíduos sobre sua própria saúde. Entretanto, no aspecto 

conceitual,  Jylhä (2009) afirma que devemos entender a autoavaliação de forma 

complexa e analisá-la como "uma declaração sobre a maneira pela qual vários 

aspectos da saúde, tanto subjetiva e objetiva, são combinados no âmbito de 

percepção individual do entrevistado” (Jylhä, 2009, p.308). 
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 Este indicador vem sendo utilizado e estudado mundialmente. Em sua 

aplicação, solicita-se aos indivíduos que avaliem seu estado de saúde em uma escala 

de quatro ou cinco pontos, a partir de uma pergunta geral – “Em geral, como você 

avalia sua saúde?” –, com as opções de resposta variando de “excelente” ou “muito 

boa” até “ruim” ou “muito ruim”. A autoavaliação de saúde representa um bom preditor 

do estado de saúde e tem sido, desde a década de 1950, um dos indicadores de saúde 

mais utilizados na pesquisa sociológica em saúde, pois, além de apresentar boa 

concordância com a avaliação médica, é de fácil aplicabilidade e reprodutibilidade 

(Fayers e Sprangers, 2002; Idler e Benyamini, 1997; Jylhä, 2009; Schnittker e Bacak, 

2014).  

Um estudo realizado por Jylhä (2009) teve o objetivo de aproximar a perspectiva 

cognitiva e a perspectiva epidemiológica da autoavaliação da saúde, inserindo-as em 

um quadro conceitual comum. A autora apresenta um modelo (Figura 1) que tem o 

objetivo de revelar a complexidade do processo pelo qual o indivíduo transita até que, 

por fim, avalie sua própria saúde. Tal modelo auxilia a compreender os processos 

individuais da autoavaliação da saúde, sua base biológica e seus contextos sociais e 

culturais. De acordo com a autora, tal modelo tem o propósito de ajudar pesquisadores 

de diferentes backgrounds a interpretarem os resultados obtidos com o uso desse 

indicador, o que, por consequência, os auxilia em novas pesquisas (Figura 1). 
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A primeira demonstração clara de associação entre autoavaliação de saúde e 

mortalidade veio com a análise do estudo longitudinal de Manitoba, realizada por 

Mossey e Shapiro em 1982. Esse estudo pioneiro mostrou que a autoavaliação de 

saúde dos idosos canadenses era um melhor preditor de sobrevida do que seus 

 

Figura 1 - O processo pelo qual o indivíduo avalia sua saúde 

Fonte: Jylhä M. What is self-rated health and why does it predict mortality? Towards a 

unified conceptual model. 
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registros médicos ou seus relatos de histórico médico (Mossey e Shapiro, 1982). A 

partir de então, muitos estudos nacionais e internacionais se dedicaram a estudar a 

associação entre a autoavaliação de saúde e mortalidade, com um aumento 

substancial da produção desses estudos ao longo da década de 90, quando o tema 

foi introduzido em inquéritos populacionais. A maioria desses estudos encontrou uma 

associação significativa e independente entre a autoavaliação negativa do estado de 

saúde e a mortalidade, associação esta que persiste quando outros indicadores de 

status de saúde e outras covariáveis relevantes, como fatores socioeconômicos e 

comorbidades, eram considerados na análise (Andrade e Mehta, 2018; Dachs e 

Santos, 2006; Idler e Benyamini, 1997; Kaplan e Camacho, 1983; Nery Guimarães et 

al., 2012; Schnittker e Bacak, 2014; Svedberg et al., 2006).  

Tais estudos surgiram em um momento em que o campo da epidemiologia 

psicossocial estava rapidamente ganhando prestígio, em razão da publicação da série 

de estudos sobre redes sociais como determinantes da mortalidade. Ao mesmo 

tempo, outros estudos relacionados à qualidade de vida e ao autocuidado estavam 

trazendo à luz fatores pouco relatados, ainda assim associados a condições de saúde; 

fatores como escolaridade, violência, aumento de condições crônicas e falta de 

acesso ao serviço de saúde (Carneiro et al., 2007; Jylhä, 2009; Ribeiro, 2011). 

Uma revisão bibliográfica realizada em 1997 (Idler e Benyamini, 1997) identificou 

que 23 dos 27 estudos analisados apresentam achados consistentes sobre os efeitos 

independentes da avaliação negativa de saúde sobre a mortalidade, sendo que, na 

grande maioria desses estudos, foi encontrado Odds Ratio (OR) entre 1,5 e 3,0. Além 

disso, os autores apontam que os resultados seguem um padrão de “dose-resposta”, 

ou seja, quanto pior a saúde é avaliada, maior o risco de morte, concluindo, assim, 
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que a autoavaliação representa uma fonte de dados muito valiosa sobre o estado de 

saúde (Idler e Benyamini, 1997). 

Atualmente, a importância da autoavaliação de saúde como indicador de saúde 

está bem estabelecida (Schnittker e Bacak, 2014). Estudos mostram que a 

autoavaliação negativa de saúde possui características únicas que representam um 

papel importante na predição da mortalidade, da morbidade e da menor sobrevida, 

mesmo quando medidas clínicas são levadas em consideração (Dachs e Santos, 

2006; Jylhä, 2009; Meurer et al., 2001; Svedberg et al., 2006; Theme Filha et al., 2008). 

Na última década, muitas áreas de investigação em ciências sociais e 

epidemiologia têm buscado refinar a pesquisa dos determinantes sociais e individuais 

da autoavaliação de saúde (Barros et al., 2009; Cai et al., 2017; Cau et al., 2016; 

Chireh e D’Arcy, 2018; Garcia et al., 2010; Lodin et al., 2017; Mascarenhas et al., 

2017; Ou et al., 2018; Santos et al., 2007). Entre os determinantes individuais, é 

possível dizer, com base na literatura, que as pessoas, conforme envelhecem, tendem 

a classificar pior a sua saúde, ou seja, quanto mais se avança para faixas etárias 

maiores, mais o estado geral de saúde diminui e, consequentemente, a autoavaliação 

de saúde decai (Andrade e Mehta, 2018; Barros et al., 2009; Cai et al., 2017; Carvalho 

et al., 2015; Cau et al., 2016; Chireh e D’Arcy, 2018). Exemplo disso é um estudo 

realizado no Brasil (2018), no qual o avanço da idade esteve associado à chance 

maior de se autoavaliar a saúde como ruim (OR 1,02; 1,01 – 1,02), sendo a idade 

analisada de forma contínua (Andrade e Mehta, 2018). No Canadá, Chireh e D’Arc 

(2018) reiteram que a autoavaliação positiva de saúde diminui nas faixas etárias mais 

elevadas; os entrevistados entre 65-74 anos e aqueles com mais de 85 anos tiveram, 

em comparação com o grupo de meia-idade (45-54 anos), menos probabilidade de 
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relatar uma boa autoavaliação de saúde com razões de chances significativas (OR = 

0,56, p <0,001) e (OR = 0,36, p <0,001), respectivamente. 

Os achados em relação à autoavaliação em saúde e sexo indicam que mulheres 

tendem a avaliar sua saúde como ruim – comparativamente pior que a dos homens 

(Andrade e Mehta, 2018; Barros et al., 2009; Cai et al., 2017; Cau et al., 2016; Chireh 

e D’Arcy, 2018; Hosseinpoor et al., 2012; Sundaram, 2004). O estudo realizado por 

Cau et al. (2016), com o objetivo de identificar os fatores associados à autoavaliação 

negativa de saúde em Moçambique, relatou que, em comparação com os homens, as 

mulheres apresentam maiores chances de relatar a autoavaliação de saúde negativa 

(OR 3,14; p < 0.01). Hosseinpoor et al. (2012) exploraram os determinantes sociais 

de saúde de homens e mulheres a fim de identificar as diferenças na autoavaliação 

de saúde e, então, compreender quanto o gênero afeta a saúde da mulher. Utilizando 

dados da Pesquisa Mundial de Saúde (WHS) o estudo também comparou os 

resultados encontrados em 19 países da Europa aos resultados de 18 países da 

África; a comparação apontou uma diferença de 30% entre homens e mulheres no 

que se refere a autoavaliação negativa de saúde, variação da qual 75% relaciona-se 

aos fatores de emprego não remunerado, de escolaridade baixa e de estado civil 

casado, separado ou divorciado. Dessa forma, é possível compreender que as 

desigualdades relacionadas a educação, ocupação e remuneração prejudicam as 

mulheres e geram o impacto notado na comparação, com os homens, da 

autoavaliação de saúde – daí a disparidade por cujos fatores se manifestam os 

marcadores de desigualdades de gênero na sociedade (Hosseinpoor et al., 2012).  

Está bem estabelecida, também, a relação entre a autoavaliação do estado de 

saúde e os fatores de escolaridade e renda. Os estudos demonstram uma 
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autoavaliação de saúde mais negativa nos indivíduos com menor escolaridade e 

menor renda (Andrade e Mehta, 2018; Barros et al., 2009; Cai et al., 2017; Carvalho 

et al., 2015; Chireh e D’Arcy, 2018). Um estudo de 2006, utilizando dados do VIGITEL 

(um inquérito populacional realizado com residentes das capitais brasileiras e do 

Distrito Federal), identificou que a probabilidade de se avaliar a saúde como 

ruim/muito ruim, entre as pessoas de maiores rendas, é cerca de cinco vezes menor 

do que os casos do cenário que envolve pessoas de menores rendas. No que se refere 

à escolaridade, resultados do estudo de Andrade e Mehta (2018) indicam um claro 

gradiente educacional em relação a autoavaliação negativa de saúde, tendo 

encontrado prevalência entre adultos brasileiros sem escolaridade –  as chances de 

autoavaliação negativa aparecem como 7 a 9 vezes maiores do que entre aqueles 

que ingressaram na faculdade ou chegaram a uma pós-graduação. Achados similares 

foram encontrados em estudo realizado no Canadá, em 2018, que apontou que 

indivíduos com escolaridade alta tiveram mais chances de classificar sua saúde como 

boa (OR = 2,57, p <0,001), assim como aqueles com maior renda (OR = 5,72, p 

<0,001), demonstrando que quanto maior o nível de escolaridade e de renda familiar, 

maior a probabilidade de se relatar uma boa saúde (Chireh e D’Arcy, 2018).  

Ainda sobre aspectos individuais, os hábitos relacionados ao estilo de vida 

também têm sido relacionados à autoavaliação de saúde (Barros et al., 2009; Cai et 

al., 2017; Cau et al., 2016; Hansen et al., 2015; Ou et al., 2018; Pavão et al., 2013). 

No que se refere ao uso de tabaco, segundo pesquisa realizada em 2013, no Brasil 

(utilizando dados da Pesquisa Dimensão Social das Desigualdades (PDSD) – 

inquérito populacional de abrangência nacional), fumantes atuais (OR 1,36; IC95% 

1,16-1,60) e ex-fumantes (OR 1,25; IC95% 1,07-1,45) apresentam uma maior chance 
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de avaliar sua saúde como ruim (Pavão et al., 2013). Da mesma maneira, na Suécia, 

em 2015, um estudo realizado com o objetivo de investigar a autoavaliação negativa 

de saúde em adolescentes fumantes e ex-fumantes encontrou que, após ajuste, a 

autoavaliação negativa de saúde estava associada ao uso de tabaco, seja entre 

meninos (OR 2,0; IC95% 1,1–3,7) ou entre meninas (OR  1,7 IC95% 1,1–2,4), mesmo 

após a cessação do uso (Hansen et al., 2015). 

No que se refere à realização de atividade física, Pavão et al. (2013) identificou 

que pessoas que não praticam atividade física (OR 1,80; IC 95% 1,50-2,15) ou que a 

praticam de forma irregular (OR 1,37; IC95% 1,17-1,61) também apresentam uma 

chance maior de autoavaliar sua saúde como ruim. Resultados similares foram 

encontrados em estudo realizado por Cai et al. (2017) na China: os autores apontaram 

que os participantes fisicamente ativos tinham uma chance maior de autoavaliar a 

saúde positivamente (OR 1,16; IC95% 1,03–1,31). Em Moçambique, Cau et al. (2016) 

apresentaram resultados semelhantes, apontando que indivíduos que realizam 

atividade física, mesmo que durante o trabalho, apresentam menor chance de 

autoavaliar a saúde como ruim (OR 0,63, p <0,01).  

Com relação ao consumo de álcool, os estudos mostram uma associação em 

formato em J, ou seja, aqueles que não consomem bebidas alcoólicas ou que 

consomem exageradamente – quando comparados com aqueles que bebem 

moderadamente – apresentam maior chance de avaliarem sua saúde como ruim; o 

que significa que a ingestão moderada de álcool está relacionada à autoavaliação 

positiva da saúde (Valencia-Martín et al., 2009). Frisher et al. (2015) investigou se o 

consumo de álcool estava associado a autoavaliação negativa de saúde e encontrou 

que as taxas de autoavaliação de saúde ruim entre não-bebedores foram 
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significativamente mais altas do que as taxas de autoavaliação de saúde ruim para 

qualquer um dos grupos que relataram consumo de álcool (Frisher et al., 2015). Para 

compreender tais achados, foi realizado, em 2013, no Reino Unido, um estudo 

qualitativo envolvendo idosos. Entre os resultados, os benefícios de sociabilidade são 

apontados como relacionados ao consumo moderado da bebida, como é o caso da 

interação com amigos e com a comunidade em geral (Wilson et al., 2013).  

Outra característica individual associada à avaliação negativa sobre a própria 

saúde é a presença de doenças crônicas. Estudos demonstram que quanto maior o 

número de doenças crônicas, maior a prevalência de autoavaliação da saúde como 

ruim (Barros et al., 2009; Carvalho et al., 2015; Cau et al., 2016; Ou et al., 2018; Pavão 

et al., 2013). No Brasil, Pavão et al. (2013) demonstrou que o incremento na 

prevalência foi progressivo, aumentando em cerca de 140% da primeira categoria 

(saudável) para a última categoria (três condições crônicas ou mais, OR 2,83;IC95%: 

2,28-2,57) (Pavão et al., 2013). Em 2018, Ou et al. realizaram um estudo nos Estados 

Unidos, com o objetivo de identificar como as condições crônicas de saúde influenciam 

a autoavaliação da saúde, e concluíram que possuir condições crônicas piora 

significativamente a autoavaliação de saúde, seja com uma condição (OR 1,96; IC95% 

1,12-3,46), duas condições (OR 2,88; IC95% 1,60-5,16)  ou três condições crônicas 

(OR 2,98; IC95% 1,59-5,70). 

A autoavaliação de saúde é considerada uma medida inclusiva e acurada para 

predizer o estado de saúde. A medida, por expressar uma percepção sobre o estado 

de saúde geral, tem a capacidade de capturar qualquer doença que uma pessoa 

possui e até mesmo sintomas de doenças ainda não diagnosticadas, mas presentes 

em estádios pré-clínicos. As autoavaliações de saúde representam julgamentos 
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humanos complexos que expressam também a gravidade de uma doença atual 

(Fayers e Sprangers, 2002; Jylhä, 2009; Schnittker e Bacak, 2014). Além disso, a 

autoavaliação de saúde é uma avaliação dinâmica (Jylhä, 2009). Isso significa que, 

embora seja medida pontualmente, entende-se que a avaliação que os sujeitos fazem 

sobre a própria saúde reflete o nível de saúde atual e a forma como o indivíduo, no 

curso de sua vida, se relaciona com a sua saúde (Meurer et al., 2001). Reflete, ainda, 

as experiências sociais de cada um e o conhecimento adquirido sobre a maneira como 

as outras pessoas vivem e como lidam com suas respectivas doenças. Por ser uma 

avaliação, resulta de um julgamento constante que os sujeitos fazem sobre o estado 

atual, comparativamente ao passado e às pessoas com as quais se relacionam (Idler 

e Benyamini, 1997; Ou et al., 2018). Outro aspecto importante é que a autoavaliação 

negativa de saúde reflete, também, um menor envolvimento em práticas preventivas 

ou de autocuidado e uma menor adesão a tratamentos medicamentosos (Andrade e 

Mehta, 2018; Barros et al., 2009; Cai et al., 2017; Fayers e Sprangers, 2002). Esse 

menor envolvimento e adesão podem decorrer tanto da escassez de recursos 

externos, como é o caso das insuficiências dos serviços prestados, quanto decorrer 

de uma característica do próprio sujeito. O fator a ser destacado aqui é a influência 

que a existência ou ausência de recursos sociais externos provoca no decaimento da 

saúde e, por consequência, na autoavaliação de saúde. 

