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RESUMO 

SEGRI NJ. Estimativas, ajustes e técnicas estatísticas em inquéritos de 
saúde. São Paulo, 2013. [Tese de Doutorado – Faculdade de Saúde Pública 
da Universidade de São Paulo]. 

Introdução. Atualmente, inquéritos de saúde de base populacional utilizam 
diferentes estratégias para a obtenção de dados, como as entrevistas 
domiciliares e telefônicas, com a finalidade de monitorar fatores de risco e 
avaliar o acesso e utilização dos serviços de saúde, sendo essenciais no 
planejamento de políticas públicas em saúde. Objetivo. Estudar a aplicação 
de algumas ferramentas estatísticas utilizadas para a comparação de 
estimativas obtidas por diferentes inquéritos, construção de ajustes de pós-
estratificação e aplicação de técnicas de estimação em pequenas áreas, 
utilizando dados de inquéritos de saúde de base populacional realizados em 
áreas do Estado de São Paulo. Metodologia. Utilizando o módulo “survey” 
do pacote estatístico Stata nas versões 10.0 e 11.0 foram feitos três 
trabalhos. O primeiro (artigo 1) comparou estimativas segundo tipo de 
inquérito (domiciliar – ISA-Capital 2008 e telefônico – VIGITEL-SP 2008) por 
meio de regressão de Poisson ajustada por idade e escolaridade. O segundo 
(artigo 2) comparou ajustes de pós-estratificação utilizando distintos 
conjuntos de variáveis e três diferentes estratégias (ponderação por célula, 
técnica rake e uma terceira técnica “combinada” entre o ajuste por célula e a 
técnica rake). O terceiro (artigo 3) utilizou cinco técnicas (diretas e indiretas) 
de estimação em pequenas áreas para a obtenção de prevalências de 
características de saúde para uma área menor do Município de São Paulo 
(Distrito de Saúde do Butantã). Resultados. Não foram encontradas 
diferenças estatisticamente significantes entre as estimativas obtidas pelo 
VIGITEL e ISA-Capital para as prevalências de realização de mamografia no 
último ano. No entanto, para as estimativas globais de realização do exame 
de Papanicolaou alguma vez na vida, no último ano e de mamografia na 
vida, foi possível verificar diferenças, com prevalências de cobertura 
superiores entre as entrevistadas pelo inquérito telefônico (artigo 1). 
Aplicando a técnica de pós-estratificação rake, foram observadas as maiores 
reduções de vício, principalmente quando consideradas as variáveis 
sociodemográficas, associadas a cada uma das características de saúde 
analisadas (artigo 2). As estimativas de pequenas áreas de diferentes 
características de saúde obtidas por meio da calibração e via modelagem, 
considerando os fatores associados a cada uma delas, foram as que tiveram 
maior semelhança com as prevalências consideradas como sendo os 
verdadeiros valores populacionais (artigo 3). Conclusões. Os resultados das 
comparações entre os inquéritos sinalizam a tendência de superestimação 
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de alguns indicadores de cobertura de mamografia e de Papanicolaou nos 
dados de pesquisa via telefone, apontando para a necessidade de novos 
estudos que também contribuam para o melhor entendimento dos vícios e 
possíveis correções com novos ajustes de pós-estratificação (artigo 1). 
Apesar dos ajustes de pós-estratificação não corrigirem totalmente as 
estimativas, as diferenças encontradas não devem ser consideradas um 
impedimento para a realização dos inquéritos via telefone fixo, uma vez que 
eles contribuem para o direcionamento de ações e novas políticas de saúde 
no Brasil (artigo 2). A utilização de técnicas de estimação em pequenas 
áreas permite o uso de determinada pesquisa, que a princípio não tenha 
sido desenhada para tal objetivo, identificando necessidades de 
determinadas regiões, contribuindo para a implantação de ações preventivas 
e intervenções em saúde pública em nível local (artigo 3). 
 
 
Descritores: Estimativas. Entrevista Domiciliar. Entrevista por Telefone. Pós-
estratificação. Pequenas áreas. 
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ABSTRACT 

SEGRI NJ. Estimates, adjustments and statistical techniques in health 
surveys. São Paulo, 2013. [PhD. thesis – Faculty of Public Health - 
University of São Paulo, Brazil]. 
 
Introduction. Nowadays population-based health surveys employ different 
strategies in order to obtain data, such as household and telephone 
interviews with the purpose of monitoring risk factors and evaluate the 
access and utilization of health services, being essential in planning public 
health policies. Objective. Study the implementation of some statistical tools 
used for comparison of estimates obtained by different surveys, creation of 
post-stratification adjustments and small-area estimation techniques, using 
data from different population-based health surveys conducted in areas of 
the state of São Paulo. Methodology. Using the “svy” commands of Stata 
(10.0 and 11.0), three studies were carried out. The first (paper 1) compared 
estimates according to the type of the survey (household survey – ISA-
Capital 2008 and telephone survey – VIGITEL-SP 2008) using Poisson 
regression analysis adjusted by age and education. The second (paper 2) 
compared post-stratification adjustments utilizing different sets of variables 
and three different strategies (cell weighting technique, rake technique and a 
third "combined" between the rake and cell weighting). The third (paper 3) 
used five (direct and indirect) small-area estimation techniques for the 
calculation of prevalence of health characteristics for a smaller area of São 
Paulo (Butantã Health District). Results. There were no statistically 
significant differences between the estimates obtained by VIGITEL and ISA-
Capital for the prevalence of mammography in the year prior to the interview. 
However, estimates for the global results of the Pap smear at least once in 
life and in the past year as well as, mammography in life, we observed 
differences, with higher prevalence rates among respondents by telephone 
(paper 1). Applying the rake post-stratification technique, the largest 
reductions were observed in bias, especially when taking into account 
sociodemographic variables associated with each health characteristic 
analyzed (paper 2). The estimates for small areas obtained by calibration and 
regression, considering the factors associated with each health 
characteristic, were the ones most similar to the prevalence considered to be 
the true population values (paper 3). Conclusions. The results of the 
comparisons between the two surveys indicate the trend of overestimation in 
some indicators of prevalence of mammography and Pap smear via 
telephone survey, indicating a concern for further studies that also contribute 
to a better understanding of the bias and possible corrections with new post-
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stratification adjustments (paper 1). Despite the post-stratification 
adjustments do not completely correct the estimates, it should not be 
considered an impediment, since the telephone surveys contribute to the 
direct actions and new health policies in Brazil. (paper 2). The use of small-
area estimation techniques allows extrapolating the utilization of a research 
that had not been designed for such a purpose, identifying the needs of a 
particular region, contributing to the implementation of preventive 
interventions in public health at the local level. (paper 3). 
  
 
Key words: Estimates. Household survey. Telephone survey. Post-
stratification. Small-area. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 Esta tese de doutorado foi organizada de forma a conter uma breve 

introdução com os temas estudados, objetivos e metodologia. Os resultados 

e discussão são apresentados na forma de três artigos científicos, onde 

cada um deles possui sua própria introdução, objetivo, metodologia, 

resultados, discussão e bibliografia utilizada. Ao final é apresentado um 

capítulo com as considerações finais relacionadas aos três estudos 

desenvolvidos nesta tese, seguidos dos anexos e referências bibliográficas 

completas. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
1.1 INQUÉRITOS DE SAÚDE 

Para a realização de uma pesquisa na área da saúde, existem 

inúmeras formas que podem ser utilizadas para a obtenção de dados e 

informações, tendo como finalidade, monitorar a situação de saúde, bem 

como a utilização de serviços pela população, além de auxiliar o 

planejamento de ações na área da saúde.  

Algumas dessas pesquisas, como as realizadas diretamente em 

serviços de saúde podem ser conduzidas por meio de amostras não 

probabilísticas, o que compromete a validade externa de seus achados, não 

sendo representativas de toda uma população, e sim, apenas das pessoas 

que buscaram assistência hospitalar por alguma razão. 

 

1.2 INQUÉRITOS DE BASE POPULACIONAL 

Diferentemente dos inquéritos realizados nos serviços de saúde, os 

inquéritos de base populacional são utilizados quando se tem por objetivo 

obter informações de toda uma população de determinada área. Segundo 

CESAR et. al. (2005) e BARROS (2008) estes inquéritos são de grande 

importância para o monitoramento de prevalências e a análise do estado de 

saúde de populações, pois permitem maior especificidade nas definições de 
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diretrizes e estratégias necessárias para implantação de sistemas de saúde 

que possam garantir equidade no atendimento (CESAR e TANAKA, 1996). 

Segundo a definição de LAST (2000) os inquéritos de base 

populacional são um método de pesquisa no qual as pessoas são 

contatadas e entrevistadas em seus próprios domicílios, selecionadas por 

meio de técnicas de amostragem probabilística. Para a coleta de dados, 

entrevistadores devidamente treinados, podem obter as informações frente a 

frente, por telefone ou ainda podem ser utilizados meios eletrônicos ou carta. 

Desde a década de 1960 este tipo de pesquisa é utilizada para 

retratar a situação de saúde e serve como “instrumento para formulação e 

avaliação das políticas públicas” (VIACAVA, 2002). A partir da década de 

1970, apesar de ainda não totalmente adaptados do ponto de vista 

metodológico à realidade local, deu-se o início do uso de inquéritos de saúde 

de base populacional nos países em desenvolvimento (BARROS, 2008; 

SEGRI, 2008; WALDMAN et. al., 2008).  

Devido a fatores operacionais, os inquéritos de saúde de base 

populacional podem ser delineados contendo mais de uma estratégia de 

amostragem probabilística para a obtenção de seus dados, dessa forma, 

para a generalização dos resultados, a análise dos dados deve contemplar 

os aspectos deste delineamento, chamado de complexo (SZWARCWALD e 

DAMACENA, 2008). Vários autores alertam que se estes cuidados não 

forem considerados, haverá incorreções nos cálculos das medidas pontuais 

e de variabilidade, comprometendo posteriormente as decisões e conclusões 
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de determinada pesquisa (KNEIPP e YARANDI, 2002; VIACAVA, 2002; 

ALVES e SILVA, 2007; SZWARCWALD e DAMACENA, 2008; BIELER et. 

al., 2010). 

Com a criação da PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios), em 1967 iniciaram-se no Brasil os estudos amostrais, 

domiciliares e com representatividade populacional, buscando informações 

que fornecessem um panorama geral e atualizado do país sobre inúmeras 

características (PEREIRA, 1995; TRAVASSOS et. al., 2008).  

Desde sua origem, a PNAD vem se aperfeiçoando, passando por 

adaptações e atualmente é realizada todos os anos (exceto em anos 

censitários) aplicando uma pesquisa básica, podendo incorporar também, 

pesquisas suplementares e especiais. Dentre as pesquisas suplementares, 

destaca-se o suplemento saúde, que “constitui importante fonte de 

informações para a formulação, acompanhamento e avaliação das políticas 

de saúde, subsidiando também, o desenvolvimento de pesquisas na área de 

Saúde Pública” (IBGE, 2010). 

Realizado em cinco momentos diferentes: 1981, 1986, 1998, 2003 e 

sua mais recente versão em 2008, o Suplemento Saúde fornece dados de 

aproximadamente 150 mil domicílios brasileiros, em relação a diversas 

características de estado de saúde (auto-avaliação do estado de saúde, 

restrição das atividades habituais, doenças crônicas autorreferidas) e de 

acesso e utilização dos serviços de saúde, (motivo para procura, realização 

de exames preventivos, tipos de cobertura dos planos de saúde e 
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atendimento no Sistema Único de Saúde – SUS) (TRAVASSOS et. al., 2008; 

IBGE, 2010). 

Conforme mencionado, a população pesquisada em um inquérito de 

saúde pode fornecer informações de diversas maneiras. Quando são 

utilizadas entrevistas domiciliares ou face-a-face, a coleta dos dados é 

realizada nas residências das pessoas sorteadas e como toda técnica, 

possui algumas vantagens. Dentre elas, destaca-se o fato do entrevistador 

ter um contato mais direto com o respondente, deixando o mesmo mais 

confortável para responder as perguntas que, podem ser melhores 

explicadas com a utilização de recursos como fotos ou mapas. (REA e 

PARKER, 1997). No entanto, existem algumas desvantagens, como a 

preocupação com a segurança pública (KEMPF e REMINGTON, 2007), o 

tempo e o custo elevado despendido com deslocamento, supervisão de 

campo e treinamento dos entrevistadores, que devem ser bem orientados 

para não induzirem o entrevistado à determinada resposta, ou responderem 

às perguntas do questionário, introduzindo assim, um erro não-amostral 

nesta etapa (ONU, 2005).   

Como forma de reduzir o custo e administrar estas desvantagens 

geradas pela aplicação de um questionário em domicílio, pode-se realizar 

um inquérito de saúde por meio de entrevistas feitas usando o telefone fixo 

residencial. Segundo REA e PARKER (1997); MONTEIRO et. al. (2005); 

KEMPF e REMINGTON (2007) este é um método de menor custo, rápida 

coleta de dados e divulgação dos resultados. Além disso, LAVRAKAS (1990) 
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aponta para uma das principais vantagens deste método que é a de se 

monitorar e controlar o preenchimento e a qualidade dos dados conforme 

são coletados.  

No entanto, a coleta desses dados via telefone fixo possui algumas 

desvantagens como o fato do respondente poder interromper a entrevista, 

desligando o telefone. KEMPF e REMINGTON (2007) alertam para uma 

diminuição da taxa de resposta, motivada pelo aumento do número de 

telefones com identificadores de chamada em países desenvolvidos, bem 

como o crescimento do número de telefones celulares (LEE et. al., 2010). 

Outro ponto discutido na literatura é a validade das respostas obtidas por 

meio do telefone fixo. Diversos estudos de validação e reprodutibilidade de 

inúmeros indicadores vêm sendo realizados de forma a avaliar a qualidade 

destas informações (NELSON et. al., 2001; MONTEIRO et. al., 2008; 

MENDES et. al., 2011).  

Salienta-se que a principal desvantagem deste tipo de técnica, é a 

“limitada abrangência dos respondentes, uma vez que apenas as pessoas 

com telefones (fixos residenciais) podem ser contatadas, o que acaba 

restringindo a população alvo, podendo vir a gerar vício nos resultados das 

pesquisas” (SEGRI, 2008). 

Pesquisas utilizando o telefone fixo são realizadas desde 1984 nos 

Estados Unidos, quando o Centro de Controle de Doenças, (CDC – Centers 

for Disease Control and Prevention) criou o Behavioral Risk Factor 

Surveillance System (BRFSS) que é “atualmente o maior sistema de 
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vigilância de fatores de risco por telefone em andamento no mundo” e vem 

fornecendo estimativas sobre comportamentos de risco e práticas 

preventivas de saúde (CDC, 2008). 

No Brasil, como forma de acompanhar os fatores de risco para a 

saúde e inspirado no sistema americano, o Ministério da Saúde do Brasil por 

intermédio da Secretaria de Vigilância em Saúde, em parceria com a 

Universidade de São Paulo implantou o VIGITEL, um sistema de vigilância 

de fatores de risco e proteção para doenças crônicas não transmissíveis por 

inquérito via telefone.  

O VIGITEL foi criado para monitorar de maneira sistemática a 

frequência e distribuição de fatores de risco na população adulta (18 anos e 

mais) das 26 capitais brasileiras e Distrito Federal, utilizando procedimentos 

de amostragem complexa, com o objetivo de fornecer estimativas de 

diversas características relacionadas ao tabagismo, excesso de peso e 

obesidade, padrões de alimentação e atividade física, consumo de bebidas 

alcoólicas, auto-avaliação do estado de saúde, prevenção de câncer e 

morbidade referida (VIGITEL, 2006). 

Atualmente, o VIGITEL já está no processo de elaboração do relatório 

da pesquisa realizada em 2012 e o Ministério da Saúde já disponibilizou1 

outros, contendo os resultados referentes aos anos em que a pesquisa foi 

conduzida (2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011). 

 

                                                 
1 http://portal.saude.gov.br/portal/saude/profissional/area.cfm?id_area=1521 
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 1.3 COMPARAÇÕES ENTRE INQUÉRITOS DOMICILIARES E 

TELEFÔNICOS 

Pesquisas utilizando o telefone fixo vêm sendo realizadas em vários 

países ao redor do mundo (FORD, 1998; SEGRI, 2008). Estudos recentes 

extraídos da literatura compararam os resultados de entrevistas domiciliares 

com as realizadas via telefone fixo, identificando as semelhanças e 

diferenças de diversos indicadores de saúde, citando também as taxas de 

resposta, vícios devido a não cobertura, alternativas com o uso do telefone 

celular e os custos de realização das entrevistas (MAHALAKSHMY et. al., 

2008; VIACAVA et. al., 2009; LEE et. al., 2010; SEGRI et. al., 2010; 

FRANCISCO et. al., 2011a; FERREIRA et. al., 2011; HU et. al., 2011; 

MOURA et. al., 2011; LI et. al., 2012). 

NELSON et. al. (2003) compararam características 

sociodemográficas, de estilo de vida e estado de saúde utilizando um 

inquérito domiciliar (NHIS – National Health Interview Survey) e um inquérito 

via telefone fixo (BRFSS), considerando os delineamentos complexos das 

amostras. Os autores verificaram diferenças significativas entre as 

estimativas de fumo atual, índice de massa corporal (IMC) e auto-avaliação 

de saúde, embora não tenham sido encontradas diferenças para a 

prevalência de hipertensão arterial, diabetes e cobertura do plano de saúde.  

Da mesma forma, LI et. al. (2012) compararam os dois inquéritos 

citados anteriormente e adicionaram na análise o NHANES (NHANES – 

National Health and Nutrition Examination Survey). Utilizando os dados dos 
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anos de 2007 e 2008, verificaram semelhanças nas prevalências de 

obesidade, hipertensão, diabetes e ausência de plano de saúde. Os autores 

ressaltam a importância da geração de informações rápidas via telefone, 

contribuindo para criação de políticas de saúde. 