Por todas essas características, compreende-se as razões para a autoavaliação 

do estado de saúde ser um indicador cada vez mais utilizado em pesquisas 

epidemiológicas. 
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1.2.  Violência  

A violência é considerada, globalmente, uma violação de direitos humanos e um 

problema de saúde pública (Minayo e Souza, 2003). Sua compreensão pode ser 

ambígua e, até mesmo, variável em diferentes contextos, o que torna necessário que 

o seu enfrentamento seja amparado por fatores sócio-histórico-culturais (Dahlberg e 

Krug, 2006; Minayo, 2006). Segundo Minayo e Souza (2003) qualquer reflexão teórico-

metodológica sobre a violência pressupõe o reconhecimento da complexidade, da 

polissemia e da controvérsia do objeto (Minayo e Souza, 2003).  

Levando em conta a existência de argumentos de que a violência pode ter 

caráter instintivo e biológico (Minayo e Souza, 1997), vale citar que neste estudo 

tratamos a violência como resultado da dinâmica social, determinada de acordo com 

condições, contextos e culturas de cada sociedade. Sabe-se que as construções 

sociais, culturais e econômicas são fatores que predispõem alguns indivíduos ou 

coletividades à violência, e que em uma perspectiva de dominação de classe, a 

violência é produto das relações sociais (Minayo, 2006). É possível identificar a 

violência nos espaços públicos e privados, nas relações institucionais, grupais ou 

interpessoais, em tempos de guerra ou de suposta paz (Schraiber et al., 2006).  

O impacto produzido pela violência pode ser sentido pelos organismos públicos 

e aponta para uma urgência de mudanças sociais e institucionais (Krug et al., 2002). 

A relevância desse impacto é perceptível em todas as instâncias, discursos, propostas 

políticas e agendas de ação, exigindo reestruturações e reforma organizacional para 

responder aos seus efeitos. Considerando as influências negativas nas saúdes 

individual e coletiva, o impacto da violência para o setor de saúde, em especial, é 

ainda mais alarmante (Minayo, 2006; Minayo e Souza, 2003; Schraiber et al., 2006). 
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Mundialmente, a violência é reconhecida como um problema de saúde pública 

(Krug et al., 2002). A organização das práticas e dos serviços para lidar com sua 

prevenção e tratamento vem sendo cada vez mais demandada ao setor, assim como 

a participação na formulação de políticas específicas (Organização Pan-Americana da 

Saúde, 1994). Em 1994, a OPAS declarou: 

A violência, pelo número de vítimas e pela magnitude de sequelas 

orgânicas e emocionais que produz, adquiriu um caráter endêmico e 

se converteu num problema de saúde pública em muitos países [...]. 

O setor Saúde constitui a encruzilhada para onde convergem todos os 

corolários da violência, pela pressão que exercem suas vítimas sobre 

os serviços de urgência, atenção especializada, reabilitação física, 

psicológica e assistência social (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA 

DA SAÚDE, 1994, p. 5). 

 Um marco importante para o entendimento e ressignificação da violência como 

um problema de saúde pública foi a publicação, em 2002, do “Relatório Mundial sobre 

Violência e Saúde” pela Organização Mundial de Saúde (Krug et al., 2002). Esse 

relatório marca o reconhecimento da dimensão global do problema, o que valorizou e 

ampliou o debate sobre a problemática, tornando-a pública e orientando os campos 

de ação. O documento assume a violência como questão a ser enfrentada e enfatiza 

a necessidade do reconhecimento em âmbito mundial. Declara, ainda, que a violência 

é um fenômeno que pode e deve ser prevenido (Dahlberg e Krug, 2006; Krug et al., 

2002; Minayo, 2006). O Relatório define a violência como: 

O uso intencional da força física ou do poder, real ou ameaça, contra 

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

comunidade, que resulte ou tenha grande possibilidade de resultar em 
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lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou 

privação (Krug et al.,. 2002, p. 5).  

Portanto, independentemente do resultado produzido, é a intencionalidade e o 

uso do poder que caracterizam o ato violento (Krug et al., 2002).  

Os traumas, lesões, danos e mortes causados pelas violências resultam na 

geração de altos custos sociais, individuais e coletivos (Reichenheim et al., 2011). 

Além disso, há associação com os anos de vida perdidos, dias de ausência do 

trabalho, agravos mentais e emocionais incalculáveis em suas vítimas e familiares 

(Ministério da Saúde, 2005; Organização Pan-Americana da Saúde, 1994).  

O Ministério da Saúde, em 2005, publicou o livro “Impacto da violência na saúde 

dos brasileiros” e estimou que são gastos, aproximadamente, 3,3% do PIB brasileiro 

com os custos diretos da violência (Ministério da Saúde, 2005). Nos serviços de saúde, 

ocorre o aumento de gastos com emergência, assistência e reabilitação (Reichenheim 

et al., 2011).  

As mortes por violência interpessoal, no Brasil, tiveram um crescimento 

expressivo no final da década de 1980, e desde então ocupam o primeiro lugar entre 

as causas de morte na população jovem (15 a 24 anos) e entre os anos potenciais de 

vida perdidos (Peres e Ruotti, 2015). No ano de 2016, o país atingiu a marca histórica 

de 62,517 mortes violentas intencionais, incluindo vítimas de homicídios dolosos, 

latrocínios, lesões corporais seguidas de morte e mortes decorrentes de ações 

policiais, além de 49.497 estupros (Cerqueira et al., 2018). A taxa encontrada é de 

30,3 mortes para cada 100 mil habitantes, um valor 30 vezes maior do que a da taxa 

encontrada na Europa. No Brasil, um total de 553 mil pessoas perderam a vida nos 

últimos 10 anos devido à violência. Para mais, no Brasil, a violência interpessoal é a 
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sexta maior causa de internações hospitalares, o que representa uma grande parcela 

das morbidades  hospitalares no país (Cerqueira et al., 2018; Peres e Ruotti, 2015; 

Reichenheim et al., 2011). 

Seus efeitos, no entanto, não são sempre perceptíveis (Silva et al., 2007). O 

Relatório da OMS (Krug et al, 2002) aborda a questão de uma parcela invisível da 

violência, a que não tem como resultado lesões graves ou morte, mas que gera 

opressão e danos físicos, psicológicos e sociais nos indivíduos, com impacto negativo 

sobre a qualidade de vida. Essa parcela invisível acarreta necessidades de saúde não 

percebidas – demandas com as quais, por vezes, os serviços de saúde não estão 

aptos a lidar, uma vez que não as identificam (Day et al., 2003; Silva et al., 2007). 

O tema da violência engloba uma gama bastante diversificada de situações, daí 

a importância de classificar o termo (Minayo e Souza, 2003). Segundo o Relatório da 

OMS, três categorias são utilizadas, a partir das características do autor do ato 

violento: violência dirigida ao próprio autor (auto-inflingida), resultante de terceiros 

(interpessoal) e de grupos (coletiva) (Krug et al., 2002). A violência interpessoal, que 

será o objeto deste estudo, inclui a familiar e a comunitária.  

 

1.2.1. Violência comunitária 

O relatório mundial define violência comunitária como a violência que ocorre 

entre pessoas sem laços de parentesco (consanguíneo ou não), e que podem 

conhecer-se (conhecidos) ou não (estranhos), geralmente fora de casa (Krug et al., 

2002). Entretanto, a própria definição comporta imprecisões e limites pouco definidos. 

Denominada, também, como violência urbana, sua multiplicidade de significados 
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engloba os fenômenos da representação social e é foco de interesse e atuação de 

diferentes campos e políticas públicas (Peres e Ruotti, 2015).  

Macedo et al (2001) argumentam que os principais determinantes desse tipo de 

violência incluem:  

“(....) crescimento das desigualdades socioeconômicas; baixos 

salários e renda familiar que levam à perda do poder aquisitivo; 

ausência de políticas públicas integradas e condizentes com as 

necessidades da população em relação à saúde, educação, moradia 

e segurança; prioridade no desenvolvimento econômico em 

detrimento do social, com sacrifício para a população e maior ônus 

para os pobres; e intenso apelo pelo consumo, conflitando com o 

empobrecimento do país (Macedo et al., 2001)” 

Esse conjunto de desigualdades sociais, além de produzir vítimas fatais e não 

fatais, também produz medo e desconfiança social, e produz como efeito resoluções 

igualmente violentas (Schraiber et al., 2006). Exemplo disso, é a relação entre as 

condições socioeconômicas e a mortalidade por homicídio: estudos mostram que as 

desigualdades socais e os seus efeitos no acesso aos diferentes direitos (como 

educação, saúde, segurança pública e justiça) são fatores essenciais para o 

entendimento das taxas de mortalidade por homicídio (Macedo et al., 2001; Peres e 

Ruotti, 2015; Schraiber et al., 2006).  

Dados do Sistema de Informação de Mortalidade do Ministério da Saúde 

mostram que mais da metade dos 56.337 mortos por homicídios, em 2012, no Brasil, 

eram jovens entre 15 e 29 anos (30.072, equivalente a 53,37%), dos quais 77% eram 
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pretos e pardos e 93,3% do sexo masculino (Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 

2016). 

A classificação da violência comunitária é ampla e abrange a vitimização direta, 

testemunho, violência percebida na comunidade (vitimização indireta), entre outros 

tipos (Peres e Ruotti, 2015; Schraiber et al., 2006). Estudos sugerem que a exposição 

à violência comunitária está associada ao sentimento de insegurança e medo que 

interferem no padrão de comportamento e sociabilidade dos indivíduos, além de 

depressão, comportamentos agressivos e transtorno de estresse pós-traumático, 

transtornos de pânico e dores crônicas (Fairbrook, 2013; Ruotti, C.; Massa, V. C.; 

Peres, 2011; Wright, 2006; Ximenes et al., 2013).  

Em 2013, um estudo foi elaborado para analisar a relação entre as taxas de 

vitimização e o sentimento de insegurança. Entre os resultados foi encontrado que 

mulheres se sentem mais inseguras que os homens (OR=1,38) e que ter vivenciado 

uma experiência de vitimização prévia aumenta a sensação de insegurança 

(OR=3,58). O estudo conclui que esse sentimento afeta a qualidade de vida e gera 

deterioração da confiança, da coesão e do controle social, que são fatores que 

contribuem para o crescimento da criminalidade e prejudicam o exercício de liberdade 

e cidadania (Borges, 2013). 

Segundo Wright (2006), a alta prevalência de exposição à violência comunitária 

pode funcionar como fator de risco psicossocial. A autora refere que os altos índices 

de criminalidade e a ameaça real ou percebida de violência são aspectos específicos 

que podem afetar o funcionamento psicológico e os comportamentos de promoção da 

saúde dos indivíduos (Wright, 2006). 
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Em estudo que teve como objetivo determinar as taxas de exposição à violência 

política (tortura, desaparecimentos forçados, execuções extrajudiciais e testemunho 

de situações violentas) e seu impacto na saúde mental e na qualidade de vida 

relacionada à saúde dos imigrantes latinos residentes nos Estados Unidos, Eisenman 

e Gelberg (2003) encontraram que essa exposição está associada à depressão 

(OR=2,8), transtorno de pânico (OR=4,8), transtorno do estresse pós-traumático 

(OR=3,4), abuso de álcool (OR=1,2) e disfunções psicológicas  (OR=2.1). Os autores 

apresentam, ainda, resultados do questionário SF-36, que avalia a qualidade de vida 

relacionada à saúde. Registrou-se que indivíduos que relataram violência política, em 

comparação com aqueles que não relataram violência política, tiveram escores piores 

na qualidade de vida relacionada à saúde nos domínios de funcionamento físico, 

problemas de saúde, dor crônica, percepções gerais de saúde e saúde física 

(Eisenman e Gelberg, 2003). 

Em mulheres adultas expostas à vitimização direta – seja à violência física (que 

inclui assalto com arma, roubo com contato, agressão física, roubo em casa, roubo de 

bolsa, ameaça de assalto e tentativa de roubo) ou violência sexual –, Koss et. al. 

(1990) encontraram uma associação positiva com autoavaliação negativa de saúde e 

concluíram que a exposição à violência  é um importante preditor de percepções de 

saúde, mesmo após ajuste de condições sociodemográficas e de outros eventos de 

vida estressantes, conhecidamente relacionados à doença; quadro geral que indica, 

ainda, que quanto maior a severidade da violência sofrida, menor os escores de 

autoavaliação de saúde (Koss et al., 1990).   

Dessa maneira, estudos sugerem que a exposição à violência comunitária 

associa-se a desfechos negativos em saúde, como depressão, comportamentos 

http://www.minhavida.com.br/saude/temas/transtorno-do-estresse-pos-traumatico
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agressivos, transtorno de estresse pós-traumático e dores crônicas (Eisenman e 

Gelberg, 2003; Fairbrook, 2013; Peres e Ruotti, 2015; Ximenes et al., 2013). Como 

consequência, encontra-se uma pior avaliação do estado de saúde, além de mais 

problemas de saúde física e de uma maior frequência de uso de serviços médicos 

(Britt, 2001). 

 

1.2.2. Violência familiar 

Seguindo para violência familiar, encontramos no Relatório da OMS (Krug et al., 

2002) a definição da violência como aquela que ocorre entre membros da família e 

parceiros íntimos, normalmente dentro de casa. A violência familiar engloba e se 

intersecciona com a violência de gênero, violências contra crianças e adolescentes e 

violências contra idosos.  

É importante considerar as especificidades dos distintos tipos de violência 

incluídos na categoria de violência familiar (contra mulheres, idosos e crianças), 

principalmente porque a grande maioria dos estudos encontrados na área baseia-se 

nesses enquadramentos (Schraiber et al., 2006). Em nosso estudo não abordaremos 

os efeitos, para a saúde, da violência contra crianças, uma vez que esse tema foge 

ao escopo desta dissertação. 

A violência familiar repercute de forma significativa sobre a saúde das pessoas 

a ela submetidas. Há evidencias de que mulheres expostas concomitantemente à 

violência física e sexual pelo parceiro íntimo estão mais propensas a apresentar 

depressão, alterações do funcionamento físico e mental e maior frequência de queixas 

somáticas, como as de origem gastrointestinal, dispareunia, dismenorreia, dor pélvica 
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crônica, irregularidade menstrual e outros tipos de algias crônicas, o que, 

evidentemente, pode levar ao aumento da necessidade de atendimento médico 

(Adeodato et al., 2005; Aquino et al., 2009; Bonomi et al., 2007; Cho e Kwon, 2018; 

Day et al., 2003; Dubow et al., 2012; Kadra et al., 2014; Schraiber et al., 2005; Silva 

et al., 2007; Sundaram, 2004). 

Em estudo realizado na Dinamarca, Sørensen (2012) demonstrou que a 

exposição à violência familiar está associada a consequências a curto e longo prazos, 

mesmo depois do abuso ter cessado. O estudo teve o objetivo de investigar a 

associação entre violência física e qualidade de vida referente à saúde; constatou-se, 

assim, que as pessoas que sofreram violência física familiar tiveram menor qualidade 

de vida relacionada à saúde, de acordo com os instrumentos utilizados (EQ-5D e SF-

6D). O autor aponta que essas consequências se manifestam através de uma 

percepção negativa da saúde, de uma baixa qualidade de vida e do aumento da 

utilização dos serviços de saúde. Ressalta-se, ainda, que a literatura indica haver 

associações significativas entre a violência atual perpetrada pelo parceiro íntimo e 

sintomas físicos e psicológicos em mulheres, mesmo após ajuste para fatores de estilo 

de vida (Sørensen et al., 2012). 

Em relação à violência familiar, Bonomi et al. (2007) aponta que mulheres que 

relataram episódios concomitantes de violência física e sexual com o parceiro íntimo 

estão mais propensas a apresentar pior qualidade de vida relacionada à saúde 

(RP=1,88; IC95%=1,27-2,80), sintomas severos de depressão (RP=2,93; IC95%2,07-

4,14) e isolamento social (RP=1,54; IC95%=1,30-1,83) do que mulheres que não 

foram expostas a nenhum tipo de violência (Bonomi et al., 2007).  
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Nesse mesmo sentido, resultados provenientes da pesquisa de Alsaker et al. 