FERREIRA et. al. (2011) utilizando informações de Belo 

Horizonte/MG, também compararam estimativas obtidas pelas duas 

modalidades de inquéritos (telefônico e domiciliar). Os autores verificaram 

pelo inquérito domiciliar que os grupos com e sem telefone fixo diferiram 

quanto às características sociodemográficas e em relação à cobertura de 

exames preventivos. Já na comparação entre as estimativas de ambos os 

inquéritos, houve diferenças apenas entre as prevalências de tabagismo, 

posse de plano de saúde e consumo de verduras/legumes.  

Ainda nessa direção, FRANCISCO et. al. (2011b) compararam, no 

município de Campinas/SP, estimativas de auto-relato de condições crônicas 

obtidas por um inquérito domiciliar (ISACAMP-2008) e um telefônico 

(VIGITEL-Campinas 2008) e verificaram semelhanças entre as prevalências 

de diabetes e asma/bronquite/enfisema. No entanto, os autores encontraram 

algumas diferenças entre as estimativas globais de hipertensão arterial e 

osteoporose.  

Analisando dados da PNAD de 2003, BERNAL e SILVA (2009) 

verificaram a relação inversa existente entre a cobertura de telefonia fixa e o 

vício em diversas características de saúde em todas as regiões brasileiras. 

As autoras concluíram que em locais como o sul e o sudeste do país, onde a 
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cobertura de telefone é superior a 70%, as pesquisas via telefone seriam 

práticas viáveis na obtenção de informações relacionadas à saúde. 

SEGRI et. al. (2010), utilizando dados de um inquérito domiciliar 

encontraram as principais semelhanças e diferenças, para o município de 

São Paulo no ano de 2003, entre grupos com e sem telefone fixo residencial 

em relação às características sociodemográficas, condições de vida, estilo 

de vida, estado de saúde e também em relação ao acesso e utilização dos 

serviços de saúde. FRANCISCO et. al. (2011a) também fizeram comparação 

semelhante entre os dois grupos de moradores (com e sem telefone) no 

município de Campinas/SP no ano de 2008. Nestes dois trabalhos, os 

autores estudaram também os vícios das estimativas causados pela não 

cobertura da população sem telefone fixo no município e verificaram como 

um ajuste de pós-estratificação diminuiu este vício; entretanto, em alguns 

casos, este tipo de ajuste não foi suficiente para corrigi-lo totalmente. 

 

1.4 AJUSTES DE PÓS-ESTRATIFICAÇÃO 

Nos últimos anos, os inquéritos via telefone fixo vêm se consolidando 

como estratégia eficiente de coleta, processamento e geração de resultados 

de maneira rápida e dinâmica em diversos países ao redor do mundo 

(MARCOS e CRANE, 1986; FRANKEL et. al., 2003; MONTEIRO et. al., 

2005; VIGITEL, 2009; MOKDAD, 2009). No entanto, como já citado, 

segundo KEMPF e REMINGTON (2007) mesmo em países com elevada 

taxa de cobertura de telefonia fixa, que no passado não enfrentavam 
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dificuldades para realizar esse tipo de pesquisa, a partir do século XXI, 

houve uma ampliação na ausência de resposta de determinados grupos, o 

que tem gerado problemas nas estimações, levando pesquisadores a 

procurar soluções para a questão. Salienta-se que estes mesmos problemas 

já são enfrentados por países em desenvolvimento que, historicamente, 

contam com uma menor cobertura de telefonia fixa. 

Neste sentido, apesar da alta cobertura (superior a 90%), 

pesquisadores norte-americanos do CDC têm notado nos últimos anos um 

aumento significativo no número de não-respostas por parte da população 

detentora de telefone fixo residencial (FRANKEL et. al., 2003; MOKDAD, 

2009; HU et. al., 2011). No Brasil, esse número não é elevado, porém a 

cobertura nas capitais onde as pesquisas por telefone vêm sendo realizadas, 

é mais baixa que a americana e varia entre 35% e 88% (VIGITEL, 2009).  

Devido a essa falta de cobertura e não-resposta de determinados 

grupos de entrevistados, algumas estimativas fornecidas pelas pesquisas via 

telefone podem ser viciadas. Uma estratégia que vem sendo utilizada para 

redução desse vício é a aplicação do ajuste de pós-estratificação. Esta 

técnica visa igualar a composição sociodemográfica de uma amostra à de 

uma população de estudo da qual foi retirada, diminuindo assim o efeito da 

ausência de respostas de pessoas sem telefone fixo, com o objetivo de 

garantir, de certa forma, a representatividade dessa parcela da população 

(FRANKEL et. al., 2003; BATTAGLIA et. al., 2008; VIGITEL, 2009). 

Como citado anteriormente SEGRI et. al. (2010) e FRANCISCO et. al. 

(2011a) utilizaram dados de inquéritos domiciliares para analisar os vícios 
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gerados pela não cobertura do telefone fixo residencial em duas grandes 

metrópoles brasileiras (São Paulo e Campinas) com cobertura telefônica 

acima dos 75% e verificaram que algumas estimativas, mesmo após a 

aplicação do ajuste de pós-estratificação, permaneceram com vício 

considerado não-desprezível. 

Salienta-se que o efeito na redução desse vício, utilizando diferentes 

variáveis e estratégias na fase de criação dos pesos de pós-estratificação 

tem sido objeto de estudo de alguns autores que trazem, por exemplo, 

diversas técnicas para a construção desses pesos (KALTON, 1983; ZHANG, 

1999; GELMAN e CARLIN, 1999; FRANKEL et. al., 2003; KALTON e 

FLORES-CERVANTES, 2003; BATTAGLIA et. al., 2004; BATTAGLIA et. al., 

2011).   

A mais tradicional técnica de ajuste denominada ponderação por 

célula ou ponderação por casela, atualmente empregada pelo VIGITEL, 

utiliza as variáveis sexo (masculino/feminino), idade (18 a 24, 25 a 34, 35 a 

44, 45 a 54, 55 a 64 e 65 e mais) e escolaridade do indivíduo (0 a 8, 9 a 11 e 

12 e mais anos de estudo), totalizando 36 estratos sociodemográficos, onde 

é calculado um peso diferente para cada um desses estratos (caselas) de 

forma a igualar a composição da amostra dos indivíduos com telefone fixo à 

da população total (VIGITEL, 2009; SEGRI et. al., 2010; FRANCISCO et. al., 

2011a).  

Outra técnica utilizada é a denominada rake ou raking, um 

procedimento interativo de ajuste e criação dos pesos que visa reduzir o 

vício e a variabilidade amostral (KALTON e FLORES-CERVANTES, 2003; 
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FRANKEL et. al., 2003; BATTAGLIA et. al., 2008). Nesta técnica se trabalha 

com os totais marginais de cada variável, fazendo com que as distribuições 

marginais amostrais se tornem análogas às distribuições marginais 

populacionais de cada variável sociodemográfica utilizada no ajuste 

(FRANKEL et. al., 2003; BATTAGLIA et. al., 2008). 

Sua principal vantagem em relação à ponderação por célula se deve 

ao fato de utilizar apenas as distribuições marginais das variáveis 

sociodemográficas envolvidas no processo de criação dos pesos. Dessa 

forma, a facilidade de se encontrar em fontes externas as distribuições 

marginais necessárias para a aplicação desse ajuste, bem como a 

indisponibilidade de dados relativos às distribuições populacionais conjuntas 

de certas variáveis sociodemográficas, contribuem para o uso do rake, frente 

à tradicional ponderação por célula (KALTON e FLORES-CERVANTES, 

2003). 

Por se tratar de um método interativo de criação dos pesos de pós-

estratificação, recomenda-se a criação de um algoritmo para a devida 

execução e processamento das informações. Ressalta-se, no entanto, que 

esta técnica já conta com rotinas/macros desenvolvidas por pesquisadores 

internacionais e já estão disponíveis para serem utilizadas nos programas 

SAS (IZRAEL et. al., 2009) e Stata (BERGMANN, 2011).  

 BATTAGLIA et. al. (2008) utilizaram um rol de variáveis 

sociodemográficas associadas às características de saúde de interesse no 

processo de ponderação (rake) e verificaram que o vício pode ser 

“substancialmente reduzido”. Embora existam diferenças entre as 
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populações brasileiras e americanas, as variáveis escolaridade e idade, bem 

como a utilização de mecanismos adequados e específicos de ponderação 

podem levar a resultados satisfatórios em ambos os países. No entanto, 

deve-se dar importância a estudos voltados para a realidade local, bem 

como realizar trabalhos voltados à inclusão de novas variáveis com 

diferentes categorias e desenvolver novas técnicas de ponderação visando a 

redução dos vícios. Apesar da taxa de cobertura de linhas telefônicas 

residenciais em São Paulo ser superior a 75%, por exemplo, a exclusão de 

pessoas sem linha de telefone fixo resulta em estimativas viciadas, com 

alterações importantes do nível de confiança pré-fixado para os intervalos de 

confiança (SEGRI et. al., 2010). 

 A utilização de estratégias de pós-estratificação mais refinadas 

melhora a precisão das informações obtidas, no entanto deve-se considerar, 

particularmente no contexto da Saúde Pública, o quanto a magnitude das 

diferenças observadas pelas diferentes técnicas de ajuste e inclusão de 

outras variáveis pode impactar e interferir no planejamento das ações e 

alocação de recursos. 

 

1.5 ESTIMAÇÕES EM PEQUENAS ÁREAS 

Como citado no início deste capítulo, os inquéritos são importantes na 

análise do estado de saúde das populações, no diagnóstico e 

monitoramento de prevalências de comportamentos relacionados à saúde, 

porém a generalização dos resultados obtidos por inquéritos de saúde de 
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base populacional depende, basicamente, da representatividade que a 

amostra estudada possui, bem como a aplicação de ajustes (pesos) que 

devem considerar além de aspectos do delineamento, a não resposta e a 

falta de cobertura de determinada parcela da população (KISH, 1965; 

MONTEIRO et. al., 2005; SZWARCWALD e DAMACENA, 2008). 

Com algumas exceções, os delineamentos dos estudos e os 

tamanhos de amostra são calculados de maneira que forneçam estimativas 

com boa precisão para as áreas definidas como domínios de estudo. No 

entanto, tem-se notado nas últimas décadas um crescente interesse em se 

obter informações sobre certas características populacionais em nível 

desagregado, ou seja, em áreas menores, visando principalmente a 

implantação, organização, bem como a formulação e o acompanhamento de 

políticas públicas e de promoção à saúde em nível local (BAJEKAL et. al., 

2004; HAOMIAO et. al., 2004; ABS, 2006). 

Nota-se que, conforme o aumento do nível de desagregação dessas 

áreas, crescem também as dificuldades enfrentadas pelos pesquisadores 

em obter estimativas populacionais válidas, como, por exemplo, prevalências 

de doenças crônicas, hábitos e estilo de vida e acesso a serviços de saúde 

(YU et. al., 2007; GOODMAN, 2010; CUI et. al., 2012). 

São vários os autores e abordagens que tratam sobre o tema de 

estimação em pequenas áreas, ou em inglês “small area estimation” que é 

conhecido por ser um procedimento estatístico cujo principal objetivo é gerar 

estimativas estáveis e confiáveis para uma área menor do que aquela para 
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qual a pesquisa foi planejada (GOSH e RAO, 2004; ABS, 2006; 

SCHENEIDER, 2009).  

Na literatura são encontrados dois principais métodos de estimação; o 

primeiro, denominado de “método direto”, calcula as estimativas levando em 

consideração apenas os aspectos do delineamento do estudo nas áreas 

(menores) de interesse, sem aplicar nenhuma ferramenta estatística mais 

refinada. Entre estas técnicas destacam-se a “estimação direta”, a 

“estimação sintética” e a “estimação por calibração” ou simplesmente 

“calibração”, idêntica à técnica de ajuste de pós-estratificação (HAOMIAO et. 

al., 2004; ABS, 2006; UGARTE et. al., 2009; GOODMAN, 2010).   

Adicionalmente, existe uma segunda forma para se construir 

estimativas em pequenas áreas. Denominado “método indireto” de 

estimação, este utiliza técnicas de análise de regressão, exigindo um maior 

nível de conhecimento estatístico para a operacionalização e interpretação 

dos resultados. Pelo método indireto destacam-se a modelagem de 

regressão do tipo sintética, ou simplesmente “regressão sintética” e também 

os modelos hierárquicos, onde são consideradas, além das variáveis no 

nível individual, variáveis externas de contexto, referentes às áreas menores 

de interesse (GOLDSTEIN, 1999; TWIGG e MOON, 2002; UGARTE et. al., 

2009). 

Estudos mais recentes têm utilizado algumas das técnicas 

anteriormente citadas, como a estimação sintética, o uso de estimadores 

compostos (GOSH e RAO, 1994; PFEFFERMANN, 2002; UGARTE et. al., 
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2009) e modelos de regressão multinível (WENJUN et. al., 2009a; 

GOODMAN, 2010; CUI, et. al., 2011). No entanto, há outros pesquisadores 

que, ao invés de utilizar uma abordagem frequentista, trabalham com 

técnicas bayesianas de análise em pequenas áreas (GOSH e RAO, 1994; 

LARSEN, 2002).  

A utilização de técnicas de estimação em pequenas áreas permite, 

além de extrapolar o uso de determinada pesquisa que, a princípio, não 

tenha sido desenhada para tal objetivo, identificar a distribuição geográfica 

de características de saúde (SCHNEIDER et. al., 2009), bem como gerar 

estimativas válidas a um custo bastante inferior se comparado à realização 

de uma pesquisa feita localmente. Embora nenhum método de estimação 

em pequenas áreas seja capaz de produzir estimativas com melhor precisão 

do que os obtidos por uma pesquisa desenhada para específicas regiões, 

programas de saúde pública podem utilizar estas e outras estratégias de 

estimação presentes na literatura com a finalidade de identificar as 

necessidades de determinadas regiões, ou mesmo contribuir para a 

implantação de ações preventivas e intervenções em saúde pública em nível 

local. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Estudar a aplicação de algumas técnicas estatísticas utilizadas para a 

comparação e análise de inquéritos de saúde de base populacional. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• MANUSCRITO 1: Comparar as informações de um inquérito 

domiciliar de saúde (ISA-Capital 2008) com os dados de um 

inquérito telefônico (VIGITEL), realizados na mesma área 

(Município de São Paulo) e mesmo ano (2008). 

 

• MANUSCRITO 2: Comparar, em relação ao desempenho na 

redução do vício, diferentes estratégias de ajustes de pós-

estratificação aplicados a estimativas obtidas para a parcela da 

população com telefone fixo residencial por meio dos dados de um 

inquérito domiciliar de saúde realizado no município de São Paulo 

no ano de 2008.  
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• MANUSCRITO 3: Avaliar técnicas de estimação em pequenas 

áreas, comparando estimativas de características de saúde para 

uma área específica do Município de São Paulo (Distrito de Saúde 

do Butantã) geradas a partir de um inquérito de saúde realizado no 

Município de São Paulo (ISA-Capital, 2003), com os dados do 

próprio Distrito de Saúde do Butantã, obtidos em outro inquérito 

domiciliar de saúde (ISA-SP, 2001/2002). 
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3. MÉTODOS 

 

3.1 INQUÉRITOS DOMICILIARES DE SAÚDE EM ÁREAS DO 

ESTADO DE SÃO PAULO – ISA-SP, ISA-CAPITAL, 2003 e 2008. 

Para a realização deste trabalho e o cumprimento dos três objetivos 

do estudo foram utilizados os dados de quatro Inquéritos de Saúde de base 

populacional realizados em áreas do Estado de São Paulo, inclusive na 

capital. 

 

3.1.1 Apresentação dos Inquéritos ISA 

O Inquérito Multicêntrico de Saúde no Estado de São Paulo (ISA-SP) 

foi um estudo de corte transversal para análise das condições de vida e de 

saúde, incluindo uso de serviços de saúde, por meio de entrevistas 

domiciliares. 

Neste primeiro inquérito foram entrevistadas 6.819 pessoas, entre 

abril de 2001 e março de 2002, divididas entre amostras da população 

residente em cada uma das quatro áreas de estudo, duas na Região 

Metropolitana de São Paulo e duas no interior do Estado. Na Região 

Metropolitana foram estudadas áreas compostas pela Região Sudoeste da 

Grande São Paulo (GSP), formada pelos municípios de Taboão da Serra, 

Embu e Itapecerica da Serra (área 1); Distrito de Saúde do Butantã, uma 



 

 

região dentro da cidade de São Paulo abrangendo 5 áreas administrativas 

da capital: Raposo Tavares, Rio Pequeno

(área 2). No interior, foram estudados, o Município de Botucatu (área 3)

Município de Campinas (área 4).

No ano seguinte

com 3.357 pessoas entrevistadas apenas no município de São Paulo. Mais 

recentemente, dando continuidade a essa linha de pesquisa, realizou

ISA-Capital 2008, que contou com 3.271 pessoas que compuseram uma 

amostra também representativa de toda a cidade de São Paulo.

seguir, mostra a localização d

de saúde ISA. 

Figura 1. Localização das áreas da pesqui

2003 e 2008. 

   Estado de São Paulo

 

Vale ressaltar que e

financiamento da Secretaria de Estado da Saúde, da Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), da 

Saúde de São Paulo (SMS

região dentro da cidade de São Paulo abrangendo 5 áreas administrativas 

Raposo Tavares, Rio Pequeno, Vila Sônia, Morumbi e Butantã

(área 2). No interior, foram estudados, o Município de Botucatu (área 3)

ípio de Campinas (área 4). 

No ano seguinte foi realizado o ISA-Capital 2003, estudo que contou 

com 3.357 pessoas entrevistadas apenas no município de São Paulo. Mais 

recentemente, dando continuidade a essa linha de pesquisa, realizou

que contou com 3.271 pessoas que compuseram uma 

amostra também representativa de toda a cidade de São Paulo.

a localização das áreas onde foram realizados

Localização das áreas da pesquisa. ISA-SP e ISA

 

Estado de São Paulo 

Vale ressaltar que estes inquéritos dos projetos ISA

Secretaria de Estado da Saúde, da Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), da Secretaria 

Saúde de São Paulo (SMS-SP) e contaram com a participação de 
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região dentro da cidade de São Paulo abrangendo 5 áreas administrativas 

, Vila Sônia, Morumbi e Butantã 

(área 2). No interior, foram estudados, o Município de Botucatu (área 3) e o 

2003, estudo que contou 

com 3.357 pessoas entrevistadas apenas no município de São Paulo. Mais 

recentemente, dando continuidade a essa linha de pesquisa, realizou-se o 

que contou com 3.271 pessoas que compuseram uma 

amostra também representativa de toda a cidade de São Paulo. A figura 1 a 

onde foram realizados os inquéritos 

SP e ISA-Capital 

ISA-SP tiveram 

Secretaria de Estado da Saúde, da Fundação de Amparo à 

Secretaria Municipal de 

SP) e contaram com a participação de 
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pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP), Universidade Estadual 

de Campinas (UNICAMP) e Universidade Estadual Paulista (UNESP), além 

do Instituto de Saúde da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (IS-

SES/SP). 

 

3.1.2 Entrevistadores 

Os entrevistadores selecionados para a participação de todos os 

inquéritos possuíam, no mínimo, ensino médio completo, receberam 

treinamento específico para a aplicação do questionário e foram avaliados e 

reciclados durante todo o período da pesquisa.  

Cerca de 10% da produção de cada um deles foi avaliada por nova 

entrevista parcial (entrevista de controle) realizada via telefone, ou no próprio 

domicílio do entrevistado quando o mesmo não possuía o referido aparelho. 

Não foram selecionados entrevistadores com formação na área de saúde e o 

treinamento enfatizou a importância de anotarem com precisão o que era 

referido pelos entrevistados, visto que a pesquisa trabalhou com morbidade 

referida. 

 

3.1.3 Cálculo do Tamanho das Amostras 

Para sorteio dos indivíduos utilizou-se, em todos os inquéritos, 

amostragem complexa por conglomerados em dois estágios, compostos por 

setor censitário e domicílio. O município foi estratificado segundo 
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escolaridade do chefe de família, considerando o percentual de chefes com 

nível universitário, divididos em três categorias: menos de 5%, 5% (inclusive) 

a 24,99% e 25% ou mais. 

Foram também definidos, em todos eles, oito grupos de acordo com o 

sexo e a idade, denominados domínios amostrais. São eles: 

• menores de 1 ano de ambos os sexos 

• 1 a 11 anos de ambos os sexos 

• 12 a 19 anos do sexo masculino 

• 12 a 19 anos do sexo feminino 

• 20 a 59 anos do sexo masculino 

• 20 a 59 anos do sexo feminino 

• 60 anos e mais do sexo masculino 

• 60 anos e mais do sexo feminino 

Estes domínios foram definidos com o intuito de garantir números 

mínimos na amostra para as análises, uma vez que, alguns subgrupos 

populacionais, como os menores de um ano e os de idade mais avançada, 

representam uma proporção muito pequena do total da população e estes 

são os grupos que normalmente apresentam maiores prevalências de 

problemas de saúde e frequentemente procuram os serviços de saúde 

(CESAR et. al., 2005). 

Dessa forma, para cada um dos inquéritos ISA, planejaram-se 

números diferentes de entrevistas em cada subgrupo (domínio) populacional 
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de interesse, de acordo com a seguinte fórmula: 
( )

( )
deff

z
d

PP
n .

1.
2

−
= (KISH, 

1965). 

Os parâmetros para estimar proporções (P=0,50) e o nível de 

confiança de 95% (z=1,96) são comuns aos três inquéritos. No entanto, os 

erros de amostragem (d), bem como o efeito do delineamento (deff), 

variaram segundo o quadro 1 a seguir: 

Quadro 1. Tamanho de Amostra e Procedimentos dos projetos ISA, São 

Paulo, 2010. 

Inquéritos 
Erro de 

Amostragem 
(d) 

Efeito do 
Delineamento 

(deff) 

Amostra 
por 

Domínio 

Amostra 
obtida 

ISA-SP 
(2001/2002) 0,10 2,0 200 6.819 

ISA-Capital 
(2003) 0,06 1,5 400 3.357 

ISA-Capital 
(2008) 0,07 1,5 300 3.271 

 

3.1.4 Questionários – Instrumento de Coleta de Dados 

Todas as informações dos três inquéritos ISA realizados foram 

obtidas por meio de questionário2 aplicado pelos entrevistadores, 

respondidos diretamente pelos moradores sorteados, ou seus 

representantes (proxy) ou seu responsável, no caso dos menores de 12 

                                                 
2 Questionários e descrição dos Blocos dos Projetos ISA-SP – disponíveis na integra em: 
<www.fsp.usp.br/isa-sp>. Acesso em 31 maio 2011. 
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anos idade. Os questionários destes inquéritos foram estruturados em 

blocos e há poucas diferenças entre eles. Estes diversos blocos temáticos 

dos questionários utilizados nos projetos ISA estão listados a seguir: 

Quadro 2. Conteúdo temático dos blocos dos questionários do projeto ISA, 

São Paulo, 2012. 

Bloco Assunto ISA-SP 
(2001/2002) 

ISA-Capital 
(2003) 

ISA-Capital 
(2008) 

A Composição familiar X X X 

B Controle de visitas e 
identificação do entrevistado X X X 

C Morbidade referida de 15 dias X X X 

D Doenças crônicas X X X 

E Deficiências X X X 

F Acidentes/Violência X X nd 

G Uso de serviços de saúde X X X 

H Exames preventivos X X X 

I Imunização X X nd 

J Consumo de medicamentos X X nd 

K Hospitalizações nos últimos 12 
meses X X X 

L Estilo de vida (atividades físicas, 
fumo e álcool) X X X 

M Saúde emocional X X X 

N Auto-avaliação de saúde X X nd 

O Caracterização socioeconômica 
do entrevistado X X X 

P Caracterização da família e do 
domicílio X X X 

Q Caracterização socioeconômica 
do chefe da família X X X 

R Gasto mensal com saúde X X X 

S Saúde materno infantil X X X 
T Programa de saúde da família nd X nd 

V Presença de animais nd X X 

Z Plano de Saúde nd nd X 
nd = não disponível  
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3.2 INQUÉRITOS POR TELEFONE - VIGITEL-SÃO PAULO 

O quarto inquérito utilizado neste estudo foi o denominado Sistema de 

Vigilância de Fatores de Risco e de Proteção para Doenças Crônicas não-

transmissíveis (VIGITEL), realizado no município de São Paulo no ano de 

2008 por meio de entrevistas via telefone fixo residencial.  

Para a coleta das informações do VIGITEL foi utilizada amostragem 

probabilística da população com telefone fixo no domicílio, com 18 anos e 

mais de idade, realizada em duas etapas: sorteio das linhas telefônicas e 

sorteio do morador do domicílio. Inicialmente, no município de São Paulo, foi 

realizado o sorteio sistemático de 5.000 linhas telefônicas a partir do 

cadastro eletrônico de linhas residenciais fixas. Em seguida, estas linhas 

sorteadas foram ressorteadas e divididas em réplicas (25 réplicas de 200 

linhas), de forma que cada réplica reproduz a mesma proporção de linhas 

por prefixo telefônico ou região da cidade. Esta divisão da amostra em 

réplicas torna-se necessária devido à dificuldade em se estimar o total de 

linhas a serem sorteadas para obtenção das 2.000 entrevistas (VIGITEL, 

2009). 

Para a obtenção das informações via telefone fixo foi utilizado um 

questionário com o emprego de computadores para leitura das questões e 

registro imediato das respostas dos entrevistados. Esse questionário3 

contemplou perguntas sobre as características demográficas e 

socioeconômicas dos indivíduos, bem como informações sobre estado de 

                                                 
3 Questionário VIGITEL 2008 – disponível na integra em: 
<http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/quest2008.pdf> Acesso em: 01 set 2011. 
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saúde, realização de práticas preventivas e ainda hábitos alimentares e 

atividade física associadas à ocorrência de doenças crônicas não-

transmissíveis (VIGITEL, 2009). 

Na cidade de São Paulo, em 2008, foram entrevistados um total de 

2.013 indivíduos, o que permite estimar prevalências de fatores de risco para 

doenças crônicas não transmissíveis (P=0,50) com coeficiente de confiança 

de 95% e erro de aproximadamente 2 pontos percentuais, segundo a 

fórmula: 
( )

( )
.

1.
2

z
d

PP
n

−
= (WHO, 1991). 

A cada um dos indivíduos entrevistados pelo VIGITEL é atribuído um 

peso que visa compensar as diferentes probabilidades de seleção, além de 

diminuir os vícios advindos da não resposta e da não cobertura universal da 

rede de telefonia fixa. Esses pesos são resultado da multiplicação dos 

seguintes fatores: o inverso do número de linhas telefônicas no domicílio do 

entrevistado, o número de adultos no domicílio do entrevistado, e um fator 

de pós-estratificação calculado pela razão entre a frequência relativa de 

indivíduos na amostra do Censo (ano 2000) e a frequência relativa na 

amostra estudada (já incorporando os dois primeiros fatores); considerando-

se 36 estratos sociodemográficos formados pela combinação das duas 

categorias de sexo, seis categorias de idade (18 a 24, 25 a 34, 35 a 44, 45 a 

54, 55 a 64 e 65 e mais anos de idade) e três níveis de escolaridade, em 

anos de estudo (0 a 8 anos, 9 a 11 anos e 12 anos ou mais), com o objetivo 

de igualar a composição sociodemográfica da amostra do VIGITEL à 

composição da população da cidade de São Paulo (VIGITEL, 2009). 
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3.3 ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

Para as análises dos dados deste trabalho foi utilizado o módulo 

survey (svy) do pacote estatístico Stata nas versões 10.0 e 11.0, permitindo, 

em todas as etapas, considerar os diversos aspectos do delineamento 

complexo da amostragem destes inquéritos de saúde (peso, estratos e 

unidades primárias de amostragem).  

Saliente-se que as diferentes abordagens e técnicas estatísticas 

utilizadas estão descritas, em detalhes, em cada um dos manuscritos 

apresentados a seguir. 

 

3.4 ASPECTOS ÉTICOS  

Os projetos de pesquisa “Inquérito Multicêntrico de Saúde no Estado 

de São Paulo (ISA-SP)” e “Inquéritos de Saúde no município de São Paulo 

(ISA-Capital 2003 e ISA-Capital 2008)” foram apresentados e aprovados 

pela Comissão de Ética em Pesquisa da Faculdade de Saúde Pública da 

Universidade de São Paulo, protocolo nº 381 (Parecer no 13/01 – anexo I). O 

ISA-SP foi financiado pelo Programa de Políticas Públicas da FAPESP em 

parceria com a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, já os 

inquéritos ISA-Capital 2003 e 2008 tiveram apoio da Secretaria Municipal de 

Saúde de São Paulo. 
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Os objetivos de todos os inquéritos realizados (ISA-SP, ISA-Capital 

2003 e 2008) foram apresentados aos indivíduos sorteados e foi solicitada a 

assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido de participação no 

estudo, após conhecimento dos objetivos e do tipo de informação que seria 

solicitada no estudo. Foi assegurada a confidencialidade das informações 

levantadas, sendo que apenas os dados consolidados foram analisados e 

divulgados, impossibilitando a identificação dos indivíduos pesquisados.  

O projeto de implantação do VIGITEL foi aprovado pelo Comitê 

Nacional de Ética em Pesquisa para seres Humanos do Ministério da Saúde 

(CONEP) e pelo fato de se tratar de uma entrevista via telefone, foi obtido o 

consentimento verbal do entrevistado (gravado), ao invés de documento 

escrito com o termo de consentimento livre e esclarecido e assinado. 

O Comitê de Ética em Pesquisas em Seres Humanos da Faculdade 

de Saúde Pública da USP analisou e aprovou o protocolo de pesquisa deste 

trabalho (nº 2169) no dia 05/11/2010, de acordo com os requisitos da 

Resolução CNS 196/96 (anexo I). 
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Resumo 

Objetivo: O objetivo deste estudo foi comparar estimativas obtidas em 
inquéritos domiciliar e telefônico da realização dos exames de Papanicolaou 
e mamografia em mulheres residentes no município de São Paulo em 2008, 
segundo características sociodemográficas, bem como dimensionar as 
diferenças observadas. Métodos: Foram utilizados os dados do ISA-Capital 
2008, inquérito domiciliar realizado no município de São Paulo pela 
Universidade de São Paulo (USP), Universidade Estadual de Campinas 
(UNICAMP) e Secretaria de Estado da Saúde com apoio da Secretaria 
Municipal de Saúde de São Paulo, e do VIGITEL - São Paulo, inquérito 
telefônico realizado pelo Ministério da Saúde para Vigilância de Fatores de 
Risco e Proteção para Doenças Crônicas. Estimativas da realização do 
exame de Papanicolaou e mamografia na vida, bem como a realização no 
último ano foram comparadas segundo o tipo de inquérito 
(domiciliar/telefone) por meio de regressão de Poisson ajustada por idade e 
escolaridade. Resultados: Não foram encontradas diferenças 
estatisticamente significantes entre as estimativas obtidas pelo VIGITEL e 
ISA-Capital para as prevalências de realização de mamografia no último 
ano. No entanto, para as estimativas globais de realização do exame de 
Papanicolaou alguma vez na vida e no último ano e da mamografia na vida, 
foi possível verificar diferenças estatisticamente significantes, com 
prevalências de cobertura superiores entre as entrevistadas pelo inquérito 
telefônico. Conclusão: Os resultados sinalizam a tendência de 
superestimação de alguns indicadores de cobertura de mamografia e de 
Papanicolaou nos dados de pesquisa via telefone, apontando a necessidade 
de novos estudos que também contribuam para o melhor entendimento das 
diferenças observadas com o uso de diferentes modalidades de inquéritos. 
 
 
Palavras-chave: Inquéritos epidemiológicos; prevalência; colo do útero; 
mamografia; Brasil; entrevista; telefone. 
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Abstract  

Objective: The aim of this study was to compare estimates of Pap smear 
and mammogram screening obtained from household and telephone surveys 
in women living in São Paulo in 2008, according to sociodemographic 
characteristics, and to measure the differences observed from those 
estimates. Methods: The study compared data from ISA-Capital 2008, a 
household survey, conducted in São Paulo by University of São Paulo (USP), 
State University of Campinas (UNICAMP) and the State Health Department 
with support from the Municipal Health Department, and VIGITEL - São 
Paulo, a telephone-based Surveillance of Risk and Protective Factors for 
Chronic Diseases. Estimates of Pap smear and mammography, as well as 
their realization in the year prior to the interview were compared according to 
type of survey (household / telephone) by Poisson regression adjusted for 
age and education. Results: There were no statistically significant 
differences between the estimates obtained by VIGITEL and ISA-Capital as 
to the prevalence of mammography in the year prior to the interview. 
However, global estimates of the Pap smear at least once in life and in the 
past year, as well as mammography at least once in life, show statistically 
significant differences, with higher prevalence rates of coverage among those 
interviewed by telephone. Conclusion: The results indicate a tendency to 
overestimate coverage of mammography and Pap smear in the telephone 
survey data, which indicates the need for new studies that also contribute to 
a better understanding of the differences by different types of surveys. 
 
Key word: Health surveys; prevalence; cervix uteri; mammography; Brazil; 
interview; telephone. 
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Introdução 

O câncer de mama e o câncer de colo de útero são doenças com 

elevadas taxas de incidência e de mortalidade, passíveis de detecção 

precoce e de cura, a depender do estágio em que são identificados 1-3. 

Dentre as práticas preventivas recomendadas para o rastreamento do 

câncer de mama, encontra-se o exame radiológico das mamas (mamografia) 

que é capaz de identificar lesões subclínicas 1,2. No que se refere ao câncer 

de colo uterino, a citologia oncótica (exame de Papanicolaou) é um exame 

considerado eficaz para sua detecção precoce 3,4. 

Segundo Viacava et. al.5, estimativas da cobertura de mamografia 

obtidas por inquéritos domiciliares têm sido utilizadas no monitoramento das 

ações de detecção precoce do câncer de mama em vários países, na 

avaliação do efeito do aumento da cobertura na redução da mortalidade e no 

aumento da sobrevida. No Brasil, dados de inúmeros inquéritos 

populacionais vêm sendo usados para estimar a cobertura de mamografia e 

do exame de Papanicolaou 5-9.  

Os inquéritos de base populacional, amplamente utilizados em 

pesquisas epidemiológicas, representam um dos desenhos de estudo mais 

tradicionais para a obtenção de informações sobre várias dimensões 

relativas ao processo saúde-doença. Constituem ainda ferramenta 

fundamental para o monitoramento da prevalência dos problemas de saúde 
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e da magnitude das desigualdades sociais em saúde, tanto no estudo das 

formas de acesso, como da utilização dos serviços de saúde 10,11. 

Em países com elevada cobertura de telefonia fixa, são comuns os 

inquéritos por telefone 12-15. No Brasil, em 2003, no município de São Paulo, 

um sistema piloto de inquérito por telefone sobre fatores de risco para 

doenças crônicas não transmissíveis foi realizado com êxito 16. Em 2006, o 

Ministério da Saúde adotou o sistema e o expandiu para todas as capitais 

brasileiras e Distrito Federal 17. 