(2006), realizada na Noruega com mulheres residentes em abrigos de proteção, 

indicam que as mulheres que tiveram experiências de violência de gênero familiar 

(abuso emocional, verbal, dominância, isolamento, violência física e violência sexual) 

apresentam pontuações significativamente mais reduzidas em relação à qualidade de 

vida relacionada à saúde do que as mulheres que não sofreram tais abusos. As vítimas 

apresentam escores abaixo da média da população em todas as dimensões 

analisadas (saúde mental, funcionamento físico, limitações físicas, vitalidade, dores 

crônicas, funcionamento social, limitações emocionais), sendo que essa pontuação, 

na dimensão da saúde mental, foi de 2,8 desvios-padrão abaixo da média da 

população da Noruega (Alsaker et al., 2006).  

Aquino (2009) aponta que queixas e sintomas inespecíficos, em mulheres 

grávidas, têm seus diagnósticos dificultados quando essas são vítimas de violência 

sexual, pois a percepção de saúde física e mental dessas mulheres é inferior à das 

que não possuem esse antecedente (Aquino et al., 2009). 

Sobre a exposição, de crianças e adolescentes, à violência familiar, estudos 

evidenciam efeitos negativos no desenvolvimento social, além de mau rendimento 

escolar, ansiedade, depressão e tentativa de suicídio (Boynton-Jarrett et al., 2008; 

Fairbrook, 2013; McGill et al., 2014; Pinto e Assis, 2013). Já idosos submetidos à 

violência familiar apresentam autoavaliação negativa de saúde, frustração, dor, medo, 

depressão e traumas, além de maior número de morbidades (Paiva e Tavares, 2015; 

Ribeiro, 2011). 
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As pesquisas existentes deixam claro que as vítimas de violência familiar avaliam 

negativamente a própria saúde, utilizam mais os serviços de saúde e relatam mais 

problemas de saúde física e mental. 

 

1.3. Depressão 

A depressão é um transtorno mental que se apresenta com humor deprimido, 

perda de interesse ou prazer, diminuição de energia, sentimento de culpa ou baixa 

autoestima, transtorno do sono ou do apetite e concentração. Além disso, a depressão 

geralmente associa-se a sintomas de ansiedade (World Health Organization, 2017). 

Atualmente, a depressão é considerada a principal causa de incapacitação no 

mundo, sendo a patologia que acarreta o maior número de anos de vida perdidos 

devido às limitações físicas e mentais (World Health Organization; 2017, 2017). 

Segundo estimativas da Organização Mundial da Saúde (OMS) de 2015, a proporção 

da população global convivendo com depressão é de 4,4%, o que se refere a um 

número total de 322 milhões de pessoas, sendo mais comum entre mulheres (5,1%) 

do que entre homens (3,6%) (World Health Organization, 2017).  

Um análise sistemática realizada para o estudo da carga global de doença 2015 

(GBD 2015) encontrou que, mundialmente, a prevalência varia de acordo com a região 

do mundo, de 2,6% entre os homens na região do Pacífico Ocidental para 5,9% entre 

as mulheres na região da África. No Brasil, essa variação chega a 4,1% e 3,8%. O 

número total estimado de pessoas que vivem com depressão aumentou em 18,4% 

entre 2005 e 2015 e os estudos de projeção reafirmam essa tendência. Dessa forma, 
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a necessidade de reduzir os índices de depressão, assim como outras condições de 

saúde mental, é uma preocupação global (Vos et al., 2016). 

A depressão pode se tornar crônica ou apresentar episódios recorrentes, o que 

pode levar a deficiências na capacidade de um indivíduo cuidar das suas 

responsabilidades diárias e, na pior das hipóteses, levar ao suicídio (Gigantesco et al., 

2015; Katon et al., 2007; Marcus et al., 2012). Quase 1 milhão de vidas são perdidas 

anualmente devido ao suicídio, o que se traduz em 3000 mortes por suicídio todos os 

dias. Para cada pessoa que completa um suicídio, 20 ou mais podem tentar terminar 

a sua vida (World Health Organization, 2017; World Health Organization, 2017). 

Além disso, outras consequências e fatores associados à depressão têm sido 

evidenciados como o aumento do risco de doenças cardiovasculares, incluindo infarto, 

doença cardíaca coronária e acidente vascular cerebral (Barros et al., 2017; 

Daskalopoulou et al., 2016; Dhar e Barton, 2016). Um estudo, realizado em 2016, 

expõe que os mecanismos biológicos da depressão atuam na ativação de vias de 

estresse, o que tem sido implicado como um mecanismo neuroquímico de ligação em 

outras doenças crônicas, como as doenças coronárias e doenças respiratórias 

(Daskalopoulou et al., 2016). Um ciclo vicioso pode ser estabelecido de modo que as 

incapacidades e limitações que a depressão produz são acompanhadas de 

sentimentos depressivos e comorbidades físicas (Barros et al., 2017; Daskalopoulou 

et al., 2016; Dhar e Barton, 2016; Vos et al., 2016).  

 

1.3.1. Exposição a violência e depressão 

O impacto da exposição à violência para a saúde mental vem sendo amplamente 

investigado (Ribeiro et al., 2013). Atualmente, grande parte da comunidade cientifica 

busca compreender as vias que levam aos efeitos à saúde provocados pela violência, 
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como os que foram anteriormente expostos aqui (Alsaker et al., 2006; Avanci et al., 

2009; Cho e Kwon, 2018; Dubow et al., 2012; Fergusson et al., 2002; Illanes et al., 

2007; Ribeiro et al., 2009; Silva et al., 2016; Wright et al., 2004). 

Uma revisão de literatura, realizada em 2009, apontou que, independentemente 

do grupo populacional analisado, a exposição à violência se mostra associada a 

transtornos mentais e que uma parte significativa dos problemas de saúde mental, em 

países em desenvolvimento, pode ser atribuída à violência (Ribeiro et al., 2009). Um 

estudo realizado no Chile demonstrou que, quando comparadas a mulheres que não 

tinham sido expostas à violência, a chance de se constatar sintomas de depressão 

entre mulheres expostas à violência psicológica era 3 vezes maior (OR 3,20; 

IC95%1,78 – 5,75) e quase 10 vezes maior entre mulheres vítimas de violência sexual 

(OR 9,72; IC95%1,85-51,19) (Illanes et al., 2007; Mari et al., 2008; Ribeiro et al., 2013). 

Um estudo de base populacional, realizado em 2013, nas capitais de São Paulo 

e Rio de Janeiro, teve como objetivo investigar a associação entre eventos traumáticos 

relacionados ao crime e diferentes transtornos mentais. Segundo os autores, a 

exposição a eventos traumáticos relacionados ao crime se associa com o aumento da 

prevalência de todas as classes de transtornos mentais, inclusive o transtorno 

depressivo maior (OR = 2,09; p <0,001) e o transtorno de estresse pós-traumático (OR 

= 3,01; p, 0,001). Outro achado da pesquisa foi a relação dose-resposta entre número 

de eventos violentos e todos os onze transtornos psiquiátricos investigados, ou seja, 

quanto mais exposta a situações de violência, pior será a saúde mental do indivíduo 

(Ribeiro et al., 2013). 

Um estudo realizado na região Nordeste do país teve como objetivo investigar a 

qualidade de vida e a depressão nas mulheres vítimas da violência doméstica, com a 
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premissa de que as consequências não-mortais da violência praticada por parceiros 

incluem lesões permanentes e problemas crônicos (Adeodato et al., 2005). Entre seus 

resultados, encontrou-se, em 72% das mulheres, pontuação sugestiva de algum grau 

de depressão. A violência apresentou relação direta com sintomas de ansiedade e 

insônia (Spearman = 0,369; p = 0,00), isolamento social (Spearman = 0,397; p = 0,001) 

e sintomas de depressão (Spearman = 0,699; p = 0,00). Outro achado do estudo foi 

evidenciar que 38% das mulheres pensaram na possibilidade de suicídio. 

Em outra direção, há estudos que apontam que a presença da depressão está 

associada à perpetração de violência (Fazel et al., 2015; Yu et al., 2017). Um estudo 

realizado em 2015, na Suíça, apontou que o risco de cometer crimes violentos foi 

aumentado (OR 3,0; IC95%1,3-1,6) em indivíduos com depressão – após ajuste para 

fatores familiares, sociodemográficos e individuais (Fazel et al., 2015). Um estudo 

longitudinal realizado com três coortes diferentes encontrou que a depressão aumenta 

o risco para comportamentos violentos no Reino Unido (OR 1,8; IC95%1,4-2,3), 

Holanda (OR 1,7; IC95% 1,2-2,5) e na Finlândia (OR 2,1; IC95% 1,7-2,7)(Yu et al., 

2017). Entretanto, tais estudos reforçam que embora as evidências forneçam a 

informação de que a depressão prediz a perpetração de violência futura, existe ainda 

a possibilidade de que a depressão e a violência se reforcem mutuamente e, ao fazê-

lo, aumentem seus efeitos individualmente. (Fazel et al., 2015; Yu et al., 2017).  

Neste estudo não analisaremos o comportamento agressivo como desfecho, 

mas sim as consequências da exposição à violência na autoavaliação de saúde, com 

uma possível mediação da depressão. Nesse sentido, a literatura aponta um caminho 

causal, no qual a exposição à violência está associada a sintomas de depressão 

(Assari e Moghani Lankarani, 2018; Beydoun et al., 2012; Cho e Kwon, 2018; Chuang 

et al., 2012; Devries et al., 2013; Dubow et al., 2012; Eisman et al., 2015; Giraldo-
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Rodríguez et al., 2015a; Kadra et al., 2014; Lövestad et al., 2017; Mendonça et al., 

2017; Silva et al., 2016; Simmons et al., 2015). Vale citar estudo norte-americano, 

realizado em 2018, que teve o objetivo de investigar a associação de exposição à 

violência e saúde mental de universitários e encontrou um risco aumentado para 

depressão independentemente do tipo de violência sofrida, seja para  violência 

psicológica (OR 3,5; IC95%2,63-3,47), violência emocional (OR 3,14; IC95%2,93-

3,36) e violência sexual (OR 3,05; IC95%2,60-3,50) (Assari e Moghani Lankarani, 

2018). Beydoun et al. (2012) realizaram uma metanálise para estimar a magnitude da 

associação entre violência por parceiro íntimo e os principais sintomas depressivos e 

encontraram um risco relativo agrupado para depressão de 1,79 (IC95% 1,63-1,97) 

nos estudos transversais e de 1,87 (IC95%1,42-2,46) nos estudos longitudinais. 

   

1.3.2. Depressão e autoavaliação de saúde 

A depressão é uma das principais causas de incapacitação no mundo, limitando 

o funcionamento físico, pessoal e social, como já evidenciado, e diversos estudos 

estabeleceram sua associação com a autoavaliação em saúde (Ambresin et al., 2014; 

Badawi et al., 2013; Chang-Quan et al., 2010; Han, 2002; Han e Jylha, 2006; Millán-

Calenti et al., 2012; Mulsant et al., 1997; Shin et al., 2016).   

Em estudo realizado nos Estados Unidos, com amostra da população com mais 

de 65 anos, Mulsant et al (1997) investigaram a associação entre depressão e 

autoavaliação negativa de saúde, após ajuste para número de condições crônicas, 

incapacidade funcional e utilização de serviços de saúde. Segundo os autores, a 

associação entre autoavaliação negativa de saúde e a depressão persiste mesmo 

após controle desses potencias confundidores, e a chance de autoavaliação negativa 
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aumenta com o aumento no número de sintomas depressivos – de 1 a 4 sintomas (OR 

1,8; IC95% 1,3 – 2,4) e 5 ou mais (OR 6,0; IC95%3,6 – 10,0). 

Uma metanálise, realizada com o objetivo de determinar a relação entre a 

autoavaliação de saúde e o risco de depressão em pacientes acima de 55 anos, 

indicou em seus resultados que os indivíduos com autoavaliação negativa de saúde 

apresentaram maior risco para depressão (RR: 2,40; IC95% 1,94–2,97) quando 

comparados àqueles que autoavaliam positivamente sua saúde (Chang-Quan et al., 

2010). Do mesmo modo, um estudo realizado em 2017, com o objetivo de avaliar a 

prevalência de depressão e seus fatores associados, evidenciou que autoavaliar a 

própria saúde como muito boa ou boa está associado a uma menor prevalência de 

depressão (RP 0,34; IC 95%: 0,28-0,41) (Gonçalves et al., 2018).   

Um estudo longitudinal testou se a presença de sintomas depressivos no início 

da pesquisa estava associado a uma piora, no tempo, na autoavaliação de saúde. 

Após dois anos de seguimento, encontrou-se que a presença de sintomas depressivos 

foi preditiva para o declínio na autoavaliação da saúde (OR 1,47; IC95% 1,26 – 1,70), 

quando comparada à ausência de sintomas (Han, 2002). Outro estudo longitudinal, 

realizado na Austrália, em 2014, investigou se a autoavaliação da saúde teria a 

capacidade de predizer transtorno depressivo maior a longo prazo. Foram realizados 

acompanhamentos anuais, durante 5 anos, e, entre os participantes que 

autoavaliaram sua saúde como ruim – quando comparados com os que avaliaram 

positivamente a saúde, mesmo após ajuste –, o risco para transtorno depressivo maior 

foi aferido em: RR 2,10 (95%IC1,60-2,76), RR 2,38 (95%CI1,77-3,20), RR 2,22 (IC 

95%1,70–2,89), RR 1,73 (IC 95%1,30–2,28) e RR 2,15 (IC 95%, 1,59–2,90), aos anos 

1, 2, 3, 4 e 5, respectivamente (Ambresin et al., 2014). 
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A autoavaliação de saúde é resultado de aspectos multidimensionais, que inclui 

variáveis físicas, psicológicas, funcionais e sociais. Sendo assim, estudos 

recomendam a utilização da autoavaliação da saúde, pois oferece aos profissionais 

de saúde uma maneira eficiente e simples de identificar pacientes com risco para 

depressão e, portanto, auxilia na tomada de decisão terapêutica (Ambresin et al., 

2014). Dessa forma, reconhecer e intervir sobre os sintomas depressivos são ações 

que podem melhorar a autoavaliação da saúde (Millán-Calenti et al., 2012). 

 

1.4.  Inquéritos populacionais de saúde 

O monitoramento do estado de saúde das populações é essencial para a 

formulação e a avaliação de políticas e programas de saúde. Por meio das 

informações em saúde, é possível avaliar o planejamento e a gestão das ações em 

saúde nos âmbitos coletivo e individual. Esse acompanhamento é de interesse de 

todos os níveis de governo, e também da sociedade civil e de suas organizações, que 

buscam parâmetros consistentes de melhores condições de saúde, principalmente 

quando são considerados o contexto de mudanças do perfil epidemiológico e o 

conceito de saúde ampliado (Viacava, 2002).    

Os inquéritos de base populacional possibilitam conhecer o perfil de saúde e a 

distribuição dos fatores de risco em uma população. Além disso, cobrem um variado 

repertório sobre as medidas de saúde e sobre o uso de serviços de 

saúde. Desenvolvidos nos países industrializados na década de 1960, os inquéritos 

populacionais contínuos são instrumentos utilizados para a formulação e a avaliação 

das políticas públicas (Barros, 2008; Viacava, 2002). 
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Anteriormente, a avaliação do estado de saúde das populações era extraída, 

quase que exclusivamente, dos indicadores de mortalidade, mas esses indicadores 

perderam progressivamente a capacidade de medir a saúde da população, devido à 

mudança de morbimortalidade e o aumento de sobrevida (Barros, 2008). Essa nova 

realidade do aumento de condições crônicas, que possuem baixa letalidade, mas que 

podem ser altamente incapacitantes, fez com que fosse necessário se repensar as 

medidas utilizadas. Além disso, o envelhecimento das populações faz com que a 

presença de mais de um agravo de saúde no mesmo indivíduo seja frequente e 

comum, o que exige a construção de indicadores de comorbidades (Barros, 2008). Os 

inquéritos populacionais surgem nesse contexto com o intuito de que se possa 

mensurar adequadamente e construir indicadores de incidência e prevalência de 

doenças e lesões provocadas por acidentes e violência (Viacava, 2002). 