Diante da recente utilização desta modalidade de inquérito na área da 

saúde, torna-se necessária a comparação de suas estimativas com as 

obtidas por levantamentos domiciliares, mais tradicionais 14,18, para estudar a 

validade e os vícios da informação obtida. A importância da comparação fica 

reforçada pelas vantagens que os inquéritos via telefone apresentam, menor 

custo e maior rapidez 16,19, o que possibilita a coleta periódica de 

informações para o monitoramento de fatores de risco na população. 

O objetivo deste estudo foi comparar estimativas da realização dos 

exames de Papanicolaou e mamografia em mulheres residentes no 

município de São Paulo em 2008, segundo características 

sociodemográficas, bem como dimensionar as diferenças observadas, a 

partir de dados de inquérito domiciliar (ISA-Capital) e telefônico (VIGITEL). 
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Métodos 

Para a comparação das estimativas de prevalências dos exames 

preventivos foram utilizados dados de dois tipos de inquéritos de saúde, um 

domiciliar (ISA-Capital 2008) e outro via telefone (VIGITEL – São Paulo 

2008). 

 

ISA-Capital 2008 

O Inquérito de Saúde no Município de São Paulo (ISA-Capital 2008) é 

um estudo transversal, de base populacional, realizado em 2008 com o 

intuito de analisar as condições de vida e saúde, incluindo uso de serviços 

de saúde por meio de entrevistas domiciliares.  

Desde 2002, o mesmo grupo de pesquisadores responsável pelo ISA-

Capital 2008 vem desenvolvendo inquéritos domiciliares de saúde em áreas 

do Estado de São Paulo, inclusive na capital. O primeiro deles, o ISA-SP 20, 

entrevistou 6.819 pessoas em duas cidades do interior do estado (Botucatu 

e Campinas) e em duas áreas na região metropolitana de São Paulo (a 

primeira constituída pelos municípios de Taboão da Serra, Embu e 

Itapecerica da Serra e a segunda pelos distritos de Vila Sônia, Morumbi, Rio 

Pequeno, Raposo Tavares, Jaguaré e Butantã). No ano seguinte, o ISA-

Capital 2003, realizado apenas no município de São Paulo, entrevistou 3.357 

pessoas que fizeram parte de uma amostra probabilística do município. 

Após 5 anos, o ISA-Capital 2008 entrevistou 3.271 pessoas de todas 

as idades, moradoras em área urbana do município objetivando analisar as 
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condições de vida e saúde da população, bem como possíveis mudanças 

ocorridas no período. 

Sob amostragem complexa, por conglomerados em 2 estágios, o 

primeiro composto pelos setores censitários (70) e o segundo, por domicílios 

(2.249), os moradores foram sorteados para compor a amostra de 8 

domínios demográficos, (menores de 1 ano; 1 a 11 anos; 12 a 19 anos 

masculino e feminino; 20 a 59 anos masculino e feminino e 60 anos e mais, 

masculino e feminino). O tamanho da amostra no menor grupo (menores de 

1 ano) foi de 300 crianças, definido com base em uma proporção a ser 

estimada de 50% (p=0,50), um nível de confiança de 95% (z=1,96), um erro 

de amostragem de 7 pontos percentuais (d=0,07) e um efeito do 

delineamento de 1,5 (deff=1,5) 21,22. 

Os dados de todos os entrevistados foram obtidos por meio de 

questionário estruturado em blocos temáticos, segundo condições de vida, 

estilo de vida, estado de saúde, bem como acesso e utilização de serviços 

de saúde, aplicados pelos entrevistadores e respondidos diretamente pelos 

moradores. Após a coleta, foi feita a dupla digitação dos questionários em 

máscara do programa Epi-data e em seguida, os dados passaram por um 

processo de validação e consistência para a montagem do banco de dados 

final, realizada pelo programa Stata 10.0. 

Cada um dos indivíduos da amostra recebeu um peso que foi 

calculado considerando-se os aspectos do delineamento amostral, o ajuste 

de não-resposta para os setores censitários segundo percentual de chefe de 

família com nível universitário em três níveis (menos de 5% dos chefes de 
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família com nível universitário, de 5% a 25% e acima de 25%) e o ajuste de 

pós-estratificação, utilizando dados da PNAD 2008, segundo sexo 

(masculino e feminino) e idade (0 a 11 anos, 12 a 19 anos, 20 a 39 anos, 40 

a 59 anos e 60 anos e mais), com o objetivo de igualar a composição 

sociodemográfica da amostra à da população do município de São Paulo no 

ano da realização do estudo.  

 

VIGITEL-São Paulo 2008 

O sistema de vigilância de fatores de risco e de proteção para 

doenças crônicas (VIGITEL) é um sistema de monitoramento implantado 

pelo Ministério da Saúde que vem, desde 2006, entrevistando cerca de 

54.000 pessoas a cada ano, nas 26 capitais brasileiras e no Distrito Federal 

por meio de entrevistas via telefone fixo residencial.  

Para a coleta das informações do VIGITEL foi utilizada amostragem 

probabilística da população com 18 anos e mais de idade realizada em duas 

etapas: sorteio das linhas telefônicas e sorteio do morador do domicílio a ser 

entrevistado. Na cidade de São Paulo em 2008, foram entrevistados um total 

de 2.013 indivíduos, o que permite estimar prevalências de fatores de risco 

para doenças crônicas não transmissíveis com coeficiente de confiança de 

95% e erro de no máximo 2 pontos percentuais 17.  

 Para a obtenção das informações via telefone foi utilizado um 

questionário com o emprego de computadores para leitura das questões e 

registro imediato das respostas dos entrevistados. Este questionário 

contemplou perguntas sobre as características demográficas e 
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socioeconômicas dos indivíduos, bem como informações sobre estado de 

saúde, realização de práticas preventivas e ainda hábitos alimentares e 

atividade física associadas à ocorrência de doenças crônicas não 

transmissíveis 17. 

 A cada indivíduo entrevistado pelo VIGITEL é atribuído um peso que 

visa compensar as diferentes probabilidades de seleção e diminuir os vícios 

advindos da não resposta e da não cobertura universal da rede de telefonia 

fixa. Esses pesos são resultado da multiplicação, a princípio de três fatores. 

O primeiro leva em conta o número de linhas telefônicas existentes no 

domicílio sorteado, outro, o número de adultos no domicilio, e o último é um 

fator de pós-estratificação, calculado utilizando-se os dados do Censo de 

2000, considerando 36 estratos sociodemográficos, formados pela 

combinação das duas categorias de sexo, seis categorias de idade (18-24, 

25-34, 35-44, 45-54, 55-64 e 65 e mais anos de idade) e três níveis de 

escolaridade (0-8, 9-11 e 12 ou mais anos de estudo) 17, 23. 

 

Comparação das Estimativas dos Inquéritos 

 Neste estudo foram consideradas 2.443 mulheres com 20 anos e 

mais, não institucionalizadas, residentes em área urbana no município de 

São Paulo no ano de 2008; 1.238 entrevistadas pelo ISA-Capital e 1.205 

pelo VIGITEL – São Paulo. 

Primeiramente foi feita uma caracterização da população estudada 

segundo idade (em anos), situação conjugal (solteira, casada ou unida, 

viúva, separada ou desquitada), escolaridade considerando anos completos 
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de estudo (0 a 8 anos, 9 a 11 anos e 12 anos ou mais) e cor da pele/raça 

(branca e não branca), as indígenas foram incluídas na categoria não 

branca.  

Em seguida, as estimativas de prevalência da realização dos exames 

de Papanicolaou e mamografia, bem como do tempo em relação à última 

consulta realizada, foram obtidas e comparadas segundo o tipo de inquérito 

(domiciliar/telefone).  

Salienta-se que as informações de ambos os inquéritos foram 

reunidas em um único banco de dados de acordo com Lee et. al. (2007)18, 

que recomenda que esta junção seja realizada de forma que todas as 

variáveis tenham o mesmo nome e as mesmas categorias de resposta, e 

que seja criada uma nova variável que identifique a partir de qual banco 

(inquérito) a observação é proveniente (Quadro 1). 

As estimativas das características sociodemográficas de ambos os 

inquéritos foram comparadas por meio de teste t de Student para amostras 

independentes, e as prevalências de realização dos exames preventivos, por 

meio de regressão de Poisson, de forma que a variável dependente fosse a 

característica de interesse (prevalência da realização dos exames e os 

tempos em relação à última consulta) e a variável independente fosse 

aquela que identificasse a origem do inquérito (domiciliar ou telefônico). 

Dessa forma, se esta variável independente fosse estatisticamente 

significativa, haveria evidência suficiente para considerar a existência de 

diferenças entre os dois tipos de inquéritos, considerando um nível descritivo 

de 0,05 para o teste de Wald. 



57 
 

 
 

Pelo fato dos pesos de pós-estratificação dos inquéritos terem sido 

calculados com base em anos distintos, levando a distribuições amostrais 

diferentes por idade e escolaridade, essas variáveis foram inseridas como 

ajuste nos modelos para a obtenção das estimativas de razão de 

prevalências.  

Para a análise desses dados, utilizou-se o programa Stata 10.0 que 

permite considerar os diversos aspectos do delineamento complexo da 

amostra das duas modalidades de inquérito (pesos e unidades primárias de 

amostragem) 21,24.  

O projeto de implantação do VIGITEL foi aprovado pelo Comitê 

Nacional de Ética em Pesquisa para Seres Humanos do Ministério da Saúde 

e o projeto de pesquisa ISA-SP foi aprovado pela Comissão de Ética em 

Pesquisa da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, 

protocolo Nº 381 (Parecer No 13/01). 

 

Resultados 

 A estimativa da idade média das mulheres residentes no município de 

São Paulo feita pelo ISA-Capital foi de 43,9 anos (IC95%; 42,5 ; 45,2) e a 

obtida pelo VIGITEL – São Paulo foi significativamente inferior (p=0,026), 

ficando em 41,9 anos (IC95%; 40,7 ; 43,0). 

 Na Tabela 1 encontram-se as distribuições percentuais das mulheres 

segundo a situação conjugal, raça/cor e escolaridade obtidas pelas duas 

modalidades de inquérito. Em relação à situação conjugal, em ambos os 

inquéritos, a maioria das mulheres é casada/unida e apenas para esta 
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categoria não foi encontrada diferença estatisticamente significativa 

(p=0,725). Segundo o VIGITEL há um maior percentual de mulheres 

solteiras em relação ao ISA-Capital (p=0,006) e menor percentual de 

separadas/divorciadas (p=0,036) e viúvas (p=0,029).  

 Em relação à cor/raça, 64,2% declaram ser de cor de pele branca 

segundo o inquérito domiciliar, e de acordo com o inquérito telefônico, esse 

percentual foi menor (p<0,001). Para a escolaridade, apenas foi considerada 

estatisticamente significativa a diferença entre os inquéritos para a categoria 

de 0 a 8 anos de estudo (p=0,019). 

A prevalência da realização do exame de Papanicolaou para as 

mulheres com 20 anos ou mais, de acordo com o ISA-Capital, foi de 90,3%, 

sendo que no VIGITEL esta prevalência foi cerca de 4% maior (o que é 

expresso pela razão de prevalência de 1,04, já ajustada por idade e 

escolaridade) atingindo 93,5%. Da mesma forma, segundo o VIGITEL, maior 

percentual de mulheres realizaram este exame no ano prévio à entrevista 

(p=0,016) independente das diferenças de idade e escolaridade observadas 

nos inquéritos (Tabela 2). 

Analisando-se a cobertura da mamografia para as mulheres com 40 

anos ou mais, a prevalência de realização encontrada pelo VIGITEL foi 

cerca de 7% maior (87,4% versus 82,0%). Entretanto, para a realização do 

exame até um ano anterior à entrevista, não foi detectada diferença 

estatisticamente significativa entre as estimativas de ambos os inquéritos 

(p=0,231). 



59 
 

 
 

 Nas tabelas 3 e 4 encontram-se as prevalências de realização dos 

exames conforme características sociodemográficas de acordo com os dois 

inquéritos analisados. Segundo o VIGITEL foi encontrada maior prevalência 

de realização do exame de Papanicolaou (Tabela 3) para mulheres na faixa 

de 20 a 39 anos (p=0,030), solteiras (p=0,001), de cor não-branca (p=0,022), 

em relação ao ISA-Capital. Já para a realização no último ano, as 

estimativas do VIGITEL são superiores para a faixa de 40 a 59 anos 

(p=0,021), viúvas (p=0,003), da cor branca (p=0,010) e menor nível de 

escolaridade (p=0,043). 

 As estimativas de prevalência da realização da mamografia, segundo 

o VIGITEL, são superiores às do ISA-Capital na faixa de 40 a 59 anos 

(p=0,008), para as viúvas (p=0,034), da cor não branca (p=0,016) e com 

menor nível de escolaridade (p=0,019). Para a realização da mamografia no 

último ano, apenas para as mulheres com 0 a 8 anos de estudo, a estimativa 

do VIGITEL foi 20% maior (p=0,045). No entanto, para as demais variáveis, 

não houve diferença significativa entre as estimativas de ambos os 

inquéritos (Tabela 4). As comparações foram feitas com os dados ajustados 

por idade e escolaridade. 

 

Discussão 

 Este estudo comparou estimativas das coberturas de exames de 

Papanicolaou e de mamografia obtidas pelo auto-relato da entrevistada em 

pesquisas domiciliar e telefônica. Não foram encontradas diferenças 
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estatisticamente significantes entre as estimativas obtidas pelo VIGITEL e 

ISA-Capital para as prevalências de realização de mamografia no último 

ano. No entanto, para as estimativas globais de realização do exame de 

Papanicolaou alguma vez na vida e no último ano e da mamografia na vida, 

foi possível verificar diferenças estatisticamente significativas, com 

prevalências de cobertura superiores entre as entrevistadas pelo inquérito 

telefônico.  

Os inquéritos populacionais são ferramentas importantes na produção 

de informações em saúde10 e torna-se fundamental ampliar estudos sobre 

as estratégias adotadas na coleta de dados feita por inquéritos domiciliares, 

telefônicos, uso de questionários via web, correio, dentre outras 

possibilidades12. 

A experiência internacional na comparação de diferentes 

metodologias já está mais documentada 12,13,25 que a brasileira 5. Estudo 

feito em Madri comparando inquéritos telefônicos e face a face (domicilares) 

encontrou similaridade em 25 das 29 variáveis estudadas13. Estudo 

realizado nos Estados Unidos, comparando estimativas obtidas por inquérito 

telefônico (Behavioral Risk Factor Surveillance System) e domiciliar (National 

Health Interview Survey) mostrou dados semelhantes para fumo, peso, 

diabetes, hipertensão arterial, imunização, cobertura de seguro de saúde e 

custo como barreira ao acesso médico12. 

 Davis  et. al. 25 compararam a prevalência de mamografia 

considerando os inquéritos norte-americanos via-telefone (BRFSS) e 
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domiciliar (NHIS) nos períodos de 1997-1999 e 2000-2003 e, assim como no 

presente estudo verificaram que as estimativas produzidas via telefone 

foram estatisticamente superiores às do inquérito domiciliar. Os autores 

ainda sinalizam a importância e sugerem um modelo para se combinar 

informações e gerar novas estimativas provenientes das duas modalidades 

de inquéritos. 

Ao comparar as estimativas de mamografia obtidas pelo VIGITEL 

2007 com as oriundas da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – 

(PNAD-2003), Viacava et. al.5 observaram que os valores do VIGITEL eram 

superiores em todas as capitais analisadas, com diferenças que chegavam a 

nove pontos percentuais. Atribuíram tais diferenças especialmente ao fato da 

população pesquisada pelo inquérito telefônico ser a que dispõe de telefonia 

fixa e pertence a níveis socioeconômicos mais elevados. Segri et. al.23 

analisando o efeito da pós-estratificação na correção para a população geral 

de dados obtidos de subpopulação que possui telefone fixo no ano de 2003, 

verificaram que, no caso da mamografia, o ajuste por sexo, idade e 

escolaridade foi insuficiente para corrigir adequadamente os vícios das 

estimativas.  

A cobertura do exame citopatológico do colo uterino na vida entre as 

mulheres com 20 anos ou mais deste estudo, apesar da diferença 

estatisticamente significativa entre os inquéritos, ficou acima dos 90% e para 

a realização no ano anterior à entrevista, superior a 50%. Dados do 

município de São Paulo no ano de 2003 mostraram valores semelhantes 
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para a cobertura na vida (87,1%) e no último ano, (57,5%) para mulheres 

nas mesmas faixas de idade 23,26. 

Outro estudo domiciliar realizado em São Paulo no ano 2000 mostrou 

uma prevalência inferior (86,1%) de realização do exame alguma vez na vida 

para mulheres entre 15 a 49 anos, entretanto a cobertura no último ano foi 

maior (65,5%) para essa mesma faixa etária 27. Já, em um estudo domiciliar 

realizado no município de Campinas no ano de 2003, a cobertura do exame 

de Papanicolaou encontrada foi de 83,3% para mulheres com 40 anos ou 

mais de idade9 e dados da PNAD realizada em 2008, mostrou que no Brasil, 

a cobertura para mulheres de 25 a 59 anos chegou a 84,5% e na região 

Sudeste chegou a aproximadamente 90,0% 28. 

Em relação à prevalência da realização do exame de mamografia, os 

resultados obtidos neste estudo, tanto via entrevista domiciliar quanto via 

telefone, foram superiores a 80%, apesar de diferentes entre si. Resultados 

de um inquérito domiciliar realizado no município de São Paulo em 2003 

mostraram que a cobertura de mamografia para mulheres de 40 anos e mais 

foi inferior a 75%, sendo, entretanto, estatisticamente superior para as 

mulheres com telefone fixo residencial 23. 

Mesmo com a elevada cobertura telefônica no município de São 

Paulo, a exclusão de pessoas sem linha de telefone residencial no processo 

de amostragem em inquéritos telefônicos, pode produzir erros que não são 

desprezíveis23,29,30. No caso da realização de mamografia, ponderações 

utilizadas para ajustar a distribuição da amostra com telefone à composição 
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da população total, segundo características sociodemográficas associadas à 

posse de linha telefônica, não se mostraram suficientes para reduzir a níveis 

aceitáveis os vícios potencialmente associados às estimativas produzidas23. 

Estudo realizado em Campinas com mulheres de 40 anos e mais 

verificou menores prevalências de não realização do exame de mamografia 

entre aquelas com 70 anos ou mais, que se auto-referiram de cor preta ou 

parda e que eram pertencentes ao segmento de menor renda per capita 7. 

Da mesma forma, dados da PNAD 2008 mostraram que a cobertura para 

mulheres de 50 a 69 anos é superior a 70% no Brasil, chegando a 81,9% na 

região Sudeste, no entanto, a cobertura diminui com a diminuição da 

escolaridade e renda 28. Para o exame citológico preventivo9 foi verificado 

que os fatores independentemente associados à não realização do exame 

foram idade entre 40 e 59 anos, cor/raça auto-referida como preta ou parda 

e escolaridade igual ou inferior a 4 anos de estudo. 

Resultados de um estudo norte-americano realizado via telefone 

(BRFSS) em 2006 mostraram que as prevalências de mamografia para 

mulheres de 40 anos ou mais (60,8%) e de realização de exame de 

Papanicolaou (83,3%) foram inferiores aos descritos neste estudo, 

entretanto eles também variaram de acordo com a raça e o nível 

socioeconômico31. 

As diferenças encontradas neste estudo em relação à idade média 

das mulheres e sua escolaridade podem ser decorrentes da diferença na 

estrutura dos ajustes de pós-estratificação empregados pelos inquéritos 

analisados. O fato do ISA-Capital utilizar dados de 2008 e o VIGITEL de 
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2000, ano em que a população possuía uma estrutura etária mais jovem e 

de menor escolaridade, faz com que diferenças nessas variáveis sejam 

ressaltadas. Em relação às diferenças encontradas para a situação conjugal 

e especialmente à cor/raça, a mesma observação poderia ser considerada. 

Deve-se, entretanto, dar importância às diferenças existentes entre 

perguntas sobre essas características e algumas categorias de respostas 

dos questionários do VIGITEL e do ISA-Capital. Como exemplo, há a 

categoria “cor de pele morena” no primeiro, que inexiste no segundo. 

Entre as limitações do presente trabalho, deve ser considerada a 

existência de diferenças nos instrumentos de coleta de dados, bem como 

nas taxas de resposta alcançadas nas duas modalidades de inquérito, que 

podem acabar interferindo nos resultados11,12,14. Em relação ao questionário, 

é importante notar que as questões sobre a realização dos exames não 

foram formuladas exatamente da mesma forma. Como exemplo, no ISA-

Capital, foram incluídas informações sobre o objetivo dos exames no 

enunciado da questão. Além disso, o tamanho do questionário e a ordem em 

que as questões foram nele incluídas não são as mesmas nos dois 

inquéritos. Embora não se saiba se tais aspectos têm alguma influência nas 

prevalências estimadas, não se pode descartar a hipótese de que sejam 

responsáveis por parte das diferenças observadas. 

Deve-se ressaltar a relevância da utilização de técnicas de análise 

estatística, em especial modelos de regressão de Poisson 18, nos dados de 

ambos os inquéritos agregados em um único banco de dados. Essa junção 
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possibilitou a utilização de módulos computacionais de análise que 

consideram os diversos aspectos complexos dos planos de amostragem, 

distintos para cada um dos inquéritos.  

É importante registrar que a comparação entre as estimativas de 

prevalência foi feita pela razão de prevalências ajustada por idade e 

escolaridade, uma vez que os inquéritos referem-se a populações com 

diferentes distribuições percentuais segundo essas variáveis, pois os ajustes 

de pós-estratificação no VIGITEL foram feitos com base nos dados do Censo 

2000 e os do ISA-Capital, nos da PNAD 2008.  

Os resultados deste trabalho sinalizam a tendência de 

superestimação de alguns indicadores de cobertura de mamografia e de 

exame de Papanicolaou pela pesquisa via telefone. Apontam para a 

necessidade de novos estudos que avaliem a ocorrência de vícios e sua 

correção pelos ajustes de pós-estratificação e que contribuam para um 

melhor entendimento das diferenças observadas nas duas modalidades de 

inquéritos, para que as estimativas obtidas via telefone continuem a nortear 

o planejamento de políticas de promoção da saúde no país. 
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Quadro 1. Variáveis dos inquéritos ISA-Capital 2008, VIGITEL 2008 e 

utilizadas para a união dos bancos de dados. São Paulo, 2010. 

 ISA-Capital 2008 
n=1.238 

VIGITEL-SP 2008 
n=1.205 

BANCO ÚNICO 
n=2.443 

Idade (em anos) 
__ anos 

Qual sua idade? (em anos) 
__ anos 

Idade (em anos) 
-Variável quantitativa 
 

Qual é a sua situação conjugal? 
Casado 
União estável 
Solteiro 
Separado 
Desquitado/divorciado 
Viúvo  

Qual seu estado civil atual? 
Solteiro 
Casado/juntado 
Viúvo 
Separado/divorciado 

Estado Civil 
(4 categorias) 
-Solteiro 
-Casado+Unido+Juntado 
-Seperado+Divorciado+ 
+Desquitado 
-Viúvo 

Até que ano da escola o(a) sr.(a)  
completou? 
Nunca frequentou/não sabe ler e 
escrever 
Nunca frequentou/sabe ler e 
escrever 
Ensino fundamental/1º grau ou 
primário (ano/série) 
Ensino fundamental/1º grau ou 
ginásio (ano/série) 
Ensino médio/2º grau ou colegial 
(ano/série) 
Cursos técnicos de nível médio 
Curso superior incompleto 
Curso superior completo 
NS/NR 
 

Até que série e grau o(a) sr(a) 
estudou?  
curso primário 
admissão 
curso ginasial  ou ginásio 
1º grau ou fundamental ou 
supletivo de 1º grau 
2º grau ou colégio ou técnico ou 
normal ou científico ou ensino 
médio ou supletivo de 2º grau 
3º grau ou curso superior 
pós-graduação (especialização, 
mestrado, doutorado) 
nunca estudou 
não sabe 

Escolaridade 
(3 categorias) 
-0 a 8 anos 
-9 a 11 anos 
-12 ou mais anos 

Qual é a sua cor ou raça? 
Branca 
Preta 
Parda 
Amarela 
Indígena 
NS/NR 

A cor de sua pele é: 
Branca 
Negra 
Parda ou morena 
Amarela (apenas ascendência 
oriental) 
Vermelha (confirmar ascendência 
indígena) 
Não sabe 
Não quis informar 

Raça (2 categorias) 
-Branca 
-Não Branca 

 
O exame de Papanicolau é usado 
nos programas de prevenção de 
câncer de colo de útero.  
A senhora  fez este exame alguma 
vez? 
Não 
Sim 
NS/NR 
 
Quando foi a última vez? 
Há menos de 1 ano 
De 1 a 2 anos incompletos 
De 2 a 3 anos incompletos 
Há mais de 3 anos 
NS/NR 
 
 

 
A sra já fez alguma vez exame 
de papanicolau, exame do colo 
do útero? (apenas para sexo 
feminino) 
Sim 
Não 
Não sabe 
 
Quanto tempo faz que a sra fez 
exame de papanicolau? 
Menos de 1 ano 
Entre 1 e 2 anos 
Entre 2 e 3 anos 
Entre 3 e 5 anos 
5 anos ou mais 
Não lembra 

 
Papanicolaou 
(2 categorias) 
-Sim 
-Não 
 
 
 
 
Último exame 
Papanicolaou 
(2 categorias) 
-Menos de 1 ano 
-1 ano ou mais 
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A mamografia é um raio X dos 
seios, e é utilizada nos 
programas de prevenção de 
câncer de mama. Quando foi a 
última vez que a senhora fez este 
exame? 
 
Nunca fez mamografia 
Fez, há menos de 1 ano 
Fez, de 1 ou 2 anos incompletos 
Fez, de  2 ou 3 anos incompletos 
Fez, há mais de 3 anos 
NS/NR  

A sra já fez alguma vez 
mamografia, raio x das mamas? 
(apenas para sexo feminino) 
Sim 
Não 
Não sabe  
 
Quanto tempo faz que a sra fez 
mamografia? 
Menos de 1 ano 
Entre 1 e 2 anos 
Entre 2 e 3 anos 
Entre 3 e 5 anos 
5 ou mais anos    
Não lembra 
 

Mamografia 
(2 categorias) 
-Sim 
-Não 
 
 
 
Última mamografia 
(2 categorias) 
-Menos de 1 ano 
-1 ano ou mais 

 

 

Tabela 1. Distribuição percentual da população adulta feminina (20 anos ou 

mais), segundo características sociodemográficas. ISA-Capital, 2008 e 

VIGITEL-SP, 2008. 

 

Variáveis e Categorias 

ISA-Capital VIGITEL-SP 

n (%)*  IC (95%) n (%)* IC (95%) 

Situação Conjugal     

     Solteira 229 24,5 (21,3 – 27,7) 331 31,4 (27,7 – 35,0) 

     Casada/unida 597 54,1 (50,4 – 57,7) 593 53,1 (49,4 – 56,8) 

     Viúva 279 10,9 (9,1 – 12,8) 161 8,3 (6,8 – 9,9) 

     Separada/divorciada 133 10,5 (8,2 – 12,8) 120 7,2 (5,3 – 9,1) 

Raça     

     Branca 795 64,2 (58,9 – 69,5) 665 49,1 (45,4 – 52,8) 

     Não-branca 441 35,8 (30,5 – 41,1) 540 50,9 (47,2 – 54,6) 

Escolaridade     

     0 a 8 anos 628 30,9 (26,4 – 35,4) 356 38,0 (34,2 – 41,8) 

     9 a 11 anos  441 46,0 (42,4 – 49,6) 517 43,8 (40,0 – 47,5) 

     12 anos ou mais 167 23,1 (17,6 – 28,5) 320 18,3 (16,0 – 20,5) 

*Porcentagem da amostra ponderada 
*weighted percentage 
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Tabela 2 - Prevalência de práticas preventivas das mulheres adultas e tempo da realização. ISA-Capital 2008 e VIGITEL-

SP, 2008. 

 

 
Variáveis e  

ISA-Capital VIGITEL-SP 
Razão de Prevalências 

Ajustada*  
p** 

 
Categorias n Prevalência 

(IC 95%) 
n Prevalência 

(IC 95%) 
(IC 95%) 

Papanicolaou1 1.237 - 1.205 - - - - 

Já realizou 1.121 90,3 (88,3 – 92,4) 1.131 93,5 (91,8 – 95,2) 1,04 (1,01 ; 1,07) 0,016 

Último ano 540 54,1 (49,0 – 59,2) 707 62,1 (58,4 – 65,9) 1,14 (1,03 ;  1,28) 0,016 

Mamografia2 864 - 753 - - - - 

Já realizou 701 82,0 (78,8 – 85,3) 669 87,4 (84,4 – 90,4) 1,07 (1,02 ; 1,13) 0,005 

Último ano 341 54,0 (49,5 – 58,5) 400 59,1 (54,6 – 63,7) 1,07 (0,96 ; 1,20) 0,231 

 

1(Mulheres 20 anos ou mais) / (Women ≥ 20 of age) 
2(Mulheres 40 anos ou mais) / (Women ≥ 40 of age) 
*Ajustada por idade e escolaridade / Adjusted by age and schooling 
**Teste de Wald (Categoria de Referência – ISA-Capital) / Wald test (Baseline – ISA-Capital) 
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Tabela 3. Prevalência da realização de Papanicolaou e tempo da última consulta, segundo faixa etária, situação conjugal, 

raça e escolaridade. ISA-Capital 2008 e VIGITEL-SP, 2008. 

Variáveis e categorias 
Realização de Papanicolaou Realização no último ano 

ISA-Capital VIGITEL RP (Ajustada*) ISA-Capital VIGITEL RP (Ajustada*) 

Faixa etária**       

     20 a 39 84,6 (80,1 – 89,1) 91,6 (88,8 – 94,3) 1,07 (1,01 – 1,14) 59,9 (52,4 – 67,4) 65,2 (59,1 – 71,4) 1,12 (0,96 – 1,30) 

     40 a 59 97,0 (95,3 – 98,7) 98,2 (96,6 – 99,8) 1,02 (0,99 – 1,04) 55,6 (49,1 – 62,1) 65,6 (60,3 – 70,8) 1,18 (1,03 – 1,36) 

     60 e mais 91,4 (89,1 – 93,6) 89,6 (85,0 – 94,2) 0,99 (0,93 – 1,04) 37,5 (32,8 – 42,1) 43,4 (36,3 – 50,4) 1,17 (0,95 – 1,44) 

Situação Conjugal       

     Solteira 69,8 (62,7 – 76,9) 85,5 (81,1 – 90,0) 1,20 (1,08 – 1,36) 54,9 (45,7 – 64,0) 57,7 (49,5 – 66,0) 1,18 (0,97 – 1,43) 

     Casada/unida 97,9 (96,8 – 99,1) 98,1 (96,7 – 99,5) 1,00 (0,98 – 1,02) 58,4 (52,3 – 64,5) 65,7 (61,1 – 70,3) 1,12 (0,99 – 1,27) 

     Viúva 93,8 (91,2 – 96,4) 91,6 (86,5 – 96,6) 0,98 (0,92 – 1,04) 34,4 (26,8 – 42,1) 51,3 (41,5 – 61,1) 1,52 (1,15 – 2,01) 

     Separada/divorciada 95,4 (92,2 – 98,6) 96,7 (92,4 – 100,0) 1,02 (0,97 – 1,08) 50,2 (40,9 – 59,5) 63,6 (51,4 – 75,8) 1,25 (0,97 – 1,61) 

Raça       

     Branca 92,5 (90,2 – 94,7) 94,2 (92,0 – 96,4) 1,02 (0,98 – 1,06) 53,3 (47,4 – 59,1) 64,0 (59,0 – 69,0) 1,19 (1,04 – 1,35) 

     Não-branca 86,5 (81,9 – 91,0) 92,8 (90,3 – 95,4) 1,07 (1,01 – 1,13) 55,7 (47,9 – 63,4) 60,3 (54,8 – 65,9) 1,09 (0,93 – 1,28) 

Escolaridade***       

     0 a 8 anos 92,7 (90,8 – 94,7) 95,6 (93,5 – 97,7) 1,02 (0,98 – 1,05) 44,3 (37,5 – 51,2) 56,1 (49,1 – 63,0) 1,22 (1,01 – 1,48) 

     9 a 11 anos  88,7 (84,9 – 92,4) 91,8 (88,7 – 94,8) 1,04 (0,99 – 1,10) 55,2 (47,3 – 63,0) 62,9 (57,3 – 68,4) 1,11 (0,94 – 1,31) 

     12 ou mais 90,7 (85,7 – 95,7) 93,6 (90,3 – 96,9) 1,03 (0,97 – 1,10) 65,6 (57,0 – 74,2) 73,3 (67,9 – 78,7)      1,12 (0,96 – 1,30) 
 

*Ajustada por idade e escolaridade / Adjusted by age and schooling 
**Ajustada apenas por escolaridade / Adjusted only by schooling 
*** Ajustada apenas por idade / Adjusted only by age 
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Tabela 4. Prevalência da realização de mamografia e tempo da última consulta, segundo faixa etária, situação conjugal, 

raça e escolaridade. ISA-Capital, 2008 e VIGITEL-SP, 2008. 

 

Variáveis e categorias 
Realização de Mamografia Realização no último ano 

ISA-Capital VIGITEL RP (Ajustada*) ISA-Capital VIGITEL RP (Ajustada*) 

Faixa etária**       

     40 a 59 81,8 (77,8 – 85,9) 88,4 (84,6 – 92,2) 1,09 (1,02 – 1,16) 58,6 (52,4 – 64,7) 64,4 (59,0 – 69,9) 1,10 (0,96 – 1,26) 

     60 e mais 82,5 (79,1 – 85,9)  85,2 (80,4 – 90,0) 1,04 (0,97 – 1,11) 44,9 (40,3 – 49,6) 47,1 (39,7 – 54,6) 1,06 (0,87 – 1,27) 

Situação Conjugal       

     Solteira 78,4 (67,9 – 88,8) 77,9 (68,6 – 87,3) 1,06 (0,91 – 1,24) 46,6 (33,0 – 60,2) 55,2 (43,0 – 67,5) 1,20 (0,84 – 1,73) 

     Casada/unida 86,0 (82,2 – 89,7) 90,2 (86,4 – 94,0) 1,06 (1,00 – 1,12) 61,0 (54,7 – 67,3)  62,5 (56,5 – 68,6) 1,00 (0,87 – 1,15) 

     Viúva 75,1 (68,0 – 82,1) 85,4 (79,2 – 91,6) 1,14 (1,01 – 1,28) 40,0 (32,4 – 47,5) 53,8 (43,6 – 64,1) 1,29 (1,00 – 1,68) 

     Separada/divorciada 78,7 (69,2 – 88,3) 89,3 (80,3 – 98,2) 1,14 (0,98 – 1,33) 47,8 (34,8 – 60,7) 52,7 (40,7 – 64,8) 1,12 (0,78 – 1,60) 

Raça       

     Branca 83,6 (80,0 – 87,2) 87,4 (83,2 – 91,6) 1,05 (0,98 – 1,12) 53,1 (47,4 – 58,7) 62,1 (56,1 – 68,1) 1,14 (0,99 – 1,31) 

     Não-branca 78,5 (71,7 – 85,2) 87,4 (83,0 – 91,7) 1,13 (1,02 – 1,24) 56,3 (48,2 – 64,4) 55,9 (49,1 – 62,7) 0,99 (0,82 – 1,19) 

Escolaridade***       

     0 a 8 anos 76,7 (71,4 – 81,9) 84,6 (79,7 – 89,4) 1,11 (1,02 – 1,21) 45,7 (39,6 – 51,8) 58,1 (51,1 – 65,0) 1,20 (1,00 – 1,43) 

     9 a 11 anos  81,7 (76,4 – 87,0) 88,8 (84,1 – 93,5) 1,09 (0,99 – 1,18) 58,1 (50,2 – 66,0) 56,0 (48,2 – 63,7) 0,95 (0,79 – 1,15) 

     12 ou mais 96,1 (92,1 – 100,0) 93,7 (89,8 – 97,7)     0,98 (0,92 – 1,04) 62,7 (52,8 – 72,6) 68,9 (60,7 – 77,2)      1,09 (0,89 – 1,34) 
 

*Ajustada por idade e escolaridade / Adjusted by age and schooling 
**Ajustada apenas por escolaridade / Adjusted only by schooling 
*** Ajustada apenas por idade / Adjusted only by age 
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Quadro 2. Errata referente às considerações dos membros da banca. 2013. 
 