Nos Estados Unidos, os primeiros inquéritos de saúde foram realizados no final 

da década de 50. O "National Health Interview Survey" (NHIS) foi a campo pela 

primeira vez em 1957 e, desde 1960, é aplicado anualmente com o objetivo de 

monitorar as tendências de incapacidades e morbidades (Malta et al., 2008). 

O Reino Unido, por sua vez, teve o primeiro inquérito de morbidade realizado em 

1943, o chamado Survey of Sickness. Em 1971, iniciou-se a aplicação anual 

do General Household Survey (GHS), que tem como objetivo permitir conectar 

diferentes áreas de política social e monitorar mudanças. Os resultados desses 

inquéritos são utilizados por diversas áreas do governo e por profissionais e 

pesquisadores. O país ainda possui outros importantes inquéritos anuais, como o 

National Statistics Omnibus Survey e o Health Survey for England (Malta et al., 2008).  
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A Organização Mundial da Saúde (OMS) também tem promovido inquéritos 

multicêntricos de base populacional sobre diferentes temas de saúde. Entre os 

estudos, destacam-se os dados sobre a prevalência de fatores de risco de doenças 

não transmissíveis e sobre o comportamento suicida (Projeto SUPRE-MISS – ideação, 

plano e tentativa). Entre 2002 e 2004, a OMS realizou o World Health Survey (WHS) 

em 71 países, entre os quais esteve o Brasil. O objetivo do WHS foi coletar 

informações para avaliar a performance dos diferentes sistemas de saúde do mundo 

(Barros, 2008). 

No Brasil, o primeiro inquérito de base populacional sobre morbidade referida e 

uso de serviços de saúde foi realizado na década de 70, em Ribeirão Preto-SP. Em 

âmbito nacional, inicia-se, em 1974, o Estudo Nacional de Despesa Familiar (ENDEF), 

que foi realizado apenas uma vez mais, no ano seguinte, em 1975. Na década de 80, 

iniciou-se a Pesquisa sobre Orçamento Familiar (POF) que teve ocorrência nos anos 

1987-1988, 1995-1996, 2002-2003, 2008-2009, 2017-2018. Em 1986 teve início 

a Pesquisa Nacional sobre Demografia e Saúde (PNDS), realizada em 1991, 1996, e 

2006. Em 1989 foi realizada a Pesquisa Nacional sobre Saúde e Nutrição (PNSN) – 

que não teve continuidade. As Pesquisas Nacionais por Amostras de 

Domicílios (PNAD) tiveram início em 1967; podem ser consideradas como o mais 

importante inquérito realizado no país, em razão de sua cobertura territorial e 

periodicidade anual. Entretanto, foi somente em 1981 que os suplementos de saúde 

foram introduzidos na PNAD. A PNAD, de periodicidade anual, foi encerrada em 2016 

e substituída pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD 

Contínua), que altera aspectos da sua metodologia e, segundo o IBGE, propicia uma 

cobertura territorial mais abrangente. Suas informações conjunturais são 

https://www.ibge.gov.br/estatisticas-novoportal/sociais/populacao/9171-pesquisa-nacional-por-amostra-de-domicilios-continua-mensal.html
https://www.ibge.gov.br/estatisticas-novoportal/sociais/populacao/9171-pesquisa-nacional-por-amostra-de-domicilios-continua-mensal.html
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disponibilizadas trimestralmente, enquanto no caso de outros temas específicos 

mantém-se uma periodicidade variável (Barros, 2008; IBGE, 2018; Malta et al., 2008; 

Viacava, 2002). 

Tais alterações compõem as principais reformulações estabelecidas pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) que, desde 2006, implementa 

progressivamente o Sistema Integrado de Pesquisas Domiciliares – SIPD (IBGE, 

2007). O SIPD compõe um modelo de produção de pesquisas amostrais domiciliares 

no qual o planejamento, a execução, a análise e a disseminação dos resultados são 

conduzidos de forma coordenada, facilitando a absorção de novas demandas e 

otimizando os recursos utilizados. O principal aspecto integrador desse sistema se dá 

em relação aos conceitos e processos de amostragem, pois a amostra utilizada em 

cada pesquisa corresponde a uma parte ou à totalidade de uma amostra mestra 

(IBGE, 2007. p. 6).   

A criação do SIPD é positiva, tendo em vista que um dos fatores limitantes no 

uso rotineiro dos inquéritos consiste nos custos elevados, o que se deve, 

principalmente, à complexidade dos processos de desenho das amostras e aos 

procedimentos de análise metodologicamente difíceis, que requerem tempo e 

capacidade técnica para planejamento e execução. Além disso, tal reformulação 

evidencia a importância dos inquéritos populacionais (Barros, 2008; IBGE, 2007; 

Viacava, 2002).  

Atualmente, no estado de São Paulo, é possível citar o Inquérito de Saúde no 

Município de São Paulo (ISA-Capital). Iniciado em 2001, e com edições em 2003, 2008 

e 2015, o inquérito tem o objetivo de avaliar o estado de saúde da população residente 

no município, segundo suas condições e estilos de vida, além de avaliar morbidades 
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agudas e crônicas, práticas preventivas e uso de serviços de saúde (Alves et al., 

2018). O mesmo formato ocorre na cidade de Campinas (ISACamp), com edições em 

2008/2009 e 2014/2015 (Francisco et al., 2011).  

Há, também, de abrangência nacional, a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar 

(PeNSE), inquérito realizado com escolares de instituições públicas e privadas, nas 

idades de 13 a 17 anos, com o objetivo de investigar informações que possibilitem 

conhecer e dimensionar os fatores de risco e a proteção à saúde dos adolescentes. 

Iniciada em 2009, a PeNSE teve edições em 2012 e 2015 (Oliveira et al., 2017). 

No âmbito da saúde, os inquéritos possibilitam correlacionar os agravos com as 

condições socioeconômicas e ambientais, permitindo que sejam feitas a descrição e 

a quantificação das iniquidades em saúde, relacionadas tanto à incidência de doenças 

quanto à exposição a riscos ou a faltas de acesso. Do mesmo modo, inquéritos servem 

como base de comparação e podem ser utilizados para avaliação de políticas públicas 

implantadas – e, por consequência, para a avaliação da efetividade alcançada por 

essas políticas ao longo do tempo. Sendo assim, reconhece-se que a utilização de 

inquéritos populacionais para gerar informações confiáveis, que não são obtidas em 

registros contínuos, é essencial para o planejamento, para a avaliação e para o 

monitoramento de três pilares: o estado de saúde da população, o desempenho dos 

sistemas de saúde e as políticas de promoção de saúde e de prevenção de agravos 

(Barros, 2008). 

 

1.4.1. Pesquisa Nacional de Saúde 2013 

A PNS consiste em um inquérito epidemiológico de base domiciliar realizado em 

âmbito nacional, com parceria entre o Ministério da Saúde e o Instituto Brasileiro de 
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Geografia e Estatística (IBGE), no ano de 2013 (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística, 2014). Foi desenvolvida para coletar informações referentes às condições 

de vida e saúde da população brasileira, para que assim seja possível caracterizar a 

situação de saúde e os estilos de vida dessa população, bem como, a qualidade dos 

seguintes fatores: atenção dada à própria saúde, acesso e uso dos serviços, ações 

preventivas, continuidade dos cuidados e financiamento da assistência (Szwarcwald 

and Viacava, 2010). 

O principal objetivo da PNS é subsidiar a formulação, o monitoramento e a 

avaliação das políticas públicas de saúde. Sua amostra foi calculada para que seus 

indicadores tivessem significância e precisão necessárias para responder 

questionamentos referentes à saúde da população brasileira (Szwarcwald e Viacava, 

2010). As informações de saúde abordadas e coletadas pela PNS são de grande 

interesse para a saúde coletiva e seus dados foram utilizados em muitos estudos 

(Barros et al., 2017; Claro et al., 2015; Garcia e Garcia, 2015; Malta et al., 2015; 

Pimentel et al., 2018; Romero et al., 2018).  

Sua estruturação se dá em três eixos principais: 1) as condições de saúde da 

população brasileira; 2) o desempenho do sistema nacional de saúde; 3) a vigilância 

das doenças crônicas não transmissíveis e fatores de risco associados (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística, 2014).  

Para que seja possível descrever de forma ampla as condições de saúde da 

população em questão, a PNS inclui a investigação da autoavaliação de saúde. O 

componente de avaliação da condição de saúde da população brasileira não se deu 

apenas por meio da investigação dos estilos de vida e das doenças crônicas não 
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transmissíveis, mas também da percepção individual da saúde em diferentes 

dimensões (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2014).  

O IBGE foi o responsável pela organização e coordenação do trabalho de 

campo. Os agentes de coleta de informações, supervisores e coordenadores que 

participaram da pesquisa foram capacitados com o auxílio de um material instrutivo, a 

fim de que se apropriassem do estudo realizado. As entrevistas foram realizadas com 

a utilização de PDAs (Personal Digital Assistance) – computadores de mão 

programados adequadamente para processos de crítica das variáveis (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística, 2014).  

Nesse estudo, utilizamos os dados coletados na PNS 2013. Os aspectos do 

processo de amostragem serão descritos posteriormente, acerca dos métodos.  
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2. JUSTIFICATIVA 

 

Considerando a importância de trazer à luz as demandas de saúde inespecíficas 

relacionadas à violência interpessoal, a autoavaliação do estado de saúde tem sido 

considerada um indicador importante (Andrade e Mehta, 2018; Chireh e D’Arcy, 2018; 

Cho e Kwon, 2018; Fayers e Sprangers, 2002; Garcia e Garcia, 2015; Giraldo-

Rodríguez et al., 2015a; Jylhä, 2009; Kadra et al., 2014; Mendonça et al., 2017; 

Mossey e Shapiro, 1982; Nery Guimarães et al., 2012; Schnittker e Bacak, 2014; Silva 

et al., 2016). Estudos apontam que indivíduos expostos à violência apresentam uma 

autoavaliação negativa sobre o estado de saúde e uma piora na qualidade de vida, 

com consequente aumento nas demandas para o serviço de saúde (Cho e Kwon, 

2018; Garcia e Garcia, 2015; Giraldo-Rodríguez et al., 2015a; Kadra et al., 2014; 

Mendonça et al., 2017; Silva et al., 2016). 

Assim sendo, este estudo pretende analisar a associação entre a exposição à 

violência, familiar e comunitária, tendo como desfecho a autoavaliação negativa de 

saúde; em outras palavras, busca-se considerar em que medida a exposição à 

violência impacta negativamente a autoavaliação de saúde dos indivíduos. Nesse 

sentido, a hipótese levantada é de que a exposição à violência interpessoal está 

associada a uma autoavaliação negativa de saúde e, então, que essa autoavaliação 

varia em função do tipo de violência (comunitária e familiar, apenas familiar e apenas 

comunitária). 

Ademais, este estudo pretende buscar a compreensão das possíveis vias que 

interligam, de um lado, a exposição à violência e, do outro, os efeitos negativos à 

saúde. Dessa forma, as questões aqui levantadas testam essa afirmação de uma 
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interligação e, em segundo lugar, a maneira como se daria uma pior autoavaliação de 

saúde às custas da exposição à violência. Nesse sentido, foi considerada a hipótese 

de que uma via possível para esse efeito é o desenvolvimento, após a exposição a 

situações de violência, de sintomas depressivos capazes de impactar negativamente 

a avaliação do estado de saúde. 
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3.  OBJETIVOS 

1. Descrever a ocorrência da violência familiar e comunitária, considerando: 

natureza do ato, arma utilizada, local da ocorrência, autor e consequências 

pós-exposição. 

2. Investigar a associação entre exposição à violência interpessoal 

(comunitária, familiar e ambas) e autoavaliação negativa de saúde na 

população adulta de ambos os sexos.  

3. Investigar o efeito mediador da depressão na associação entre a exposição 

à violência e a autoavaliação negativa de saúde. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

37 
 

 

4. MÉTODO 

4.1. Desenho de estudo e fonte de dados 

 O presente estudo tem caráter epidemiológico de corte transversal e foi 

desenvolvido com dados secundários provenientes da “Pesquisa Nacional de Saúde 

– PNS 2013: percepção do estado de saúde, estilos de vida e doenças crônicas”.   

 

4.2. Amostragem e critérios de seleção 

A amostra da Pesquisa Nacional de Saúde – PNS é uma subamostra da Amostra 

Mestra do Sistema Integrado de Pesquisas Domiciliares (SIPD) do IBGE, cuja 

abrangência geográfica é constituída pelos setores censitários da Base Operacional 

Geográfica do Censo Demográfico 2010. Foi utilizada uma amostragem aleatória por 

conglomerados em três estágios, com estratificação das unidades primárias de 

amostragem (UPA), constituídas por setores censitários ou conjunto de setores. Os 

domicílios foram as unidades de segundo estágio e, para o terceiro estágio, foram 

selecionados os moradores adultos (18 anos ou mais) (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE, 2014; Souza-Júnior et al., 2015; Szwarcwald et al., 

2014).  

O tamanho da amostra foi definido de acordo com o nível de precisão desejado 

para as estimativas de alguns indicadores de interesse.  A população pesquisada 

abrangeu domicílios particulares de todo território nacional, suas grandes regiões, UF, 

regiões metropolitanas, capitais e demais municípios de cada UF. Foram visitados 

81.767 domicílios, sendo que 69.954 estavam ocupados com moradores 

selecionados; 9.752 entrevistas não foram realizadas por recusas ou por não contar 
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com moradores acima de 18 anos no domicílio; obteve-se, então, uma amostra final 

de 60.202 indivíduos (Souza-Júnior et al., 2015). Todos os indivíduos da amostra final 

foram elegíveis para este estudo, de acordo com resumo apresentado na figura 2. 

Figura 2 – Processo amostral PNS 2013 

 

4.3. Variáveis selecionadas 

Este estudo tem como desfecho a autoavaliação negativa de saúde e a 

vitimização por violência como variável de exposição. Para que se atinja os objetivos 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa Nacional de Saúde: 2013. 

Percepção do estado de saúde, estilos de vida e doenças crônicas. 
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propostos neste estudo, pretende-se analisar a associação entre a exposição e o 

desfecho, assim como investigar o efeito mediador da depressão nessa associação. 

 

4.3.1. Variável dependente principal (desfechos de interesse) 

A variável dependente principal expressa a autoavaliação negativa do estado da 

saúde dos indivíduos entrevistados. Localizada no Módulo N do questionário da PNS 

– Percepção do estado de saúde –, a questão deve ser respondida levando em 

consideração tanto a saúde física como a saúde mental e consiste em: “Em geral, 

como o(a) Sr(a). avalia a sua saúde?”. As respostas poderiam ser “Muito boa”, “Boa”, 

”Regular”, “Ruim”, “Muito ruim”. Para análise, a variável foi agrupada e categorizada 

em binária, sendo a categoria de referência (0) a avaliação da saúde como “Muito 

boa/boa/regular”; e aquela outra categoria, que representa o desfecho de interesse 

(1), a avaliação da saúde como “Muito ruim/ruim”. A escolha de agrupar a alternativa 

“regular” à categoria “muito boa/boa” justifica-se por termos definido como desfecho 

de interesse o indivíduo que avalia negativamente sua saúde. 

 

4.3.2. Variável independente principal (exposição) 

A variável independente principal revela a exposição à violência interpessoal 

(comunitária e/ou familiar) nos 12 meses anteriores à aplicação do questionário. As 

questões utilizadas para compor a nossa variável estão localizadas no módulo O: 

Acidentes e Violências da Pesquisa Nacional de Saúde de 2013; e são: “Nos últimos 

12 meses, o(a) Sr(a). sofreu alguma violência ou agressão de pessoa desconhecida 

(como bandido, policial, assaltante, etc.)?”; “Nos últimos 12 meses, o(a) Sr(a). sofreu 

alguma violência ou agressão de pessoa conhecida (como pai, mãe, filho(a), cônjuge, 



 

 

 

40 
 

 

parceiro(a), namorado(a), amigo(a), vizinho(a))?”. Sendo que, para ambas as 

questões, a resposta pode ser sim ou não. 