 
Página Linha Onde se lê Leia-se 

56 15 
(...) por meio de teste t de 

Student para amostras 
independentes (...) 

(...) por meio de teste t de 
Student para amostras 
independentes, com os 

estimadores das variâncias 
calculados sob ponderações, 

devidas aos desenho 
amostral. 

56 24 
(...) considerando um nível 
descritivo de 0,05 para o 

teste de Wald. 

(...) considerando um nível 
descritivo de 0,05 para o 

teste de Wald para a nulidade 
do coeficiente. 

71 2ª Linha 
tabela 1 n n ** 

71 Rodapé  
tabela 1 - **Valor da amostra não 

ponderada 

72 Rodapé 
tabela 2 **Teste de Wald **Teste de Wald para a 

nulidade do coeficiente 
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RESUMO  

Introdução. Atualmente no país são adotadas estratégias para monitorar 
fatores de risco, identificar desigualdades sociais em saúde e oferecer 
subsídios para as políticas de saúde por meio de inquéritos domiciliares e 
inquéritos via telefone fixo residencial. Devido a falta de cobertura e não-
resposta de determinado grupo, algumas estimativas podem ser viciadas. 
Uma estratégia utilizada em pesquisas por telefone para diminuir esse efeito 
da ausência de respostas e garantir a representação do grupo sem telefone 
é o ajuste de pós-estratificação. Objetivo. Comparar, em relação ao 
desempenho na redução do vício, diferentes estratégias de ajustes de pós-
estratificação aplicados a estimativas obtidas para a parcela da população 
com telefone fixo por meio dos dados de um inquérito domiciliar realizado 
em São Paulo. Métodos. Utilizando os dados dos moradores com e sem 
telefone fixo, entrevistados no Inquérito domiciliar de Saúde de São Paulo, 
(ISA-Capital 2008), trabalhou-se com diversos conjuntos de variáveis e três 
diferentes estratégias para a construção de pesos de pós-estratificação 
(ponderação por célula, atualmente empregada pelo VIGITEL, técnica rake 

ou raking e uma terceira técnica “combinada” entre o ajuste por célula e a 
técnica rake). Para a análise desses dados, utilizou-se o programa Stata 
10.0 que permite, por meio do módulo survey, considerar os diversos 
aspectos do delineamento complexo da amostra do ISA-Capital. Além disso, 
foi utilizado o comando ipfweight para criar os pesos dos ajustes das 
técnicas rake e rake combinado. Resultados. A cobertura de telefone fixo no 
município de São Paulo no ano de 2008 para moradores com 18 anos ou 
mais de idade (2.206 pessoas) foi estimada em 77,6% IC95% (73,1% ; 
81,5%). Todas as formas de ajuste empregadas neste trabalho reduziram o 
vício das estimativas. Aplicando a técnica rake foram observadas as maiores 
reduções de vício, principalmente quando consideradas as variáveis 
sociodemográficas, associadas a cada uma das características de saúde 
analisadas (com redução média do vício de 54,0%). Discussão. A utilização 
de estratégias de pós-estratificação mais refinadas é fundamental para 
melhorar a precisão da informação obtida. O fato dos ajustes não eliminarem 
os vícios por completo não deve ser considerado um empecilho para a 
realização dos inquéritos via telefone, pois com o aprimoramento das 
técnicas de ponderação, suas estimativas poderão ser cada vez menos 
viciadas e dessa forma contribuir para o direcionamento de ações e políticas 
de saúde no Brasil. 
 
Palavras-chave: Comparação. Estimativas. Pós-estratificação. Ponderação. 
Rake. Entrevista por telefone. 
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ABSTRACT 

Introduction. Nowadays in Brazil strategies are taken to monitor risk factors, 
identify health inequalities and offer subsidies for health policies using 
household surveys and telephone surveys. Due to non-coverage and non-
response of a particular group of respondents, some estimates may be 
biased, consequently a strategy used in telephone surveys to reduce this 
effect and ensure the representation of the group without telephone, is the 
post-stratification adjustment. Objective. To compare, in relation to reducing 
bias performance, different strategies for post-stratification adjustments 
applied to estimates for the population with residential telephone using data 
from a household survey conducted in the city of São Paulo. Methods. Using 
data from interviewees with and without telephone in a household survey 
conducted in São Paulo (ISA-Capital 2008), was used diverse sets of 
variables and three different strategies for the construction of post-
stratification weights (cell weighting, currently used by the VIGITEL, rake or 
raking technique and a third "combined" between the cell weighting and rake 
technique). To analyze these data, we used the Stata 10.0 that enables, to 
consider the various aspects of the complex sample design (svy) of the ISA-
Capital 2008. Moreover, the command “ipfweight” was used to create weights 
for adjusting by rake, and rake combined technique. Results. The telephone 
coverage in São Paulo in 2008 for dwellers aged 18 years or older (2,206 
people) was estimated at 77.6% 95%CI (73.1%, 81.5%). All sort of 
adjustments used in this study reduced bias. Applying the rake technique 
were observed the greatest reductions in bias, especially when taking into 
account sociodemographic variables associated with each of the health 
characteristics analyzed (with an average reduction of 54.0% of the bias). 
Discussion. The use of post-stratification strategies is essential to improve 
the precision of the information obtained. The fact the adjustments do not 
completely eliminate the bias should not be considered a hindrance to the 
telephone surveys because with the improvement of post-stratification 
techniques, the estimates may be fewer biased and thus contribute to guide 
actions and health policies in Brazil. 

 

Keywords: Comparison. Estimates. Post-stratification. Weighting. rake. 
Telephone surveys. 
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Introdução 

Os inquéritos de saúde de base populacional vêm sendo utilizados 

com a finalidade de monitorar fatores de risco, bem como identificar 

possíveis desigualdades sociais em saúde, oferecendo importantes 

subsídios para a avaliação do acesso e utilização dos serviços, sendo de 

grande valia no planejamento de políticas públicas em saúde. Atualmente, 

as estratégias de maior destaque no país são os inquéritos domiciliares e os 

inquéritos via telefone fixo residencial 1,2,3,4,5,6. 

Nos últimos anos, os inquéritos via telefone fixo têm se consolidado 

como estratégia eficiente de coleta, processamento e geração de resultados 

de maneira rápida e dinâmica em diversos países ao redor do mundo6,7. 

Entretanto, segundo Kempf e Remington7 mesmo em países com elevada 

taxa de cobertura de telefonia fixa, que no passado não enfrentavam 

dificuldades para realizar esse tipo de pesquisa, a chegada do século XXI 

trouxe um aumento na ausência de resposta de determinados grupos 

populacionais e como consequência surgem problemas nas estimações, 

para os quais os pesquisadores passaram a buscar soluções6,7,8,9,10. Em 

países em desenvolvimento, que contam com uma menor cobertura de 

telefonia fixa, estes tipos de problemas são enfrentados há algum tempo.  

Nos Estados Unidos o Behavioral Risk Factor Surveillance System 

(BRFSS) foi implantado em 1984 pelo Centro de Controle de Doenças 

(CDC) e desde então, fornece estimativas via telefone sobre 

comportamentos de risco e práticas preventivas de saúde. Entretanto, nos 
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últimos anos, pesquisadores do CDC tem notado um aumento significativo 

no número de não-respostas por parte da população detentora de telefone 

fixo residencial  7,8,9,10,11.  

No Brasil, em 2006, o Ministério da Saúde adotou o Sistema de 

Vigilância e Monitoramento de Fatores de Risco (VIGITEL) que entrevista 

anualmente, pelo telefone fixo residencial, cerca de 54.000 pessoas nas 

capitais brasileiras, incluindo o Distrito Federal 6,12. Segundo os 

administradores do sistema, a taxa de cobertura varia de 35% a 88% nas 

capitais onde a pesquisa é realizada6 . 

Devido a falta de cobertura completa de determinado grupo de 

entrevistados, algumas estimativas podem ser viciadas5,7,8,13,14,15. Uma das 

estratégias utilizadas em pesquisas por telefone para diminuir esse efeito da 

ausência de resposta de pessoas sem telefone fixo é o ajuste de pós-

estratificação. 

Segri et. al. 13 e Francisco et. al.14 utilizaram dados de inquéritos 

domiciliares para analisar os vícios gerados pela não cobertura do telefone 

fixo residencial em duas grandes metrópoles brasileiras (São Paulo e 

Campinas), com cobertura telefônica acima dos 75% e verificaram que 

algumas estimativas, mesmo após a aplicação do ajuste de pós-

estratificação, permanecem com vício considerado não-desprezível. 

O objetivo deste estudo foi comparar, em relação ao desempenho na 

redução do vício, diferentes estratégias de ajustes de pós-estratificação 

aplicados a estimativas obtidas para a parcela da população com telefone 

fixo residencial por meio dos dados de um inquérito domiciliar de saúde 
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realizado no município de São Paulo no ano de 2008. Buscou-se 

primeiramente, identificar características de saúde cujas estimativas 

possuíssem vício e em seguida, avaliar o efeito na redução desse vício, 

utilizando diferentes técnicas e variáveis na criação dos pesos de pós-

estratificação. 

 

Métodos 

Para a realização deste estudo foram utilizados dados do inquérito de 

saúde realizado no município de São Paulo (ISA-Capital 2008)17. Trata-se de 

um estudo transversal, de base populacional, realizado em 2008 com o 

intuito de analisar as condições de vida e saúde, incluindo uso de serviços 

de saúde por meio de entrevistas domiciliares. 

Este inquérito realizado em 2008 é o mais recente trabalho de um 

grupo de pesquisadores que vêm desde o ano de 1999 desenvolvendo 

inquéritos domiciliares de saúde em áreas do Estado de São Paulo, inclusive 

na capital. O primeiro inquérito foi o ISA-SP 17,18, que contou com 6.819 

entrevistas realizadas entre os anos de 2001 e 2002 em duas cidades do 

interior do estado (Botucatu e Campinas) e em duas áreas na região 

metropolitana de São Paulo (a primeira constituída pelos municípios de 

Taboão da Serra, Embu e Itapecerica da Serra e a segunda, pelos distritos 

da cidade de São Paulo de Vila Sônia, Morumbi, Rio Pequeno, Raposo 

Tavares, Jaguaré e Butantã). No ano de 2003 foi realizado o primeiro ISA-

Capital exclusivamente no município de São Paulo e entrevistou 3.357 

pessoas 17. Já nos anos de 2008 e 2009, foram realizados o inquérito de 
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saúde no município de Campinas (ISACamp) apenas com população com 

idade igual ou superior a 10 anos e o segundo ISA-Capital, que entrevistou 

3.271 pessoas não-institucionalizadas, de todas as idades, moradoras em 

área urbana do município de São Paulo17,18. 

Para compor a amostra do ISA-Capital 2008 utilizou-se amostragem 

por conglomerados em dois estágios; 70 setores censitários e 2.249 

domicílios. Foram definidos oito domínios de estudo, (menores de 1 ano, 1 a 

11 anos, 12 a 19 anos masculino e feminino, 20 a 59 anos masculino e 

feminino e 60 anos e mais, masculino e feminino). Planejou-se para esses 

domínios amostras de no mínimo 300 pessoas, o que permite estimar uma 

proporção de 50%, considerando um nível de confiança de 95%, um erro de 

amostragem de 7 pontos percentuais e um efeito do delineamento de 1,517. 

Por se tratar de um inquérito domiciliar, as questões foram 

respondidas diretamente pelos moradores sorteados, aplicado por 

entrevistadores treinados, utilizando um questionário estruturado em blocos 

temáticos, segundo condições de vida, estilo de vida, estado de saúde e uso 

de serviços de saúde. Os dados foram digitados em duplicidade no 

programa Epi-data e posteriormente foi feita a validação e consistência dos 

mesmos. Por fim, o banco final foi estruturado com a utilização do programa 

Stata 1019. 

Para a realização do presente estudo, primeiramente foram 

selecionadas determinadas características de saúde presentes no 
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questionário do inquérito ISA-Capital 20084 e que, segundo Segri et. al.13 e 

Francisco et. al.14, tiveram um vício considerado não-desprezível13,14,15 

quando considerados apenas os moradores com telefone fixo, em estudos 

realizados em São Paulo (ISA-Capital, 2003) e em Campinas (ISACamp, 

2008) respectivamente. São elas: tabagismo (fumante, não fumante+ex-

fumante); realização de consulta odontológica no ano anterior à entrevista 

(sim, não); posse do plano de saúde (sim, não); hipertensão arterial (sim, 

não) e realização de mamografia na vida para mulheres com 40 anos e mais 

(sim, não). Além disso, foram incluídas ainda as seguintes variáveis: 

presença de diabetes (sim, não); osteoporose (sim, não); presença de 

asma/bronquite/enfisema (sim, não) e a realização do exame de próstata 

(sim, não) para homens de 40 anos e mais.   

Utilizando o banco de dados do ISA-Capital 2008 foram estimadas as 

prevalências das características de saúde escolhidas para fazer parte desse 

estudo, segundo a posse de linha telefônica residencial. Por meio do teste 

qui-quadrado corrigido para efeito do desenho amostral (Rao-Scott) foram 

verificadas as associações entre as características de saúde e a posse do 

telefone fixo. Posteriormente, calculou-se o vício absoluto, bem como a 

razão de vício para cada uma das nove variáveis selecionadas.  

O vício absoluto é dado pela diferença aritmética entre o valor 

estimado da característica de saúde para a parcela da população com 

telefone fixo e o valor obtido pelo total da população (com e sem telefone 

                                                 
4 Disponível em www.fsp.usp.br/isa-sp 
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fixo), que serão considerados nesse trabalho como sendo os verdadeiros 

valores populacionais. 

Para avaliar o impacto do vício sobre as inferências foi calculado o 

“bias ratio” 20,21, aqui denominado “razão de vício” (rv)22, para cada 

característica de saúde, segundo a fórmula a seguir: 

��(�) = 	
�í	
�	�������	(�)

����	����ã�	(�)
	 

Cochran23 apresenta uma tabela com diferentes valores de razões de 

vício e as respectivas alterações dos níveis de confiança dos intervalos de 

confiança de 95%. Uma razão de vício igual a 0,40 foi usada como limite 

aceitável por alguns estudos13,14,15 o que, segundo a tabela, geraria uma 

redução do nível de confiança pré-estabelecido de 95% para menos de 

93,2%. Se a razão de vício for igual a 0,60, o nível de confiança cairia para 

aproximadamente 91%.     

 

Tipos de ajustes de Pós-estratificação 

No presente trabalho foram utilizadas três abordagens para a 

construção dos pesos de pós-estratificação. A primeira foi a ponderação por 

célula ou ponderação por casela, que é atualmente empregada pelo 

VIGITEL6 e usou, três variáveis: sexo (masculino/feminino), idade (18 a 24, 

25 a 34, 35 a 44, 45 a 54, 55 a 64 e 65 anos ou mais de idade) e 

escolaridade do indivíduo (0 a 8, 9 a 11 e 12 ou mais anos de estudo), 

totalizando 36 estratos sociodemográficos. Foi calculado um peso diferente 

para cada um desses estratos (caselas), resultado da razão entre a 
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proporção de cada estrato, considerando a população total (com e sem 

telefone) e a proporção considerando apenas a população com telefone do 

mesmo estrato. Em seguida, cada um desses pesos foi multiplicado aos 

respectivos pesos do delineamento, de forma a igualar a composição da 

população com telefone fixo à da população total5,9,13,14.  

A segunda técnica utilizada foi a denominada rake ou raking24, um 

procedimento interativo de criação de pesos de pós-estratificação. Sua 

principal vantagem em relação à ponderação por célula é o fato de utilizar 

apenas as distribuições marginais das variáveis sociodemográficas 

envolvidas no processo de ponderação9,10,16,24,25. Nesta técnica interativa, 

que será chamada apenas de rake, trabalha-se com os totais marginais de 

cada variável, fazendo com que as distribuições marginais das pessoas com 

telefone fixo, se tornem análogas às distribuições marginais populacionais 

(com e sem telefone fixo) de cada variável sociodemográfica utilizada no 

ajuste24,25,26,27 . 

Por se tratar de um método interativo de criação dos pesos de pós-

estratificação, recomenda-se a utilização de um algoritmo para a devida 

execução e processamento das informações. Ressalta-se, no entanto, que 

esta técnica já conta com rotinas/macros desenvolvidas por pesquisadores 

internacionais e já estão disponíveis para serem utilizadas nos programas 

SAS28 e Stata19,29.  

A terceira técnica utilizada foi uma “combinação” entre o ajuste por 

célula e a técnica rake. O ajuste por célula, apesar de amplamente utilizado, 

tem uma limitação em relação ao número de caselas utilizadas para o 
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cálculo dos pesos. Salienta-se que se for empregado um grande número de 

variáveis, ou mesmo variáveis com muitas categorias, pode-se observar em 

algumas caselas, números muito pequenos de observações, ou mesmo 

caselas sem qualquer observação, o que pode gerar pesos, muitas vezes, 

distorcidos. Dessa forma, uma alternativa para solucionar essa desvantagem 

da ponderação por casela é utilizar nesses subgrupos (muito pequenos ou 

sem observação) os pesos obtidos pelo método rake. Oh e Scheuren30 

usaram com sucesso essa técnica e a denominaram de “método rake 

modificado”16,30. Neste estudo, os pesos obtidos pela ponderação por célula 

foram substituídos pelos pesos obtidos pela técnica rake nas caselas que 

continham menos de 15 observações16,24,25.  

Para a comparação entre as diferentes estratégias de ajustes de pós-

estratificação foram calculados, após a aplicação de cada um deles, os 

vícios absolutos, as razões de vício, bem como as médias dos vícios 

absolutos e também das razões de vício das características de saúde de 

interesse. Assim, tais valores foram comparados aos anteriores, 

possibilitando a avaliação do efeito de cada ajuste realizado. 

 

Variáveis sociodemográficas utilizadas nos ajustes de pós-

estratificação 

A escolha das variáveis sociodemográficas que fizeram parte dos 

diversos ajustes de pós-estratificação propostos neste estudo se baseou nas 

associações que cada uma delas possuía com as diferentes características 

de saúde analisadas e também no fato das mesmas estarem presentes nos 
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inquéritos telefônicos (VIGITEL e BRFSS)6,11. Foram então utilizadas as 

variáveis, sexo (masculino/feminino), idade (18 a 24, 25 a 34, 35 a 44, 45 a 

54, 55 a 64 e 65 e mais), escolaridade do indivíduo (0 a 8, 9 a 11 e 12 e 

mais anos de estudo), raça/cor (branco, não-branco), situação de trabalho 

(empregado, desempregado, outra5), naturalidade do indivíduo (Estado de 

SP, outro lugar) e número de adultos no domicílio (apenas 1, 2 a 3, 4 e 

mais). 

A variável situação conjugal foi utilizada seguindo a classificação 

sugerida por Battaglia et. al.9 (casado, unido+solteiro, separado + divorciado 

+ viúvo), que justificam a união das categorias “solteiro” e “unido”, por este 

ser um grupo com menor representação na população com telefone fixo5,32 e 

apresentar mais semelhanças com os solteiros com relação à idade e 

escolaridade. 

A partir das variáveis sociodemográficas disponíveis no estudo foram 

construídos modelos de regressão logística múltipla31 (stepwise forward) 

com o objetivo de se identificar, especificamente, os fatores associados a 

cada uma das características de saúde analisadas para posterior utilização 

na criação dos pesos de pós-estratificação. Encontrou-se que o tabagismo 

esteve associado à idade, escolaridade, situação de trabalho e situação 

conjugal. Para a realização de consulta odontológica, os fatores associados 

foram a escolaridade, a raça e a idade; já para a posse do plano de saúde 

as associações se deram com a escolaridade, naturalidade, raça e situação 

conjugal. Em relação às doenças crônicas, para a hipertensão arterial, os 

                                                 
5 Categoria composta por aposentados, estudantes e donas de casa. 
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fatores associados foram a idade, escolaridade e situação de trabalho; para 

diabetes, a idade e situação conjugal; para a osteoporose, a situação 

conjugal, sexo e idade e para asma/bronquite/enfisema, apenas a idade foi 

significativa no modelo. 

Em relação aos exames preventivos, para a mamografia os fatores 

associados foram a escolaridade, a situação conjugal e a idade; já a 

realização do exame de próstata esteve associado à idade, situação de 

trabalho e escolaridade.  

Após a construção dos modelos de regressão foi computado o 

número de vezes que cada variável sociodemográfica permaneceu 

significativa nos nove diferentes modelos logísticos, ou seja, identificou-se 

para cada característica de saúde, quantos e quais foram os fatores 

associados a cada uma delas. As variáveis idade, escolaridade e situação 

conjugal, presentes em mais da metade dos modelos construídos (8, 7 e 5 

vezes respectivamente) foram então utilizadas para a criação dos diversos 

ajustes utilizados neste trabalho, conforme explicitado na Figura 1 a seguir: 
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Figura 1. Estratégias de pós-estratificação usadas para a criação dos 

ajustes utilizados. São Paulo, 2012. 

 

 

Para a análise dos dados deste trabalho utilizou-se o programa Stata 

10.019 que permite, por meio do módulo survey, considerar os diversos 

aspectos do delineamento complexo da amostra do ISA-Capital 2008 (pesos 

e unidades primárias de amostragem) 17. Além disso, utilizando o comando 

ipfweight foi possível criar os pesos para o ajuste pela técnica rake, já 

considerando a ponderação proveniente da amostra complexa do 

inquérito29. 

Ajustes de Pós-estratificação

Técnica das Caselas

Sexo, Idade e 
Escolaridade

Idade, Escolaridade e 

Situação Conjugal

Técnica Rake

Sexo, Idade e 

Escolaridade

Idade, Escolaridade e 

Situação Conjugal

Fatores associados à 

cada característica de 

saúde

Técnica Combinada

Sexo, Idade e 
Escolaridade

Idade, Escolaridade e 

Situação Conjugal
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O projeto de pesquisa ISA-SP foi aprovado pela Comissão de Ética 

em Pesquisa da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São 

Paulo, protocolo Nº 381 (Parecer No 13/01) e todos os respondentes 

assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. 

 

Resultados 

 A cobertura de telefone fixo no município de São Paulo no ano de 

2008 para moradores com 18 anos ou mais de idade (2.206 pessoas) foi 

estimada em 77,6% IC95% (73,1% ; 81,5%), com diferença estatisticamente 

significativa entre os sexos (p=0,0293), com uma maior cobertura para o 

sexo feminino (79,3% contra 75,7% do sexo masculino). A idade média das 

pessoas que possuíam o aparelho fixo em sua residência foi superior 

(p<0,001) à das pessoas que referiram não possuir o referido aparelho (43,7 

anos contra 36,2 anos; respectivamente). Considerando a escolaridade do 

indivíduo, observa-se uma tendência estatisticamente significativa do 

aumento da posse do telefone fixo residencial com o aumento do nível de 

escolaridade. Para moradores que possuem de 0 a 8 anos de estudo, a 

cobertura do telefone foi de 67,3% IC95% (61,8% ; 72,3%), para quem 

referiu ter 9 e 11 anos, a posse ficou em 78,7% IC95%(73,8% ; 82,9%) e 

para o maior nível de escolaridade a cobertura atingiu 91,6% IC95%(87,4% ; 

94,4%). 

 Na Tabela 1 encontram-se as prevalências das características de 

saúde analisadas segundo a posse do telefone fixo residencial. Destaca-se 

que, com exceção da hipertensão e da asma/bronquite/enfisema, as demais 
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variáveis foram associadas ao telefone fixo residencial (p<0,05), sendo que 

as melhores condições de estilo de vida e acesso aos serviços estiveram 

ligadas à posse do aparelho. 

 As razões de vício das estimativas referentes às características de 

saúde analisadas, bem como os diferentes ajustes empregados são 

apresentados nas Figuras 2 e 3. Nelas, pode ser verificado que, 

considerando apenas a população com telefone fixo, antes de qualquer 

ajuste, todas as estimativas possuíam razões de vício superiores a 0,75 

(valor para o qual observa-se uma redução no nível de confiança pré-fixado 

de 95% para menos de 90%)23. Ressalta-se que para a maioria das 

variáveis analisadas (consultas odontológicas, posse do plano de saúde, 

prevalência de diabetes e realização dos exames de próstata e mamografia) 

a razão de vício superou o valor 1,50, indicando uma redução no nível de 

confiança pré-fixado do intervalo de 95% para menos de 68% 23. 

 Na Figura 2 são apresentadas também as razões de vício obtidas 

após a aplicação dos diferentes ajustes de pós-estratificação (célula, rake e 

ajuste combinado) utilizando as variáveis sexo, idade e escolaridade. 

Destaca-se que, no ajuste por célula, com exceção da prevalência de 

asma/bronquite/enfisema, as estimativas tiveram redução de vício. As 

menores razões de vício foram obtidas para as prevalências de hipertensão 

arterial e osteoporose, as maiores, para posse do plano de saúde e 

realização de mamografia na vida.  A média das razões de vício para esse 

ajuste foi de 0,86. 
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 Ainda na mesma figura, considerando o ajuste obtido pelo rake, 

observa-se que para todas as variáveis analisadas foram obtidas reduções 

nas razões de vício. Similarmente ao obtido pelo ajuste por célula, as 

maiores razões de vício também foram obtidas para a posse do plano e a 

realização da mamografia na vida, porém a média das razões de vício nesse 

ajuste foi menor (0,82). Considerando o ajuste combinado, apenas para a 

variável asma/bronquite/enfisema não foi constatada redução de vício, no 

entanto, para as variáveis hipertensão e osteoporose, este foi o ajuste que 

mais reduziu o vício (reduções superiores a 90%). A média da razão de 

vício, considerando esse ajuste, foi de 0,85. 

A partir da identificação das variáveis idade, escolaridade e situação 

conjugal, associadas à maioria das características de saúde analisadas, 

foram construídos outros três ajustes de pós-estratificação, considerando a 

técnica de ponderação por célula, o rake e o ajuste combinado (Figura 3). 

Utilizando a ponderação por célula, a média das razões de vício nesse 

ajuste foi de 0,83. Destaca-se que, por essa técnica, foi observada a maior 

redução de vício da variável tabagismo (74,2%).  

Ainda na Figura 3, a ponderação com o uso da técnica rake mostrou 

um melhor desempenho para as características de saúde analisadas em 

relação ao conjunto sexo, idade e escolaridade (Figura 2). Observou-se que 

a maioria das variáveis apresentou uma razão do vício inferior a 0,60 e a 

média das razões de vício foi igual a 0,75. Destaca-se que esse ajuste foi 

responsável pelas maiores reduções de vício para as variáveis 

asma/bronquite/enfisema, realização de exame de próstata e mamografia. 
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Pelo ajuste combinado, a mesma figura mostra que as variáveis plano de 

saúde e diabetes tiveram as menores razões de vício obtidos por esta 

técnica (1,26 e 0,63 respectivamente) e a média da razão de vício para essa 

estratégia foi de 0,79. 

Considerando-se as médias das razões de vício, verificou-se que, 

analisando os diferentes ajustes e os distintos conjuntos de variáveis 

utilizadas (sexo, idade e escolaridade ; idade, escolaridade e situação 

conjugal), a técnica rake teve a menor média da razão de vício em ambos os 

casos (0,82 e 0,75 respectivamente).  

Na Tabela 2 são encontrados os vícios absolutos, as razões de vício e 

a diminuição das razões de vício (em percentual) dos dados referentes ao 

ajuste utilizando a técnica rake, considerando dessa vez, um ajuste diferente 

(utilizando variáveis sociodemográficas específicas e associadas) para cada 

característica de saúde. Por meio dessa estratégia, foi obtida a menor média 

da razão de vício, dentre todas as demais técnicas empregadas (0,69), com 

redução média de 54%, na qual mais da metade das variáveis obtiveram 

uma razão de vício inferior a 0,60. Entre as maiores reduções obtidas, 

destacam-se as razões de vício das seguintes variáveis: exame de próstata 

(0,59), prevalência de diabetes (0,51), tabagismo (0,48), hipertensão (0,14) e 

osteoporose (0,02).  
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Discussão 

 Este estudo comparou estimativas de algumas variáveis de estilo de 

vida, estado de saúde e utilização de serviços, obtidas pelo inquérito 

domiciliar de saúde no município de São Paulo (ISA-Capital 2008) aplicando 

diversos ajustes de pós-estratificação às estimativas obtidas a partir dos 

entrevistados detentores de telefone fixo residencial. Salienta-se que no ano 

da realização do estudo, a cobertura de telefone fixo no município chegou a 

aproximadamente 77% para a população adulta, uma das maiores do país.  

 Os resultados deste trabalho mostraram que os moradores sem 

telefone fixo no município possuíam maior prevalência de tabagismo e 

menores prevalências de realização de exames preventivos, consultas 

odontológicas e posse de plano de saúde, confirmando o que foi encontrado 

em outros estudos que compararam esses dois perfis de moradores 5,13,14,32. 

Em relação à prevalência de doenças crônicas como a hipertensão e asma, 

uma vez que os dados não foram ajustados por sexo e idade, não foi 

encontrada associação com a posse do telefone fixo, assim como em outros 

estudos14,32, diferentemente13,14, contudo, da estimativa de diabetes, a qual 

observou-se maior prevalência entre os que possuíam o telefone fixo. 

 Devido às diferenças entre as duas parcelas da população, as 

estimativas obtidas considerando apenas a população com telefone fixo 

divergem daquelas considerando o total da população (com e sem telefone 

fixo). Por isso, a essas estimativas foram aplicadas diversas estratégias de 

ajuste de pós-estratificação visando principalmente à redução dessa 

diferença, que constitui o vício. 
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 Os ajustes de pós-estratificação têm sido amplamente utilizados por 

melhorar a validade das estimativas, sendo importantes ferramentas para 

redução do vício gerado pela não-resposta e não-cobertura de determinada 

parcela da população9,10. Neste trabalho foi observado que todos os ajustes 

empregados reduziram a média do vício absoluto, bem como a média da 

razão de vício das estimativas, independentemente da técnica utilizada.  

 Pesquisadores9,10,16 que trabalham com algumas técnicas para 

redução do vício, tentam há alguns anos desenvolver novos métodos de 

ajuste mais refinados utilizando diversas variáveis sociodemográficas, 

informações de pessoas que tiveram cancelamento recente da linha 

telefônica, além de ferramental estatístico mais complexo, como é o caso da 

técnica GREG (generalized regression estimation), modelagem por 

regressão logística e ajustes combinados16.  

 Kalton e Flores-Cervantes16 discutem que ao aplicar o ajuste por 

célula, os pesquisadores podem necessitar de dados relativos às 

distribuições (populacionais) conjuntas de determinadas variáveis 

sociodemográficas que, muitas vezes, não estão disponíveis. Nestes casos, 

o uso da técnica rake pode ser considerado uma alternativa devido à 

facilidade de se encontrar em fontes externas, as distribuições marginais 

populacionais de variáveis necessárias para o processo de ponderação.  

 Os mesmos autores ainda comentam que se o número de caselas 

não é muito grande e o número de observações presentes em cada uma 

delas é considerável, pode ser mais recomendado utilizar o ajuste por célula. 

Entretanto, se for necessário utilizar um grande número de variáveis para o 
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cálculo dos pesos de pós-estratificação, pode-se dar preferência para o rake, 

ou até mesmo utilizar o método combinado (ponderação por célula e 

rake)24,25,26. Salienta-se que tal recomendação (método combinado) foi 

seguida no presente estudo e os resultados dos ajustes apresentados neste 

trabalho mostraram que a média da razão de vício, foi inferior àquela obtida 

pelo ajuste por caselas. 

 Battaglia et. al.24 sugerem a utilização de uma técnica de truncamento 

(trim) na criação dos pesos de pós-estratificação impedindo a geração de 

valores muito diferentes do conjunto, o que ampliaria a variabilidade e 

consequentemente, o vício. Apesar de não haver regras específicas para 

esse truncamento, os autores sugerem que os pesos não tenham amplitude 

superir a cinco vezes o valor da média deles. Ressalta-se que tal 

recomendação também foi seguida nesse estudo e nenhum valor ficou 

acima do limite sugerido. Alternativamente, os mesmos autores citam 

também, como pontos de corte, o uso do peso mediano adicionando cinco 

ou seis vezes o intervalo interquartílico, ou ainda, o uso do percentil 95. 

 Em relação às características de saúde analisadas verificou-se que as 

variáveis tabagismo e consultas odontológicas estiveram associadas 

negativamente e positivamente, respectivamente à posse do telefone fixo. 

Os vícios encontrados para as estimativas do hábito de fumar foram 

inferiores aos encontrados para as estimativas de realização de consulta 

odontológica no ano anterior à entrevista e também para realização de 

mamografia na vida, nesse e em outros estudos13,14. O ajuste que mais 

reduziu o vício para as estimativas do hábito de fumar e também para a 
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posse do plano de saúde foi o que utilizou a ponderação por célula e as 

variáveis idade, escolaridade e situação conjugal, todas associadas às 

características analisadas. 

 No caso das doenças crônicas, para a estimativa de prevalência de 

asma/bronquite/enfisema que não estava associada à posse do telefone fixo, 

não foi verificada redução de vício com a utilização da técnica de caselas; no 

entanto, a redução se deu apenas pelas aplicações do rake. Já o ajuste que 

mais reduziu o vício para a estimativa da prevalência de hipertensão foi o 

que empregou a combinação da técnica rake e ponderação por célula 

(redução de 96,6%), da mesma forma, para as estimativas de diabetes e 

osteoporose, o uso do rake, utilizando variáveis associadas a cada uma 

delas, mostrou o melhor desempenho na redução do vício. 

 Considerando a realização dos exames preventivos (mamografia e 

exame de próstata), verificou-se que as maiores reduções de vício foram 

obtidas com a técnica rake, utilizando as variáveis idade, escolaridade e 

situação conjugal, todas fortemente associadas à realização desses exames, 

tanto para homens quanto para mulheres. 

Segri et. al. 33 e Viacava et. al. 34 apontaram para uma sobre-

estimativa de indicadores de cobertura de mamografia nos dados de 

pesquisa via telefone (VIGITEL) o que pode ser ilustrado pelo resultado 

apresentado neste trabalho, uma vez que 85,7% das moradoras com 

telefone fixo realizaram o exame e apenas 61,2% das moradoras sem 

telefone fixo o fizeram uma vez na vida. Devido a essa diferença entre as 

prevalências, mesmo com o atual ajuste empregado pelo VIGITEL e os 
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demais verificados pelo presente estudo, a estimativa da realização de 

mamografia ainda permaneceu viciada (embora a diferença considerando o 

melhor ajuste chegue a aproximadamente 2,5 pontos percentuais em 

relação ao verdadeiro valor populacional).  