A partir das questões acima, foi elaborada uma nova variável denominada 

“exposição à violência interpessoal”, com 4 categoriais possíveis de resposta: 0) Não 

exposto à violência interpessoal; 1) Exposto à violência interpessoal comunitária (por 

desconhecido); 2) Exposto a violência interpessoal familiar (por conhecido); 3) 

Exposto a violência interpessoal comunitária e familiar. Dessa maneira, foi possível 

analisar as diferenças e semelhanças entre elas e responder ao segundo objetivo 

deste estudo.  

Adicionalmente, para investigar o efeito mediador da depressão (objetivo 3), a 

exposição à violência foi transformada em uma variável binária, sendo 0) não exposto 

e 1) exposto à violência (de qualquer tipo). 

 

4.3.3. Variáveis independentes (co-variáveis) para ajuste 

Tais variáveis foram escolhidas considerando nosso referencial teórico e, ainda, 

de acordo com os achados prévios na literatura, os quais apontam para associações 

com a violência, assim como para autoavaliação negativa de saúde.  

a) Características sociodemográficas: sexo (masculino ou feminino), idade 

(18-30; 31-40; 41-55; 56 ou mais), raça/cor (branca, preta, amarela, 

parda e indígena), região do país (norte, nordeste, centro-oeste, sul e 

sudeste), escolaridade (selecionada como proxy para condições 

socioeconômicas, categorizada em superior completo/incompleto, 
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médio completo/incompleto, fundamental completo/incompleto e sem 

instrução).  

b) Comportamento prejudicial à saúde: foram utilizadas perguntas 

retiradas do módulo P – Estilos de Vida da Pesquisa Nacional de Saúde 

de 2013, para identificar hábitos e práticas de vida que causam danos 

à saúde. As variáveis utilizadas foram: o consumo abusivo de bebidas 

alcoólicas; a não realização de atividades físicas; e o uso de tabaco. 

Para uso abusivo de álcool, foi utilizada a questão relacionada a 

episódios, nos últimos 30 dias (0 – não; 1 – sim), de binge drinking 

(consumo excessivo de álcool que corresponde à ingestão, em um único 

dia ou momento, de cinco ou mais bebidas alcoólicas, no caso de 

homens, e quatro ou mais doses, no caso de mulheres). 

Além disso, foi considerado prejudicial o uso de tabaco, 

independentemente da quantidade (0 – não; 1 – sim), e a não realização 

de atividade física nos últimos três meses (0 – não, 1 – sim). Tais 

variáveis foram agrupadas em uma única, sendo esta binária (0 – 

não/sem comportamento prejudicial; 1 – sim/com comportamento 

prejudicial). 

 

4.4 Variável mediadora: depressão 

Foram utilizadas questões retiradas do módulo N – Percepção do Estado de 

saúde. As perguntas foram baseadas no Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9), 

instrumento usado para identificar indivíduos em risco de depressão. São nove 
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questões sobre a presença e frequência de sintomas nas últimas duas semanas da 

realização do questionário. As respostas são em escala likert de 0 a 3. Os sintomas 

investigados são: “problemas no sono, como dificuldade para adormecer, acordar 

frequentemente à noite ou dormir mais do que de costume?”; “problemas por não se 

sentir descansado(a) e disposto(a) durante o dia, sentindo-se cansado(a), sem ter 

energia?”; “pouco interesse ou não sentiu prazer em fazer as coisas?”; “problemas 

para se concentrar nas suas atividades habituais?”; ”problemas na alimentação, como 

ter falta de apetite ou comer muito mais do que de costume?”; “lentidão para se 

movimentar ou falar, ou ao contrário, ficou muito agitado(a) ou inquieto(a)?”; “se sentiu 

deprimido(a), “pra baixo” ou sem perspectiva?”; “se sentiu mal consigo mesmo, se 

achando um fracasso ou achando que decepcionou sua família?”; “pensou em se ferir 

de alguma maneira ou achou que seria melhor estar morto?”. As respostas às 

perguntas individuais foram somadas, originando um escore único a partir do qual foi 

criada uma variável binária utilizando o ponto de corte ≥ 9 para classificar a presença 

de depressão. Tal escolha baseia-se na literatura que aponta que, dessa maneira, o 

PHQ-9 apresenta a máxima sensibilidade (77,5%; 61,5-89,2) e máxima especificidade 

(86,7%; 83,0-89,9) (Santos et al., 2013).  

Na tabela 1, vê-se o tratamento dado a cada variável e sua codificação original 

no questionário.  
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Tabela 1 - Descrição e tratamento das variáveis. Pesquisa Nacional de Saúde - PNS 
2013: percepção do estado de saúde, estilos de vida e doenças crônicas. 2013. Brasil 

Variáveis 
Código 
PNS 

Codificação original Codificação utilizada 

Sexo C006 1: Masculino 
2: Feminino 

0: Masculino 
1: Feminino 

Idade C008 Variável contínua 0: 18 a 30 anos 
1: 31 a 40 anos 
2: 41 a 55 anos 
3: 56 ou mais 

Escolaridade VDD004 1: Sem instrução 
2: Fundamental incompleto 
3: Fundamental completo 
4: Médio incompleto 
5: Médio completo 
6: Superior incompleto 
7: Superior completo 

0: Superior completo e 
incompleto 
1: Médio completo e 
incompleto 
2: Fundamental completo e 
incompleto 
3: Sem instrução 

Raça C009 1: Branca 
2: Preta 
3: Amarela 
4: Parda 
5: Indígena 
9: Ignorado 

0: Branca 
1: Preta 
2: Amarela 
3: Parda 
4: Indígena 
9:Ignorado 

Região V001 Capitais brasileiras 0: Sudeste 
1: Sul 
2: Centro-oeste 
3: Norte 
4: Nordeste 

Comportamento 
prejudicial à saúde 
-Ingestão abusiva 
de bebida 
alcoólica (binge 
drinking); 
-Uso de tabaco; 
-Não realização de 
atividade física. 

P027; 
P032; 
P050; 
P034. 

P027 – ingestão de alcool 
1:Nunca; 2:<1/mês; 3:>1/mês 
P032- binge drinking nos últimos 30 dias 
1:Sim; 2:Não  
P050 - tabaco 
1:Sim, diariamente; 2:Sim, menos que 
diariamente; 3:Não fumo atualmente 
P034 - atividade fisica 
1: Sim; 2: Não  

0: Não 
1:Sim 

Autoavaliação de 
saúde 

N001 1: Muito boa 
2: Boa 
3: Regular 
4: Ruim 
5: Muito ruim 

0: Muito boa/boa/regular 
1: Ruim/muito ruim 

Exposição a 
violência 

O025 + 
O037 

Não exposto 
Comunitária e familiar 
Somente comunitária 
Somente familiar 

0: Não exposto 
1: Somente comunitária 
2: Somente familiar 
3: Comunitária e familiar 

Depressão maior – 
(PHQ-9 >=9) 

N010 a 
N018 

Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9) 0: 0 a 8  
1: 9 ou mais 

4. nálise 
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5. ANÁLISES 

 

Os dados foram analisados pelo programa estatístico STATA, versão 12.0. 

Todas as variáveis foram trabalhadas na forma categórica e para todas as análises 

realizadas foram considerados o desenho da amostragem complexa e seus pesos 

amostrais. Amostras procedentes de pesquisas por conglomerados, como é a PNS, 

devem ser analisadas em programas estatísticos capazes de corrigir o efeito da 

conglomeração das unidades primárias de amostragem, chamado de efeito do plano 

amostral. Para que isso ocorra, é necessário realizar um processo de calibração, 

também denominado de pós-estratificação, com o qual são considerados os pesos 

para as variáveis que definem os estratos, o tipo de desenho e as não respostas 

(Souza-Júnior et al., 2015).  

Na PNS 2013, especificamente, para a calibração da estratificação do morador, 

foram considerados os pesos da região/município de residência e o sexo. Isso 

influencia pontualmente os cálculos dos intervalos de confiança relativos a essas 

variáveis, pois estatisticamente o valor encontrado seria uma precisão exata, não 

sofrendo variação. Para todas as outras variáveis, foram calculados os intervalos de 

confiança de 95% (Szwarcwald e Damacena, 2008). A significância estatística foi 

assumida a 5% e o comando de setup utilizado no banco foi: svyset UPA_PNS 

[pweight=V0029], strata(V0024) poststrata(V00293) postweight(V00292) 

singleunit(centered).    

 

I. Análise descritiva 

Para responder ao objetivo 1 foi realizada a descrição dos dados referentes à 

ocorrência da violência familiar e comunitária, considerando suas características, 
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como natureza do ato, arma utilizada, local da ocorrência, autor e consequências pós-

exposição, por meio de cálculos de proporções, considerando os pesos da amostra 

complexa.  

 

II. Análise de associação 

Para responder ao objetivo 2 e investigar a existência de associação entre 

exposição à violência e autoavaliação negativa de saúde, a análise foi realizada em 

duas etapas:  

1) Análise bivariada entre a variável desfecho e as variáveis 

independentes. Para análise da associação bruta (bivariada) foram calculadas as 

proporções de autoavaliação de saúde (Muito boa/boa, regular e ruim/muito ruim) por 

categoria das variáveis independentes e utilizado o teste de chi-quadrado de Pearson. 

2) Análise mutivariada para investigar a associação entre a variável de 

exposição e o desfecho, após ajuste. Para a análise multivariada foi utilizado o 

modelo de regressão de Poisson; uma vez que a amostra é complexa e os pesos já 

estão estimados, a variância robusta está implícita.  

O modelo de regressão de Poisson foi considerado o mais apropriado para a 

análise dos dados, por considerar o desfecho binário e gerar estimativas precisas da 

razão de prevalência e seus intervalos de confiança (Coutinho et al., 2008).  

Estudo epidemiológicos têm demostrado que o Odds Ratios (OR) pode 

superestimar as associações para os desfechos, a depender da prevalência inicial; 

dessa forma, a regressão de Poisson passa a ser mais adequada do ponto de vista 

estatístico e vem sendo utilizada em análises e estudos epidemiológicos transversais 
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com delineamentos complexos, gerando resultados mais precisos para as 

associações nas análises simples e múltipla, independentemente da prevalência da 

condição estudada (Francisco et al., 2008).  

Nesse estudo, a variável independente principal é exposição aos tipos de 

violência interpessoal (comunitária, familiar e ambas), sendo o desfecho de interesse 

a autoavaliação negativa de saúde. O modelo foi ajustado para sexo, faixa etária, 

escolaridade, raça, região e comportamento prejudicial à saúde; vale ressaltar que a 

seleção dessas variáveis seguiu um critério teórico. Além disso, foi também utilizado 

o teste de chi-quadrado de tendência, para analisar a existência de tendência linear 

na RP entre os tipos de exposição à violência (comunitária, familiar e combinada).  

 

III. Análise de mediação 

Para responder o objetivo 3 e investigar o efeito de mediação da depressão na 

associação entre exposição à violência e autoavaliação negativa em saúde, 

estimamos o efeito direto e o efeito indireto (mediado pela depressão) da exposição à 

violência na autoavaliação negativa de saúde, utilizando G-computation – esse 

modelo pressupõe a existência de confundidores da associação entre a variável de 

exposição e o mediador (base confounders) e da associação entre o mediador e o 

desfecho (post confounders). Além disso, é possível investigar a interação entre a 

exposição e o mediador. A interação entre exposição à violência e depressão vale ser 

investigada, pois ambos são estressogênicos e podem, portanto, quando ambos estão 

presentes, somar ou interagir em seu efeito gerador de estresse (Boynton-Jarrett et 

al., 2008; Breslau et al., 2008; Daskalopoulou et al., 2016; Dhar e Barton, 2016; Wright, 

2006).  
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No nosso modelo, os base confounders foram escolhidos considerando o 

referencial teórico que aponta para associações com a exposição (violência) e o 

mediador (depressão). Da mesma maneira se deu o critério de escolha dos post 

confounders, os quais, pela literatura, se associam com o mediador (depressão) e com 

o desfecho (autoavaliação negativa de saúde). Dessa forma, definimos os 

confundidores de base (base confounders) como as variáveis: sexo, idade, 

escolaridade, região de moradia e raça; e os pós confundidores (post-confounders) 

como o comportamento prejudicial à saúde. Para estimarmos os efeitos diretos e 

indiretos totais, foram testadas as interações entre a exposição (violência) e o 

mediador (depressão). Vale lembrar que, nessa etapa da análise, a exposição à 

violência foi tratada como binária, ou seja, “exposto” ou “não exposto”, sem que haja 

especificação do tipo de violência. 

O Gráfico acíclico direto (DAG), que expressa a forma como as variáveis estão 

relacionadas teoricamente para análise de mediação, pode ser visto na figura 3, a 

seguir.  

Figura 3 – Gráfico acíclico direto do efeito da exposição à violência sobre a autoavaliação 
negativa de saúde 
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Antes de realizar a análise de mediação, investigamos a associação entre a 

exposição à violência e a autoavaliação negativa de saúde (modelo 1), entre 

exposição à violência e depressão (modelo 2), ambos com ajuste para sexo, faixa 

etária, escolaridade, raça, região de moradia e comportamento prejudicial à saúde. 

Investigamos, ainda, a associação entre depressão e autoavaliação negativa de 

saúde (modelo 3), após ajuste para exposição a sexo, violência, faixa etária, 

escolaridade, raça, região de moradia e comportamento prejudicial à saúde. Para 

essas análises, utilizamos modelos de regressão de Poisson. 
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6. QUESTÕES ÉTICAS 

 

O projeto foi enviado para o Comitê de Ética da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo e aprovado (CAAE: 61603516.2.0000.0065 e parecer: 

1.818.294). Este estudo utiliza a base de dados da “Pesquisa Nacional de Saúde – 

PNS 2013: percepção do estado de saúde, estilos de vida e doenças crônicas”, 

realizada pelo IBGE e disponível para pesquisa. Trata-se, portanto, de um projeto que 

lança mão de dados secundários. A base de dados da PNS 2013 não possibilita a 

identificação dos entrevistados, garantindo, portanto, o anonimato e a 

confidencialidade das informações.   
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7. RESULTADOS 

7.1. Resultados da análise descritiva 

Os resultados desse estudo são referentes a 60.202 indivíduos, entre 18 e 107 

anos, entrevistados pela PNS em 2013. A amostra é composta, em sua maioria, de 

mulheres (52,90%), indivíduos com ensino fundamental completo ou incompleto 

(35,16%), da região sudeste do país (43,79%), com comportamento prejudicial à 

saúde (76,30%) e brancos (47,46%); apresentados na tabela 2. 
 

Tabela 2 – Características da amostra. Pesquisa Nacional de Saúde – PNS 2013: 
percepção do estado de saúde, estilos de vida e doenças crônicas. 2013. Brasil. 

Variáveis % IC95% 

Sexo       

Masculino 47,10% - - 

Feminino 52,90% - - 

Faixa etária       

18 a 30 anos 28,34% 27,96% 28,71% 

31 a 40 anos 21,23% 20,82% 21,63% 

41 a 55 anos 26,22% 25,87% 26,55% 

56 ou mais 24,21% 2,38% 2,45% 

Escolaridade       

Superior completo ou incompleto 17,51% 16,72% 18,28% 

Médio completo ou incompleto 33,64% 3,29% 3,43% 

Fundamental completo ou incompleto 35,16% 34,41% 35,91% 

Sem instrução 13,69% 13,17% 14,20% 

Raça       

Branca 47,46% 46,70% 48,21% 

Preta 9,19% 8,74% 9,64% 

Amarela 0,95% 0,80% 1,07% 

Parda 41,98% 41,23% 42,71% 

Indígena 0,42% 0,35% 0,49% 

   continua 
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Continuação: Tabela 2 – Características da amostra. Pesquisa Nacional de 
Saúde – PNS 2013: percepção do estado de saúde, estilos de vida e doenças 
crônicas. 2013. Brasil 

Variáveis % IC95% 

Região       

Sudeste 43,79% - - 

Sul 14,78% - - 

Centro-Oeste 7,37% - - 

Norte 7,44% - - 

Nordeste 26,62% - - 

Comportamento prejudicial à saúde    

Não 23,69% 23,03% 24,36% 

Sim 76,30% 75,63% 76,96% 

*Os IC 95% das variáveis sexo e região não são estimados devido à sua configuração nos cálculos de pesos da amostra 
complexa. 

 

Na tabela 3, por sua vez, é possível observar a prevalência da exposição à 

violência (5,4%), da depressão (9,6%) e da autoavaliação negativa de saúde (6,4%) 

na amostra analisada.  

Tabela 3 – Exposição à violência, depressão e autoavaliação de saúde. Pesquisa 
Nacional de Saúde – PNS 2013: percepção do estado de saúde, estilos de vida e 
doenças crônicas. 2013. Brasil. 

Variáveis % IC95% 

Exposição à violência       

Não exposto 94,56% 94,24% 94,86% 

Exposto 5,44% 5,13% 5,75% 

Exposição por tipo de violência    

Somente comunitária (por desconhecido) 2,91% 2,67% 3,14% 

Somente familiar (por conhecido) 2,29% 2,09% 2,49% 

Exposição concomintante 0,24% 0,17% 0,28% 

   continua 
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Continuação: Tabela 3 – Exposição à violência, depressão e autoavaliação de 
saúde. Pesquisa Nacional de Saúde – PNS 2013: percepção do estado de saúde, 
estilos de vida e doenças crônicas. 2013. Brasil. 

Variáveis % IC95% 

Depressão       

Ausência de episódio depressivo maior 90,40% 89,97% 90,84% 

Presença de episódio depressivo maior 9,60% 9,15% 10,02% 

Autoavaliação de saúde       

Positiva/regular 93,58% 93,86% 94,48% 

Negativa 6,42% 5,51% 6,13% 

 
A natureza dos atos violentos é apresentada no gráfico 1. Entre os que foram 

vítimas de violência comunitária, predominam os casos de violência psicológica 

(48,14%), seguido de violência física (42,78%) e sexual (0,24%). Já entre as vítimas 

de violência familiar (por conhecido), 52,55% sofreram violência psicológica, 39,51% 

física e 0,22% sexual. Apesar das diferenças dos tipos de violência, foram 

encontradas distribuições bastante similares no que se refere à natureza da violência. 
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Gráfico 1 – Natureza da violência segundo tipo de
violência referida. Brasil, PNS 2013.
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Gráfico 1 – Natureza da violência segundo tipo de violência referida. Brasil, PNS 2013. 
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No gráfico 2, por sua vez, é possível observar o meio através do qual a violência 

foi perpetrada, segundo o tipo de violência. Entre os que referiram ter sido vítimas de 

violência comunitária, predominou o uso de armas de fogo (32,47%), seguido por 

ofensas e xingamentos (28,26%) e uso da força corporal (19,58%). Já entre as vítimas 

de violência familiar, é possível observar que mais da metade, precisamente 57,53%, 

foram vítimas de ofensas e xingamentos, 30,21% de violência com uso de força física 

e 3,87% por objetos perfurocortantes, como facas. Armas de fogo foram utilizadas 

apenas em 1,6% dos casos. 

 
Quanto ao local, nota-se (gráfico 3) 52,79% da violência comunitária ocorrida em 

via pública e 55,51% da violência familiar na própria residência. 

tipo de violência. Brasil, PNS 2013. 
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Gráfico 2 – Meio através do qual a violência é perpetrada,
segundo tipo de violência. Brasil, PNS 2013.
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Gráfico 2 – Meio através do qual a violência é perpetrada, segundo tipo de violência. 
Brasil, PNS 2013. 
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Informações sobre a autoria podem ser vistas nos gráficos 4 e 5.  Entre as vítimas 

de violência familiar, 23,74% foram perpetradas pelo cônjuge ou ex-cônjuge (23,74%), 

por outros parentes (14,94%), por irmão (10,98%) e por filho(a) (7,85%). 
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Gráfico 3 – Local de exposição à violência, segundo tipo de
violência. Brasil, PNS 2013.
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Gráfico 3 – Local de exposição à violência, segundo tipo de violência. Brasil, PNS 2013. 
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Gráfico 4 – Autor da violência familiar. Brasil, PNS 2013

Gráfico 4 – Autor da violência familiar. Brasil, PNS 2013 
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 Entre as vítimas de violência comunitária, predominam os assaltantes (59,81%) 

como agressores. 

 

Como consequências pós-exposição à violência foi encontrado que, entre as 

vítimas de violência comunitária, 26,76% apresentaram sequelas, 20,3% ficaram 

inativos em relação as suas atividades diárias, 18,6% tiveram lesões corporais, 

13,13% buscaram assistência após sofrer a violência e 5,32% precisaram de 

internação hospitalar. Já entre as vítimas de violência familiar 22,5% apresentaram 

sequelas, 19,69% ficaram inativos em relação a suas atividades diárias, 20,68% 

apresentaram lesões corporais, 17,85% procuraram assistência, 2,24% precisaram de 

internação hospitalar (gráfico 6). 
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Gráfico 5 - Autor da violência comunitária. Brasil, PNS 
2013

Gráfico 5 – Autor da violência comunitária. Brasil, PNS 2013 



 

 

 

56 
 

 

 

 

 

 

7.2. Associação entre exposição à violência e autoavaliação negativa de 

saúde 

No gráfico 7, apresentamos a prevalência de autoavaliação negativa de saúde 

segundo exposição à violência. A prevalência encontrada entre os não expostos 

(5,69% - p<0,001) e entre os expostos exclusivamente à violência comunitária (5,66% 

- p<0,001) foi bastante semelhante. Há um aumento na prevalência de autoavaliação 

negativa de saúde entre os expostos à violência familiar (10,92% - p<0,001) e aqueles 

expostos a ambos os tipos de violência (12,37%- p<0,001). 

tipo de violência. Brasil, PNS 2013 
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Gráfico 6 – Distribuição das vitimas de violência comunitária e familiar
segundo a consequência pós-exposição à violência. Brasil, PNS 2013
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Gráfico 6 – Distribuição das vitimas de violência comunitária e familiar segundo a 
consequência pós-exposição à violência. Brasil, PNS 2013 



 

 

 

57 
 

 

 

 

Esses resultados sugerem que a exposição à violência se associa a uma pior 

avaliação do estado de saúde, em especial quando da presença de exposição à 

violência familiar e nos casos de polivitimização ou exposição combinada. Nesta 

seção, o nosso objetivo é investigar essa associação, após ajuste para possíveis 

variáveis confundidoras. 

Na tabela 4, apresentamos o resultado da análise entre cada uma das variáveis 

independentes e a autoavaliação negativa de saúde. É possível notar um percentual 

de autoavaliação negativa de saúde de 6,74% entre as mulheres e de 4,79% entre os 

homens. A escolaridade segue uma tendência a partir da qual os indivíduos com 

menor escolaridade apresentam maior proporção de autoavaliação negativa de saúde 

do que aqueles com maior escolaridade. Em relação à raça, em ordem crescente, 

percebe-se que, entre os brancos, 4,71% avaliam negativamente sua saúde, seguido 

pelos amarelos (4,90%), pardos (6,66%), pretos (7,55%) e indígenas (11,51%). 

autoavaliação negativa de saúde. Brasil, PNS 2013. 
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Gráfico 7 – Prevalência de autoavaliação negativa de saúde 
segundo tipo de exposição à violência. Brasil, PNS 2013.

Gráfico 7 - Prevalência de autoavaliação negativa de saúde segundo tipo de exposição 
à violência. Brasil, PNS 2013 
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Quanto à região de moradia no Brasil, o Nordeste apresenta maior proporção (8,29%) 

de autoavaliação negativa de saúde – a maior proporção negativa entre as regiões. 

Entre indivíduos que apresentam comportamento prejudicial à saúde, 6,89% 

autoavaliam negativamente sua saúde. 

Em relação à chance de autoavaliar negativamente a saúde, é possível dizer que 

as mulheres avaliam negativamente a sua saúde 1,40 (IC%95 1,26-1,55) vezes mais 

do que os homens. Quanto à idade, foi possível notar que com o aumento da faixa 

etária, também há aumento da probabilidade de se autoavaliar negativamente a 

saúde, ou seja, quanto mais velho o indivíduo, maior a probabilidade de se considerar 

negativamente a própria saúde. O mesmo acontece com a escolaridade: indivíduos 

sem instrução educacional apresentam 10,41 (IC95% 8,20-13,21) vezes mais 

probabilidade de avaliarem a própria saúde como ruim em relação aos indivíduos com 

ensino superior. Os pardos, negros e indígenas possuem maiores chances de 

autoavaliar a saúde como ruim quando comparado aos brancos, sendo 1,41 (1,25-

1,58), 1,60 (IC95% 1,33-1,92) e 2,44 (IC95% 1,52-3,91), respectivamente. Os 

indivíduos que apresentam comportamento prejudical à saúde avaliam negativamente 

sua saúde  2,87 (2,44 – 3,37) vezes mais, quando comparados àqueles que não 

apresentam comportamento prejudicial à saúde.  

Dessa forma, é possível dizer que as mulheres, pessoas mais velhas, pardos, 

negros e indígenas, com baixa escolaridade e residentes do Nordeste brasileiro, 

avaliam pior a própria saúde; em outras palavras, a chance de considerarem sua 

saúde como ruim é maior. 
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Tabela 4 – Associação bruta entre variáveis demográficas e de saúde e autoavaliação 
negativa de saúde. Pesquisa Nacional de Saúde – PNS 2013: percepção do estado de saúde, 
estilos de vida e doenças crônicas. 2013. Brasil. 

Variáveis Autoavaliação negativa de saúde 

Sexo %  RPb IC95% Valor de P 

Masculino 4,79%  1,00 - - 
< 0,001 

Feminino 6,74%  1,40 1,26 1,55 

Faixa etária       

18 a 30 anos 1,75%  1,00 - - 

< 0,001 
31 a 40 anos 3,55%  2,02 1,59 2,57 

41 a 55 anos 6,72%  3,83 3,13 4,63 

56 ou mais 11,62%  6,63 5,49 8,02 

Escolaridade       

Superior completo ou incompleto 1,49%  1,00 - - 

< 0,001 
Medio completo ou incompleto 2,35%  1,58 1,21 2,06 

Fundamental completo ou incompleto 7,55%  5,08 4,00 6,44 

Sem instruçao 15,47%  10,41 8,20 13,21 

Raça       

Branca 4,71%  1,00 - - 

< 0,001 

Preta 7,55%  1,60 1,33 1,92 

Amarela 4,90%  1,03 0,58 1,86 

Parda 6,66%  1,41 1,25 1,58 

Indígena 11,51%  2,44 1,52 3,91 

Região       

Sudeste 4,41%  1,00 - - 

< 0,001 

Sul 5,31%  1,20 1,01 1,43 

Centro-Oeste 5,43%  1,23 1,03 1,46 

Norte 6,75%  1,53 1,27 1,83 

Nordeste 8,29%  1,88 1,63 2,15 

Comportamento prejudicial à saúde 

Não 2,04%  1,00 - - 
< 0,001 

Sim 6,89%  2,87 2,44 3,37 

 

 
Na tabela 5, observam-se os resultados da análise de associação bruta e 

ajustada entre exposição à violência e autoavaliação negativa de saúde. A exposição 
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à violência comunitária, isoladamente, na análise bruta, não se mostrou associada à 

autoavaliação negativa de saúde (RP 0,99; IC95% 0,74-1,33), contudo, no modelo 

ajustado após o controle das variáveis de confusão, foi possível evidenciar a 

associação (RP 1,52; IC95% 1,15-2,00). Já a violência familiar, isoladamente, 

mostrou-se associada à autoavaliação negativa de saúde tanto no modelo bruto (RP 

1,92; IC95% 1,54-2,39) quanto no ajustado. Após os ajustes, a chance de uma 

avaliação negativa de saúde entre os expostos à violência familiar foi cerca de duas 

vezes maior do que entre os não expostos a violência (RP=2,01; IC95% 1,65-2,44). 
A exposição concomitante, por sua vez, foi a categoria com maior magnitude de 

associação encontrada em nossa análise, quando consideramos a estimativa pontual. 

Na análise bruta, indivíduos polivitimizados apresentaram uma prevalência 2,17 vezes 

maior (RP=2,17; IC95% 1,10-4,25) de autoavaliação negativa de saúde, quando 

comparados aos não expostos. A força de associação aumenta após ajuste das 

variáveis de confusão, sendo que indivíduos que foram expostos aos dois tipos de 

violência apresentam uma prevalência quase 4 vezes maior (RP=3,38; IC95% 1,67-

6,82) de autoavaliação negativa de sua saúde. Observa-se que o efeito da violência 

familiar foi maior do que o da violência comunitária e que o da exposição combinada 

foi superior ao da violência familiar isolada. Cabe ressaltar que há sobreposição do 

intervalo de confiança encontrado para exposição à violência comunitária exclusiva e 

exposição concomitante; e que há, também, sobreposição entre os intervalos de 

confiança encontrados para exposição familiar exclusiva e concomitante. A análise da 

tendência, entretanto, nos diz que há uma tendência significante que aponta para o 

crescimento da magnitude da associação entre as categoriais de exposição. 
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Tabela 5 - Associação bruta e ajustada entre exposição à violência e autoavaliação negativa 
de saúde. Pesquisa Nacional de Saúde - PNS 2013: percepção do estado de saúde, estilos 
de vida e doenças crônicas. 2013. Brasil. 

Variáveis Autoavaliação negativa de saúde 

Exposição à 
violência % RPb IC95% Valor 

de P RPaj IC95% Valor 
de P 

Valor de 
P  

Não exposto 5,69% 1 - -  1 - - 

< 0,005* <0,001** 

Somente 
comunitária 5,66% 0,99 0,74 1,33 0,972 1,53 1,16 2,02 

Somente 
familiar 10,92% 1,92 1,54 2,39 <0,0001 2,03 1,66 2,49 

Exposição 
concomitante 12,37% 2,17 1,10 4,25 0,024 3,51 1,74 7,08 

 
 

7.3. Mediação da depressão na associação entre exposição à violência e 

autoavaliação negativa de saúde 

Para investigar o efeito de mediação da depressão na associação entre 

exposição à violência e autoavaliação negativa de saúde, a variável de exposição foi 

trabalhada na forma binária. Inicialmente, investigamos a associação entre 1) 

exposição à violência e autoavaliação negativa de saúde, 2) exposição à violência e 

depressão e 3) depressão e autoavaliação negativa de saúde, seguindo o disposto no 

gráfico acíclico direto.  

Na tabela 6, é possível observar os resultados da análise de associação entre 

exposição à violência e os desfechos: autoavaliação negativa de saúde (modelo 1) e 

depressão (modelo 2). Ambos modelos foram ajustados para sexo, faixa etária, 

escolaridade, raça, região de moradia e comportamento prejudicial à saúde.   
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Tabela 6 – Análise ajustada da associação entre exposição à violência e autoavaliação 
negativa de saúde e entre exposição à violência e depressão. Pesquisa Nacional de Saúde – 
PNS 2013: percepção do estado de saúde, estilos de vida e doenças crônicas. 2013. Brasil 

 Modelo 1  Modelo 2 

Variáveis Desfecho: Autoavaliação 
negativa de saúde  Desfecho: Depressão 

Exposição 
à violência RPaj IC95% Valor de 

P  RPaj IC95% Valor de P 

Não exposto 1 - - 
< 0,001 

 1 - - 
< 0,001 

Exposto 1,85 1,58 2,18  2,65 2,38 2,95 

Sexo          

Masculino 1 - - 
< 0,001 

 1 - - 
< 0,001 

Feminino 1,39 1,26 1,54  2,14 1,95 2,35 

Faixa etária          

18 a 30 anos 1 - - 

< 0,001 

 1 - - 

< 0,001 
31 a 40 anos 1,75 1,39 2,20  1,15 1,02 1,30 

41 a 55 anos 2,86 2,34 3,49  1,40 1,25 1,57 

56 ou mais 4,04 3,32 4,92  1,25 1,10 1,41 

Escolaridade          

Superior 1 - - 

< 0,001 

 1 - - 

< 0,001 
Médio 1,62 1,23 2,13  1,15 1,00 1,32 

Fundamental 3,54 2,77 4,53  1,57 1,37 1,80 

Sem instrução 5,47 4,20 7,13  1,80 1,55 2,09 

Raça/cor          

Branca 1 - - 

<0,005 

 1 - - 

>0,05 

Preta 1,19 1,00 1,43  1,07 0,93 1,23 

Amarela 1,17 0,68 2,03  0,99 0,66 1,48 

Parda 1,12 0,99 1,27  1,08 0,97 1,19 

Indígena 1,9 1,2 3,01  1,20 0,75 1,92 

         continua 

          

          

          

          



 

 

 

63 
 

 

Continuação: Tabela 6 – Análise ajustada da associação entre exposição à violência e 
autoavaliação negativa de saúde e entre exposição à violência e depressão. Pesquisa 
Nacional de Saúde – PNS 2013: percepção do estado de saúde, estilos de vida e 
doenças crônicas. 2013. Brasil 

 Modelo 1  Modelo 2 

Variáveis 
Desfecho: Autoavaliação 

negativa de saúde  Desfecho: Depressão 

Região          

Sudeste 1 - - 

< 0,001 

 1 - - 

<0,001* 

Sul 1,22 1,03 1,45  1,21 1,06 1,39 

Centro-Oeste 1,22 1,03 1,45  1,09 0,95 1,24 

Norte 1,42 1,18 1,71  0,77 0,66 0,88 

Nordeste 1,56 1,36 1,79  1,00 0,89 1,12 

Comportamento prejudicial à saúde 

Não 1 - - 
< 0,005 

 1 - - 
< 0,001 

Sim 1,87 1,59 2,21  1,35 1,20 1,51 

*somente para a região Norte 
 

Na tabela 7, são apresentados os resultados do modelo 3, ou seja, a análise de 

associação entre depressão e autoavaliação negativa de saúde. Nesse modelo, a 

exposição à violência se comporta como uma variável de confusão, tendo sido 

utilizada como variável para ajuste juntamente com sexo, faixa etária, escolaridade, 

raça, região de moradia e comportamento prejudicial à saúde. 
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Tabela 7 – Análise ajustada para depressão e autoavaliação negativa de saúde. Pesquisa 
Nacional de Saúde – PNS 2013: percepção do estado de saúde, estilos de vida e doenças 
crônicas. 2013. Brasil. 

  Modelo 3 

Variáveis Desfecho: Autoavaliação negativa de saúde 

  RPaj IC95% Valor de P 

Depressão     

Ausência de episódio depressivo maior 1 - - 
< 0,001 

Presença de episódio depressivo maior 4,67 4,23 5,16 

Exposição à violência     

Não exposto 1 - - 
< 0,001 

Exposto 1,31 1,11 1,53 

Sexo     

Masculino 1 - - 
< 0,001 

Feminino 1,15 1,04 1,27 

Faixa etária     

18 a 30 anos 1 - - 

< 0,001 
31 a 40 anos 1,66 1,32 2,09 

41 a 55 anos 2,58 2,12 3,14 

56 ou mais 3,78 3,11 4,59 

Escolaridade     

Superior completo ou incompleto 1 - - 

< 0,001 
Médio completo ou incompleto 1,56 1,20 2,03 

Fundamental completo ou incompleto 3,14 2,47 4,00 

Sem instrução 4,62 3,55 6,01 

Raça     

Branca 1 - - 

>0,05 

Preta 1,19 1 1,41 

Amarela 1,06 0,69 1,64 

Parda 1,11 0,98 1,25 

Indígena 1,89 1,18 3,01 

    continua 
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Continuação: Tabela 7 – Análise ajustada para depressão e autoavaliação negativa 
de saúde. Pesquisa Nacional de Saúde – PNS 2013: percepção do estado de saúde, 
estilos de vida e doenças crônicas. 2013. Brasil. 

  Modelo 3 

Variáveis Desfecho: Autoavaliação negativa de saúde 

Região     

Sudeste 1 - - 

< 0,001* 

Sul 1,14 0,97 1,35 

Centro-Oeste 1,2 1,01 1,42 

Norte 1,59 1,33 1,90 

Nordeste 1,57 1,37 1,79 

Comportamento prejudicial à saúde     

Não 1 - - 
< 0,001 

Sim 1,74 1,48 2,04 

* Somente para regiões norte e nordeste       

 
 

Abaixo, estão os resultados da análise de mediação da variável depressão na 

associação entre exposição à violência e autoavaliação negativa de saúde. 

  

 
Tabela 8 – Análise de mediação da depressão na associação entre exposição à violência e 
autoavaliação negativa de saúde. Pesquisa Nacional de Saúde – PNS 2013: percepção do 
estado de saúde, estilos de vida e doenças crônicas. 2013. Brasil. 

  
Efeito mediado 

(G-formula) IC 95% 
% Efeito 
mediado 

IC 95% 

Efeito Direto 
Natural (NDE) 0,0117438 0,0025 0,0210 29,15% 6,28% 52,03% 

Efeito Indireto 
Natural (NIE) 0,0285373 0,02233 0,03475 70,85% 55,43% 86,26% 
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O efeito natural indireto (NIE) aponta que 71% do efeito total da exposição à 

violência na autoavaliação negativa de saúde é mediado pela depressão e somente 

29% corresponde ao efeito natural direto (NDE). Foram utilizados para ajuste como 

base-confounders: sexo, faixa etária, escolaridade, região de moradia e raça; como 

post-confounders:  comportamento prejudicial à saúde. O DAG com os resultados 

encontrados é apresentado na figura 4, a seguir. 

  

Figura 4 - Resultados mediação. DAG do efeito da exposição à violência sobre a 
autoavaliação negativa de saúde. 
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8. DISCUSSÃO 

 

Segundo os resultados encontrados, 5,44% da amostra investigada na PNS foi 

exposta a, pelo menos, um tipo de violência. Predominam as violências de tipo 

psicológico, tanto entre as vítimas de violência comunitária (violência perpetrada por 

de desconhecidos) quanto entre as vítimas de violência familiar (perpetrada por 

conhecidos). Esses dois tipos de violência diferem quando consideramos o meio 

utilizado pelo agressor, com predomínio das armas de fogo para as vítimas de 

violência comunitária e de ofensas e xingamentos entre as vítimas de violência 

familiar. Da mesma forma, as situações familiares de violência ocorrem 

predominantemente em casa, sendo o perpetrador um parente direto da vítima, na 

maioria dos casos (cônjuge/ex-cônjunge, pai/mãe, irmãos), enquanto as situações de 

violência comunitária ocorrem predominantemente no espaço público, com agressor 

identificado como sendo um assaltante, na maioria dos casos. Essas características 

estão de acordo com o que vem sendo descrito na literatura (Krug et al., 2002). 

 

Associação entre exposição a violência e avaliação do estado de saúde 

As exposições à violência comunitária e familiar de forma isolada (RPajust = 1,52 

e RPajust = 2,01, respectivamente) ou concomitante (RPajust = 3,38) se associaram 

à autoavaliação negativa de saúde. A magnitude da associação foi crescente entre os 

tipos de violência comunitária, de violência familiar e, ainda, de co-ocorrência das duas 

violências, sugerindo que a exposição concomitante aos dois tipos de violência 

potencializa o efeito negativo sobre a autoavaliação de estado de saúde. Esse 



 

 

 

68 
 

 

resultado sugere que todos os tipos de violência estão associados à autoavaliação 

negativa de saúde, ainda que o impacto seja diferente entre eles. 

Em relação à violência familiar, nossos resultados se assemelham aos achados 

da literatura. Mulheres expostas à violência por parceiro íntimo (VPI) apresentam mais 

frequentemente uma autoavaliação negativa sobre o seu estado de saúde (Coker et 

al., 2017; Lown et al., 2006), além de outros desfechos negativos à saúde física e 

mental (Fletcher, 2010; Mendonça et al., 2017). Resultados semelhantes foram 

encontrados entre homens vítimas de VPI (Coker et al., 2017), entre idosos (Giraldo-

Rodríguez et al., 2015b), crianças, adolescentes e jovens (Margolin et al., 2010; World 

Health Organization, 2015). Sobre a VPI e a violência de gênero, destaca-se achados 

similares de estudo multicêntrico realizado na China, Nigéria, Índia, África do Sul e 

EUA, em 2013, que evidenciou que sofrer violência de gênero, seja familiar (por 

conhecido) ou comunitária (por desconhecido), está associado à pior saúde mental 

(sintomas depressivos OR = 3,05; ideação suicida OR = 2,64) e pior autoavaliação de 

saúde (OR = 6,19)(Decker et al., 2014). Em relação à violência contra os idosos, vale 

citar estudo realizado no México, no qual observou-se que aqueles submetidos à 

violência física, psicológica e/ou exploração financeira apresentaram duas vezes mais 

chances de avaliar sua saúde regular (OR=2,06; IC96%=1,44-2,96) e ruim (OR=2,57; 

IC96%=1,59-4,14), se comparados aos idosos que não sofreram nenhum tipo de 

abuso (Giraldo-Rodríguez et al., 2015b).   

Nosso estudo não considerou dados de crianças e adolescentes, entretanto, a 

literatura indica que as experiências de maus-tratos sofridos na infância repercutem 

na vida adulta (Dubow et al., 2012; Fairbrook, 2013; James et al., 2018; Silva et al., 

2016; Suliman et al., 2009; World Health Organization, 2015; Wright, 2006). Um estudo 
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realizado nos Estados Unidos teve como objetivo identificar as consequências para a 

saúde a longo prazo dos maus-tratos e encontrou que adultos que sofreram, durante 

a infância, maus-tratos pelos pais relataram um maior número de condições médicas 

crônicas (b = .51, p < .001), sintomas físicos (b = .50, p < .001) e menor auto-avaliação 

da saúde (b = -.66, p < .001)(Schafer et al., 2014).  

As implicações para a saúde decorrentes da violência comunitária são cada vez 

mais estudadas. Assim como os nossos achados, as pesquisas existentes deixam 

claro que vítimas de violência comunitária avaliam sua saúde de forma mais negativa, 

usam serviços médicos mais frequentemente, relatam mais problemas de saúde física 

e apresentam mais frequentemente comportamentos de risco para a saúde (Borges, 

2013; Britt, 2001; Decker et al., 2014; Krug et al., 2002; Peres e Ruotti, 2015; 

Reichenheim et al., 2011; Silva et al., 2016; Wright, 2006). 

A violência comunitária também atinge crianças e adolescentes, produzindo 

efeitos negativos. Uma revisão bibliográfica, realizada em 2013, com o objetivo de 

determinar o impacto da violência comunitária na saúde física e mental de crianças e 

adolescentes, encontrou nos estudos analisados que essa exposição está associada 

a estresse pós-traumático, sintomas de depressão e ansiedade, queixas somáticas 

(dores de cabeça e de estômago), asma e autoavaliação negativa de estado de saúde 

(Fairbrook, 2013).  

A classificação da violência comunitária é ampla, abrange a vitimização direta, 

testemunho, violência percebida na comunidade (vitimização indireta), entre outros 

tipos. Há, também, estudos de vitimização que associam a vitimização a situações 

específicas de violência comunitária, como, por exemplo, ter sido vítima de roubo, ter 

sido ameaçado por armas de fogo, entre outras – associação que não foi feita neste 
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estudo. Em 2010, foi demonstrado em um estudo, que analisou a relação entre as 

taxas de vitimização e o sentimento de insegurança, que ter vivenciado uma 

experiência de vitimização prévia aumenta a sensação de insegurança (OR=3,58). O 

estudo conclui que esse sentimento afeta a qualidade de vida e gera deterioração da 

confiança, coesão e controle social. Tais fatores contribuem para o crescimento da 

criminalidade e prejudica o exercício de liberdade e cidadania (Borges, 2013). 

Em 2001, Brit realizou um estudo no qual examinou os efeitos da vitimização 

direta na autoavaliação de saúde respondida por uma única pergunta. O autor aponta 

que a medida global da autoavaliação da saúde é muitas vezes um indicador mais 

apropriado para identificar a saúde atual do indivíduo do que os diagnósticos médicos. 

Para análise, utilizou o coeficiente de regressão e encontrou que vítimas de violência 

relatam níveis mais baixos de percepção de saúde (b = -.47, p < .001) e de bem-estar 

físico (b = -.38, p < .001), mesmo após haver ajuste para características 

sociodemográficas (Britt, 2001). 

Apter et al. (2010) realizaram um estudo para examinar se a exposição à 

violência comunitária está associada de forma independente à asma em adultos. Seus 

resultados, já ajustados, demostram que há associação positiva e direta entre 

exposição à violência comunitária e atendimento em serviços de emergência 

(RR=2,27; IC95%1,32-3,90), hospitalização (RR=2,49; IC95%1,11-5,60), e pior 

avaliação da qualidade de vida (b=-.40, p < .001; IC95% -.77, -.025) entre adultos 

portadores de asma, se comparados àqueles não expostos (Apter et al., 2010). 

A exposição acumulada à violência também vem sendo objeto de estudos. Parte-

se da hipótese de que a sobreposição de exposições a eventos negativos, produtores 

de estresse, levam a um aumento cumulativo do risco à saúde (Lopes et al., 2015; 
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Silva et al., 2016). Em estudo realizado com adolescentes, Boynton-Jarret et al. (2008) 

encontraram que o risco de avaliação negativa do estado de saúde aumenta de 1,35 

(1,17-1,56) para 2,87 (1,86-4,44) quando a exposição à violência comunitária, ao 

longo da vida, aumenta de 1 episódio para 5 episódios (Boynton-Jarrett et al., 2008). 

Kadra et al. (2014) investigaram o efeito da sobreposição de experiências violentas 

(vitimização, perpetração e testemunho) na saúde mental de adultos (maiores de 16 

anos), em um estudo de corte transversal de base populacional no sul de Londres, e 

encontraram que a prevalência de transtornos mentais comuns, PTSD, uso de drogas 

e consumo abusivo de álcool aumentam significativamente com o aumento no número 

de experiências (Kadra et al., 2014). A polivitimização por violência familiar, por 

parceiro íntimo, por sua vez, está associada a uma maior frequência de uso de 

serviços de saúde mental, em estudo realizado com uma amostra de mulheres adultas 

(acima de 18 anos), nos Estados Unidos (Cho e Kwon, 2018). Os resultados são 

consistentes, quando considerados os efeitos da acumulada exposição a diferentes 

tipos de violência. Margolin et al. (2010) estudaram o efeito da exposição familiar, por 

VPI e comunitária, em jovens, e encontraram aumento no risco de sintomas somáticos 

(RR=1,12, p<0,05), de sintomas depressivos (RR=1,77; p<0,001), de ansiedade 

(RR=1,58; p<0,001); aumento de riscos associado ao aumento no número de 

experências de vitimização. Dubow et al. (2012), relatam maior risco de PTSD em 

jovens palestinos expostos a diferentes tipos de violência (étnico-política, comunitária, 

familiar e na escola) (Dubow et al., 2012). 

No Brasil, um estudo buscou investigar os efeitos da exposição à violência 

“familiar e extrafamiliar” no bem-estar subjetivo de adolescentes e encontrou uma 

associação negativa e significante, indicando que o acúmulo de experiências se 
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associa a um menor bem-estar subjetivo (Silva et al., 2016). Esses estudos utilizam 

metodologias distintas, o que torna difícil a comparação. No entanto, todos apontam 

para um efeito acumulado de risco. Os nossos resultados confirmam esses achados 

e apontam para um maior risco de avaliação negativa de saúde quando da exposição 

acumulada à violência familiar e comunitária. 

Esforços vem sendo feitos para compreender os mecanismos fisiopatológicos 

dos efeitos à saúde associados à exposição à violência. Os estudos de Wright et al. 

(2004) são considerados um marco para a temática. Entre seus achados, a autora 

concluiu que crianças asmáticas que vivenciavam violência comunitária também 

relatavam aumento de dias de sintomas e que seus cuidadores apresentavam mais 

tempo de sono perdido (Wright et al., 2004). Já em 2006, Wright et al. aponta que a 

violência comunitária, em conjunto com outras desvantagens sociais, funciona como 

um estressor psicossocial (Wright, 2006). A autora argumenta que mecanismos 

neurofisiológicos de resposta aguda e/ou crônicas ao estresse são ativados e 

influenciam a alostase; nesse sentido, são percebidos aumentos do nível de cortisol, 

citocinas e catecolaminas que atuam na modulação da resposta humoral. A 

hiperatividade crônica desses mediadores resulta em uma carga alostática, ou seja: 

quando esses mediadores são cronicamente secretados é possível que ocorra um 

efeito imunossupressor (Juster et al., 2010; Mattei et al., 2010; McEwen, 1998; Wright, 

2006).    

Entende-se, portanto, que a exposição à violência se comporta como um 

poluente social, pois atua como estressor psicossocial, interferindo na resposta 

humoral ao estresse e, de maneira progressiva, desperta sentimentos de medo e 

insegurança que se associam à adoção de comportamentos de risco para a saúde, 
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como tabagismo, consumo de álcool, inatividade física e alterações nos hábitos 

alimentares (Wright, 2006). 

Nossa análise encontrou que o efeito da violência familiar na autoavaliação 

negativa de saúde foi mais forte do que o da violência comunitária e o da 

polivitimização foi superior ao da violência familiar isolada. Ao se considerar a 

violência um estressor psicossocial é possível que se compreenda o efeito cumulativo 

dos resultados apresentados, pois as características entre os tipos de violência se 

diferem, sendo cada tipo um estressor adicional para o indivíduo. 

O efeito superior da violência familiar pode ser compreendido pois, conforme a 

própria definição, ocorre entre pessoas conhecidas, em grande parte das vezes de 

forma crônica e, geralmente, dentro da própria casa em que deveria se dar a garantia 

de um ambiente seguro. Sendo assim, a polivitimização potencializa, ainda mais, o 

efeito estressor da exposição à violência. 

 

Depressão como mediadora da associação 

Este estudo investigou também o efeito mediador da depressão na associação 

entre a exposição à violência e a autoavaliação negativa de saúde, com a intenção de 

se compreender uma possível via dessa associação.  Os resultados encontrados 

nesta análise de mediação apontam que, do efeito total encontrado na associação 

entre a exposição à violência e a autoavaliação negativa de saúde, 71% é mediado 

pela depressão e somente os outros 29% são de via direta. 

Ao se buscar compreender por quais vias a exposição à violência resultaria em 

uma autoavaliação negativa de saúde foi levantada a hipótese de que sintomas 



 

 

 

74 
 

 

depressivos, após a exposição do indivíduo a situações de violência, serviriam como 

uma mediação e impactariam negativamente a autoavaliação de saúde. Nossos 

resultados confirmam essa hipótese e sugerem que a depressão apresenta um 

importante papel na autoavaliação de saúde, quando da exposição à violência, sendo 

que a maior parte do efeito encontrado na associação entre exposição à violência e 

autoavaliação negativa de saúde passa pela via da depressão. 

O impacto da violência sobre a saúde mental também foi demonstrado em estudo 

que analisou a associação da exposição à violência e transtornos mentais nos dois 

maiores centros urbanos do Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro, e encontrou 

associação entre a exposição e o aumento na prevalência de todas as classes de 

transtornos. Na amostra estudada, a exposição a eventos violentos nas duas cidades 

pesquisadas foi altamente prevalente, sendo que aproximadamente 90% das pessoas 

que vivem em São Paulo e no Rio de Janeiro já enfrentaram pelo menos uma 

experiência traumática ao longo da vida (Ribeiro et al., 2013). Entre os resultados 

apresentados, a exposição à violência comunitária, especificamente a relacionada a 

assaltos e roubos, foi significativamente associada ao aumento da vulnerabilidade 

para o desenvolvimento de transtornos relacionados à saúde mental, como abuso de 

álcool (OR=2,29; IC95%=1,15-4,55), transtorno de ansiedade (OR=1,98; 

IC95%=1,22-3,19), transtorno de estresse pós-traumático (OR=2,14; IC95%=1,44-

3,19) e transtorno depressivo maior (OR=1,96; IC95%=1,46-2,62) (Ribeiro et al., 

2013). 

Um estudo realizado em 2018, no México, buscou compreender de que maneira 

a violência comunitária, relacionada à chamada “guerra as drogas”, influencia a saúde 

mental da população. Os resultados encontrados apontaram que a população exposta 
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a um confronto apresenta aumento dos sintomas depressivos em 2,2% e, além disso, 

se o confronto tiver a participação das forças policias locais, o aumento dos sintomas 

de depressão passa para 5,5%. Segundo o autor, esses achados sugerem que a 

população tem mais medo de violência liderada pelo Estado, isto é, quando forças 

policiais locais estão envolvidas, pois essas instituições estão mais próximas da 

comunidade e suas operações afetam negativamente as atividades cotidianas dos 

cidadãos (Flores Martínez e Atuesta, 2018). 

Neste presente estudo, a violência policial está inserida no tipo de violência 

comunitária, o que indica sua participação nos resultados do efeito mediado pela 

depressão, entretanto, considera-se importante que futuros estudos, no Brasil, 

realizem análises específicas das consequências da perpetração da violência policial. 

Há, também, evidências que indicam que a exposição à violência e maus-tratos 

durante a infância estão associados a desfechos depressivos na adolescência e na 

vida adulta, correspodendo com nossos achados de mediação (Danese and McEwen, 

2012a; Gallo et al., 2017; Mills et al., 2013; Nanni et al., 2012; Norman et al., 2012). 

Uma metanálise, realizada com o objetivo de reunir as evidências de associações 

entre maus-tratos não sexuais na infância e os desfechos relacionados à saúde mental 

e física, encontrou maior risco para sintomas depressivos nos casos em que houve 

violência física (OR 1,54; IC95% 1,16–2,04), violência emocional (OR 3,06; IC95% 

2,43–3,85) e negligência (OR 2,11; IC95% 1,61–2,77), e alertou, essa metanálise, 

para a necessária conscientização sobre as graves consequências, a longo prazo, da 

violência contra a criança (Norman et al., 2012). 

Outro exemplo dessa via é um estudo realizado, na Colombia, em 2017, com 

idosos (60 anos ou mais), que investigou a associação entre o indivíduo ter sido 
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exposto à violência sexual no passado e os sintomas depressivos e a autoavaliação 

negativa de saúde. Os resultados mostraram chances significativamente maiores de 

depressão (OR 3,91; IC95% 2,13-7,16) e autoavaliação negativa de saúde (OR 3,25; 

IC95% 2,43-4,34) para os idodos expostos à violência sexual no passado (Flores et 

al., 2018). 

Além disso, como visto anteriormente, tanto a exposição à violência quanto a 

depressão são condições geradoras de estresse, que se associam com inúmeros 

desfechos negativos relacionados à saúde, como doenças crônicas, como as 

cardiovasculares e doenças respiratórias, além do aumento da utilização dos serviços 

de saúde (Apter et al., 2010; Bonomi et al., 2007; Daskalopoulou et al., 2016; Day et 

al., 2003; Dhar and Barton, 2016; Gigantesco et al., 2015; Katon et al., 2007; Paiva 

and Tavares, 2015; Peres and Ruotti, 2015; Ribeiro et al., 2009; Silva et al., 2007; 

Ströhle, 2009; Wright, 2006). 

A identificação dessa via de efeito sobre a autoavaliação negativa de saúde é 

alarmente, pois entende-se que há a possibilidade de ampliação do efeito do estresse, 

com consequentes alterações neurofisiológicas, e refletindo, dessa forma, mais 

fortemente na autoavaliação negativa de saúde (Danese and McEwen, 2012b; Faye 

et al., 2018). 

Em conjunto, os resultados desses diferentes estudos sugerem que a violência 

deve ser identificada como um dos mais importantes estressores associados a 

transtornos mentais, em especial à depressão, devendo sua presença ser investigada 

(Montesó-Curto et al., 2017). Além disso, seu enfrentamento deve ser uma prioridade 

para a saúde pública, principalmente nos países em desenvolvimento, que 

apresentam altos índices de violência. 
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Limitações 

Nossos resultados precisam ser analisados à luz das limitações do presente 

estudo. A primeira dessas limitações é o fato de que a exposição à violência foi medida 

por meio de uma única pergunta genérica, sem citar atos previamente definidos como 

violência, o que pode diminuir a sensibilidade de captação dos casos, uma vez que o 

entendimento sobre um determinado ato ser ou não violência pode se alterar entre 

pessoas e lugares. Assim como no caso da violência familiar, a pergunta sobre 

violência interpessoal comunitária foi única e geral. Além disso, não medimos a 

vitimização indireta e a violência percebida na comunidade, nem seus efeitos. Dessa 

forma, a frequência de exposição à violência pode estar subestimada. 

Atualmente, sabe-se que há disponibilidade de instrumentos que foram 

traduzidos e validados culturalmente para o Brasil, os quais se mostram mais 

sensíveis para aferição e detecção de casos de violência, uma vez que investigam a 

ocorrência de atos específicos de violência física – como tapas, socos, etc. –, de 

violência psicológica – como ameaças, humilhações, etc. – e de violências sexuais – 

como o caso de uma pessoa ser forçada a ter relações sexuais. Entretanto, esses 

instrumentos são, na maior parte das vezes, utilizados em um grupo específico de 

exposição, como o Parent-Child Conflict Tactics Scales (CTSPC), utilizado para 

detectar violência contra crianças, o Revised Conflict Tactics Scale (CTS2), utilizado 

para identificar violência entre casais, o Caregiver Abuse Screen (CASE) para 

detecção de violência de cuidadores contra idosos, World Health Organization 

Violence Against Women (WHO VAW) para se estimar violências psicológica, física e 

sexual perpetradas por parceiros íntimos contra mulheres, entre outros cenários. Cabe 

ressaltar que a utilização desses instrumentos em um inquérito de base populacional 
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de abrangência nacional é de difícil aplicabilidade, uma vez que aumentam o tempo e 

complexificam a coleta de dados (Moraes et al., 2002; Paixão Jr et al., 2007; 

Reichenheim e Moraes, 2006; Schraiber et al., 2010). 

Outra limitação do presente estudo se refere à não inclusão, em nosso modelo, 

da renda como variável de ajuste. É conhecida a forte associação entre renda e 

escolaridade, sendo ambas variáveis que expressam a condição socioeconômica dos 

indivíduos e de suas famílias. Neste estudo, optamos por usar a escolaridade como 

proxy para condição socioeconômica, evitando assim o problema da 

multicolinearidade em nosso modelo. É possível, entretanto, que exista um 

confundimento residual da renda, considerando sua associação tanto à violência 

quanto à pior autoavaliação de saúde.  

Além disso, a literatura aponta que existem outros fatores associados à 

exposição à violência que podem contribuir para autoavaliação negativa de saúde, 

como ansiedade e estresse pós-traumático, que não foram medidos pela PNS e, 

portanto, não puderam ser ajustados em nosso modelo final. 

Também a presença de condições crônicas não foi incluída como variável de 

ajuste em nosso modelo. Condições crônicas podem ter grande influência sobre a 

avaliação de saúde e, inclusive, podem estar associadas à violência, como já foi 

apresentado na introdução. Essa condição implicaria considerá-las como variáveis 

com potencial confundidor, demandando, portanto, a sua inclusão como variável de 

ajuste em nosso modelo. Não o fizemos pois a violência na PNS foi medida nos últimos 

12 meses e a doença crônica não tem limite de referência temporal.  Portanto, não é 

possível saber se a doença crônica é preexistente à violência ou não. Além disso, de 

um ponto de vista teórico-conceitual, pensamos que as doenças crônicas, quando e 
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se desencadeadas pelo mecanismo de estresse relacionado à exposição à violência 

(como um dos fatores, não único), seriam melhor concebidas como uma variável de 

mediação (a exposição aumenta o risco de desenvolvimento de doenças crônicas que, 

por sua vez, aumenta o risco de má avaliação do estado de saúde) e não como 

confundidora. Neste caso, a inclusão da variável para ajuste do modelo seria incorreta. 

Isso nos fez optar por não incluir, como variável de ajuste, as doenças crônicas em 

nosso modelo.  

Para mais, devido ao pequeno número de observações na categoria de 

polivitimização, não foi possível realizar análises estratificadas por sexo e, portanto, 

não conseguimos identificar diferenças e semelhanças nas associações. 

A natureza transversal do estudo também não nos permite fazer inferências 

longitudinais sobre a direção da associação estudada. Contudo, existem dados 

longitudinais que sustentam, pelo contrário, a hipótese de haver, sim, associação, no 

sentido de a violência causar a depressão e, consequentemente, uma pior 

autoavaliação de saúde (Murray et al., 2018). 

Entre os pontos fortes, é possível destacar que este é um estudo com amostra 

representativa da população brasileira de base domiciliar, com alta taxa de resposta 

(91,9%), o que reduz a possibilidade de viés de seleção. O grande tamanho amostral 

pode também ser considerado uma vantagem, permitindo o estudo de eventos de 

pequena prevalência. Cabe ressaltar, entretanto, que esse mesmo tamanho amostral 

pode explicar o encontro de diferenças significativas, do ponto de vista estatístico, 

para associações de pequena magnitude. 

Sendo assim, o presente estudo permitiu observar a associação entre a 

exposição à violência e a autoavaliação negativa de saúde. Para mais, apontou-se 
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que a violência familiar é mais danosa para uma autoavaliação negativa de saúde do 

que a violência comunitária; constatou-se, também, que a exposição aos dois tipos de 

violência aumenta sobremaneira a chance de haver uma avaliação negativa do estado 

de saúde.  

Além disso, foi possível constatar o importante papel mediador da depressão na 

associação entre a exposição à violência e a autoavaliação negativa de saúde. 

Compreende-se como necessária a investigação mútua quando a presença de 

violência ou depressão forem identificadas no serviço de saúde. Contudo, sabe-se 

que a violência, por vezes, é silenciosa e de difícil identificação (Silva et al., 2007); daí 

o entendimento de que a identificação de um ponto de intervenção possível, como é 

o caso da depressão, pode colaborar para o enfrentamento das consequências da 

violência e, então, impactar positivamente a autoavaliação de saúde. 

Para mais, reforçamos a necessidade da sensibilização e da implementação de 

ações efetivas de prevenção e de acolhimento de pessoas expostas à violência nos 

serviços de saúde. É de extrema importância o desenvolvimento de estudos 

epidemiológicos para identificação do problema, de produção de dados e de 

elaboração de estratégias de ação que visem o enfrentamento do problema. Para que 

haja melhor observação do fenômeno da polivitimização, recomendamos, que futuros 

estudos realizem uma análise estratificada por sexo, a fim de se identificar as 

diferenças e se focalizar futuras ações; e, ainda, indicamos a necessidade de que 

inquéritos populacionais incluam perguntas mais sensíveis, a fim de que haja uma 

melhor estimativa da pevalência populacional do fenômeno.  
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9. CONCLUSÃO 

 

A presente pesquisa mostrou o impacto que a exposição à violência (seja 

comunitária, familiar ou concomitante) provoca na autoavaliação negativa de saúde. 

Nisso, ficou evidenciado a potencialização do efeito estressor da polivitimização na 

referida associação. Além disso, foi demonstrado o importante efeito mediador que a 

depressão exerce entre a exposição à violência e a autoavaliação negativa de saúde.  

Os resultados obtidos sustentam o argumento de que o enfretamento da 

violência deve ser uma importante prioridade para a saúde pública, pois, além de a 

violência se associar significantemente à autoavaliação negativa de saúde, também 

compõe uma parte substancial dos problemas populacionais de saúde mental, 

especificamente a depressão. 

Pode ser considerado um alerta aos serviços de saúde de atendimento as 

vítimas de violência familiar, em relação à importância de se desenvolver sensibilidade 

na identificação não somente do ato violento, mas também do contexto em que as 

vítimas estão imersas. Uma vez que, no Brasil, a violência urbana é avaliada como 

endêmica, há um aumento da violência de Estado e um colapso estrutural de políticas 

públicas. 

As consequências para a saúde, decorrentes da exposição à violência, diferem 

a depender do tipo de violência sofrida e se agravam quando o indivíduo está 

sofrendo, concomitantemente, violência familiar e comunitária. Além disso, a 

depressão exerce um importante efeito na mediação entre a exposição à violência e 
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a autoavaliação em saúde, sendo um dos estressores sociais associados a 

transtornos mentais. 

É possível compreendermos, então, que é necessário advogar por ambientes 

públicos mais seguros que possam contribuir para que haja uma melhora nas 

percepções sobre qualidade de vida, bem-estar e proteção. Ademais, depreende-se 

que as comunidades mais afetadas pela violência comunitária (incluindo a violência 

policial) e os grupos de risco em violência familiar devem ter acesso garantido a 

serviços de saúde mental. 
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