 Salienta-se que nesse trabalho foram utilizadas, no máximo, quatro 

variáveis sociodemográficas para o ajuste pelo rake, embora alguns 

autores9,25 comentem que, em alguns casos, são utilizadas até dez variáveis 

sociodemográficas para a criação desses pesos. Para garantir um bom 

resultado das técnicas empregadas, Battaglia et. al.25 ainda recomendam a 

utilização de variáveis sociodemográficas associadas às características de 

saúde, bem como a inexistência de categorias com frequência inferior a 5%.  

 O principal diferencial nesse estudo se deve ao fato de que, utilizando 

as estimativas obtidas por um inquérito domiciliar que contempla os 

moradores com e sem telefone fixo, foi possível estimar e quantificar a 

diferença que existiu entre as estimativas obtidas apenas considerando a 

população com telefone fixo e o total da população, que nesse estudo foi 

considerado como sendo o verdadeiro valor populacional. Utilizando 

diversas técnicas de ajustes de pós-estratificação foi verificado que estes 

reduziram o vício a níveis considerados desprezíveis para as estimativas de 

osteoporose, hipertensão, tabagismo e um pouco acima desse nível para as 

estimativas de diabetes, exame de próstata e asma/bronquite e enfisema.  

 Notou-se que em todos os ajustes empregados as diminuições dos 

vícios foram de certa forma, semelhantes. A técnica rake, com o emprego 

das variáveis que estiveram associadas a cada uma dessas características 
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de saúde, obteve desempenho levemente superior aos demais (menores 

médias de vício e razão de vício para as características analisadas), embora 

o tradicional ajuste por sexo, idade e escolaridade utilizando a ponderação 

por célula tenha mostrado desempenho satisfatório.  

Assim como no trabalho desenvolvido por Battaglia et. al.9 verificou-se 

que, identificando e utilizando um rol de variáveis sociodemográficas 

associadas às características de saúde de interesse, gerando pesos 

diferentes para cada uma dessas características (rake), o vício pode ser 

“substancialmente reduzido”. Embora existam diferenças entre as 

populações brasileiras e americanas, a utilização de mecanismos 

específicos de ponderação, pode levar a resultados satisfatórios em ambos 

os países.  

 No entanto, deve-se ressaltar a importância de estudos voltados para 

a realidade local, bem como a realização de mais trabalhos voltados a 

inclusão de novas variáveis com diferentes categorias e o desenvolvimento 

de novas técnicas de ponderação visando a redução dos vícios, uma vez 

que, apesar da taxa de cobertura de linhas telefônicas residenciais em São 

Paulo ser superior a 75%, Segri et. al.13 e o presente estudo evidenciam que 

a exclusão de pessoas sem linha de telefone fixo resulta em estimativas 

viciadas, com alterações importantes do nível de confiança pré-fixado para 

os intervalos de confiança. 
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 Por fim, o fato dos ajustes não eliminarem os vícios por completo não 

deve ser considerado um empecilho para a realização dos inquéritos via 

telefone, pois com o aprimoramento das técnicas de ponderação, suas 

estimativas poderão ser cada vez menos viciadas e dessa forma contribuir 

para o direcionamento de ações e políticas de saúde no Brasil. 
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Tabela 1. Comportamentos relacionados à saúde, estado de saúde e 
utilização de serviços da população de 18 anos e mais, segundo presença 
de linha telefônica residencial no domicílio. ISA-Capital-2008, São Paulo. 
2012. 

Variável 
Com 

telefone 
Sem 

telefone Total 
p** 

n %* n %* n %* 
Tabagismo        
     Fumante 291 19,7 116 27,7 407 21,5 

0,009 
     Não fumante 1472 80,3 327 72,3 1.799 78,5 
Consultas odontológicas 
 (últimos 12 meses) 

      
 

     Sim 896 58,6 168 44,4 1.064 55,4 
<0,001 

     Não 866 41,4 275 55,6 1.141 44,6 
Plano de Saúde        
     Sim 896 55,9 88 25,1 984 49,0 

<0,001 
     Não 867 44,1 355 74,9 1.222 51,0 
Hipertensão        
     Sim 594 21,9 110 17,7 704 20,9 

0,077 
     Não 1.167 78,1 333 82,3 1.500 79,1 
Diabetes        
     Sim 219 7,2 25 2,7 244 6,2 

<0,001 
     Não 1.541 92,8 418 97,3 1.959 93,8 
Osteoporose        
     Sim 145 3,7 16 1,3 161 3,1 

<0,001 
     Não 1.607 96,3 426 98,7 2.033 96,9 
Asma/Bronquite/ 
Enfisema 

      
 

     Sim 132 6,4 38 8,7 170 6,9 
0,154 

     Não 1.631 93,6 405 91,3 2.036 93,1 
Realização de Mamografia1 
 (na vida) 

       

     Sim 623 85,7 75 61,2 698 82,0 
<0,001 

     Não 116 14,3 47 38,8 163 18,0 
Realização de Exame de 
Próstata2 
 (na vida) 

       

     Sim 337 60,6 30 30,8 367 55,3 
<0,001 

     Não 151 39,4 53 69,2 204 44,7 
        
n: número de indivíduos na amostra não ponderada 
*Porcentagem da amostra ponderada 
**Valor de p do teste qui-quadrado corrigido para efeito do desenho amostral (Rao-Scott)  
1Mulheres com 40 anos ou mais 2Homens com 40 anos ou mais  
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Figura 2. Distribuição das razões de vício das características de saúde analisadas, segundo técnica de ajuste de pós-

estratificação, considerando as variáveis sexo, idade e escolaridade. ISA-Capital-2008, São Paulo, 2012. 
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Figura 3. Distribuição das razões de vício das características de saúde analisadas, segundo técnica de ajuste de pós-

estratificação, considerando as variáveis idade, escolaridade e situação conjugal. ISA-Capital-2008, São Paulo, 2012. 
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RESUMO  

Introdução. Nas últimas décadas, o interesse em se obter informações 
sobre certas características populacionais em nível desagregado, ou seja, 
em áreas menores, vem crescendo ao redor do mundo, principalmente 
visando a implantação, organização, bem como a formulação e o 
acompanhamento de políticas públicas e de promoção à saúde em nível 
local. Objetivo. Avaliar técnicas de estimação em pequenas áreas, 
utilizando dados de um inquérito de saúde de base populacional realizado 
em São Paulo, visando gerar estimativas para uma área menor do 
município. Metodologia. Utilizando dois inquéritos de saúde de base 
populacional e cinco técnicas (diretas e indiretas) de estimação em 
pequenas áreas, estimativas de diversas situações de saúde foram obtidas 
para uma área menor do Município de São Paulo (Distrito de Saúde do 
Butantã) a partir dos dados de todo o município (ISA-Capital 2003). Em 
seguida, essas estimativas obtidas foram comparadas àquelas calculadas 
em amostra de base populacional do Distrito de Saúde do Butantã, (ISA-SP 
2001/2002). As análises foram realizadas no Stata 11.0, que permite 
considerar os diversos aspectos do delineamento complexo de ambos os 
inquéritos. Resultados. Observaram-se semelhanças entre as populações 
de São Paulo e do Distrito de Saúde do Butantã, em relação ao sexo, 
escolaridade do chefe, raça/cor, naturalidade do indivíduo, situação conjugal 
e característica do domicílio. As estimativas de pequenas áreas obtidas por 
meio da calibração e via modelagem, considerando os fatores associados a 
cada uma delas, foram as que tiveram menor diferença, ou seja, maior 
semelhança com as prevalências consideradas como sendo os verdadeiros 
valores populacionais. Discussão. A utilização de técnicas de estimação em 
pequenas áreas permite, além de extrapolar o uso de determinada pesquisa 
que, a princípio, não tenha sido desenhada para tal objetivo, identificar as 
necessidades de determinadas regiões, ou mesmo contribuir para a 
implantação de ações preventivas e intervenções em saúde pública em nível 
local. 

 

Palavras-chave: Pequenas áreas. Comparação. Estimação. Entrevistas 
domiciliares. Ponderação. 
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ABSTRACT 

Introduction. In recent decades, the interest in information about certain 
population characteristics in disaggregated level, (small areas), is growing 
around the world, mainly aiming at the implementation, organization as well 
as the formulation and monitoring of public policies and health promotion at 
the local level. Objective. Evaluate small area estimation techniques, using 
data from a population-based health survey conducted in São Paulo, aiming 
to generate estimates for a smaller area of the city. Methodology. Using two 
household health surveys and five small area estimation techniques (direct 
and indirect), several health prevalence estimates were obtained for a small 
area of São Paulo (Butantã Health District) from data for the entire city (ISA-
Capital 2003). Then these estimates were compared with those calculated 
from a population-based survey of Butantã Health District (ISA SP-
2001/2002). Analyses were performed in Stata 11.0, which allows to consider 
the various aspects of the complex sample design of both surveys. Results. 
There were similarities between the populations of São Paulo and Butantã 
Health District in relation to sex, age, education, race/ethnicity, place of birth, 
marital status and characteristics of the dwelling. The small area estimates 
obtained through calibration and regression, considering the factors 
associated with each of them, were the ones with the less difference and 
thus the most similar to the prevalence considered to be the true population 
values. Discussion. The use of small-area estimation techniques allows 
extrapolating the utilization of a research that had not been designed for such 
a purpose, identifying the needs of a particular region, contributing to the 
implementation of preventive interventions in public health at the local level. 
 
Keywords: Small-area estimation. Comparison. Regression. Household 
surveys. Weighting. 
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INTRODUÇÃO 

A inferência a ser feita a partir dos resultados de um inquérito de 

saúde de base populacional depende, primordialmente, das etapas de 

coleta, consistência, validação e análise apropriada dos dados. Alguns 

autores comentam que se a pesquisa tiver sido delineada utilizando 

procedimentos de amostragem complexa, os dados deverão passar por um 

processo de ponderação e a análise deverá contemplar os aspectos deste 

delineamento. (VIACAVA, 2002; ALVES e SILVA, 2007; SZWARCWALD e 

DAMACENA, 2008; BIELER et. al., 2010). 

Nas últimas décadas, o interesse em se obter informações sobre 

certas características populacionais em nível desagregado, ou seja, em 

áreas menores, vem crescendo, principalmente visando a implantação, 

organização, bem como a formulação e o acompanhamento de políticas 

públicas e de promoção à saúde em nível local (HAOMIAO et. al., 2004; 

BAJEKAL et. al., 2004; ABS, 2006). Entretanto, com algumas exceções, os 

delineamentos dos estudos, incluindo os tamanhos de amostra são 

determinados de maneira que forneçam estimativas com boa precisão para 

níveis geográficos maiores (FREIRE, 2001). 

Na medida em que aumenta o nível de desagregação dessas áreas, 

aumentam, também, as dificuldades enfrentadas pelos pesquisadores em 

obter estimativas populacionais válidas para estas áreas, como prevalências 
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de doenças crônicas, hábitos de estilo de vida e acesso a serviços de saúde 

(YU et. al., 2007; GOODMAN, 2010; ZHANG et. al., 2011; CUI et. al., 2012). 

São vários os autores e abordagens que tratam do tema de estimação 

em pequenas áreas, que é conhecido por ser um procedimento estatístico 

cujo principal objetivo é gerar estimativas estáveis e confiáveis para uma 

área menor do que aquela para a qual a pesquisa foi planejada (GOSH e 

RAO, 2004; ABS, 2006; SCHENEIDER, 2009). Na literatura são encontrados 

dois principais métodos de estimação; o primeiro, denominado “método 

direto”, calcula as estimativas levando em consideração apenas os aspectos 

do delineamento do estudo nas áreas (menores) de interesse, sem aplicar 

nenhuma ferramenta estatística mais refinada. Neste grupo destacam-se a 

“estimação direta”, a “estimação sintética” e a “estimação por calibração” ou 

simplesmente “calibração”, equivalente à técnica de ajuste de pós-

estratificação (HAOMIAO et. al., 2004; ABS, 2006; YU et. al., 2007; UGARTE 

et. al., 2009; GOODMAN, 2010).  

Adicionalmente, existe um segundo método, denominado “método 

indireto”, que consiste em construir estimativas para pequenas áreas 

utilizando técnicas de regressão e que exige um maior nível de 

conhecimento estatístico para sua operacionalização. Dentre os métodos 

indiretos destacam-se a modelagem de regressão do tipo sintética, ou 

simplesmente “regressão sintética” e também os modelos hierárquicos, no 

qual são consideradas além das variáveis no nível individual, variáveis 

externas de contexto, referentes às áreas menores de interesse 
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(GOLDSTEIN, 1999; TWIGG e MOON, 2002; ABS, 2006; UGARTE et. al., 

2009; SCHNEIDER et. al., 2009; WENJUN et. al., 2009a; WENJUN et. al., 

2009b; CUI et. al., 2011). 

Este trabalho tem por objetivo avaliar técnicas de estimação em 

pequenas áreas, comparando estimativas de características de saúde para 

uma área específica do Município de São Paulo (Distrito de Saúde do 

Butantã), geradas a partir de um inquérito de saúde realizado no Município 

de São Paulo (ISA-Capital, 2003), com os dados do próprio Distrito de 

Saúde do Butantã, obtidos em outro inquérito domiciliar de saúde (ISA-SP, 

2001/2002). 

 

MÉTODOS 

Para a realização deste trabalho foram obtidas estimativas de 

diversas situações de saúde em pequena área do Município de São Paulo 

(Distrito de Saúde do Butantã), a partir de dados de todo o município, 

utilizando o ISA-Capital (2003). Essas estimativas foram, em seguida, 

comparadas com aquelas calculadas em amostra do Distrito de Saúde do 

Butantã, obtidas no ISA-SP (2001/2002). 

O Inquérito Multicêntrico de Saúde no Estado de São Paulo (ISA-SP) 

é um estudo transversal de base populacional para análise de condições de 

vida e saúde, bem como uso de serviços de saúde, realizado entre os anos 

de 2001 e 2002, abrangendo quatro áreas do estado de São Paulo, por meio 

de entrevistas domiciliares (CESAR et. al., 2005).  
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No total foram entrevistadas 6.819 pessoas de todas as idades, 

residentes em área urbana, sendo 1.588 no município de Botucatu, 1.585 

em Campinas, 1.787 em uma área compreendida por três municípios da 

região sudoeste da grande São Paulo (Taboão da Serra, Embu e Itapecerica 

da Serra) e 1.859 no Distrito de Saúde do Butantã que compreende os 

distritos da região oeste da cidade de São Paulo, Vila Sônia, Morumbi, Rio 

Pequeno, Raposo Tavares, Jaguaré e Butantã (CESAR et. al., 2005). 

O ISA-Capital entrevistou, em 2003, 3.357 pessoas de todas as 

idades, residentes exclusivamente em área urbana do município de São 

Paulo. A seguir, a figura 1 mostra a localização do município de São Paulo, 

bem como destaca os cinco distritos administrativos que compõem o Distrito 

de Saúde do Butantã. 

Figura 1: Município de São Paulo dividido em distritos administrativos 

e em destaque, o Distrito de Saúde do Butantã. 
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As amostras de ambos os inquéritos foram obtidas por procedimentos 

de amostragem probabilística, estratificada, por conglomerados e em dois 

estágios. No primeiro estágio foram sorteados setores censitários. Cada 

setor sorteado foi percorrido para se proceder à elaboração de uma relação 

atualizada de endereços. A partir dessa listagem foram sorteados os 

domicílios (segundo estágio) que compuseram as amostras principais de 

cada área de estudo (ALVES, 2005). 

No ISA-SP, de um total de 1.859 pessoas entrevistadas no Distrito de 

Saúde do Butantã, 973 possuíam 18 ou mais anos de idade e fizeram parte 

da análise deste trabalho. Já no ISA-Capital 2003, 1.850 pessoas tinham 18 

anos ou mais no momento da entrevista.  

Todas as informações coletadas sobre características demográficas, 

socioeconômicas, de morbidade e uso de serviços de saúde foram obtidas 

por meio de questionários estruturados em blocos temáticos, previamente 

testados e aplicados por meio de entrevistas domiciliares, realizadas por 

entrevistadores treinados que foram supervisionados durante todo o 

processo de coleta (CESAR et. al., 2005). 

 

Características de saúde analisadas e variáveis sociodemográficas 

Para a realização deste estudo foram obtidas estimativas de 

prevalências (sim/não) para diferentes características de saúde 

autorreferidas, relacionadas a:  

-   estilo de vida: fumante atual. 
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- estado de saúde: morbidade referida nos 15 dias anteriores à 

entrevista, hipertensão arterial, diabetes, asma e obesidade, dicotomizada 

de acordo com o índice de massa corporal (IMC) e idade (pessoas com 

idade inferior a 60 anos e IMC<30 kg/m2, foram classificadas como não 

obesas, da mesma forma que pessoas com idade igual ou superior a 60 

anos e IMC<27 kg/m2. Já, os adultos com até 60 anos e IMC>=30 kg/m2 

foram classificadas como sendo obesos, assim como idosos com IMC>=27 

kg/m2). 

- uso de serviços de saúde e medicamentos: hospitalização e 

realização de consulta odontológica nos 12 meses que precederam à 

entrevista, uso de medicamentos nos 3 dias anteriores à entrevista, 

realização do exame de mamografia, pelo menos uma vez na vida para 

mulheres com 40 anos e mais e realização de pelo menos um exame de 

próstata na vida para homens com 40 anos e mais. 

As variáveis sociodemográficas utilizadas nesse trabalho foram: sexo 

(masculino/feminino), faixa etária (18 a 29, 30 a 39, 40 a 49, 50 a 59 e 60 a 

69 anos e 70 anos e mais), escolaridade do indivíduo e do chefe de família 

(0 a 3, 4 a 7, 8 a 11 e 12 e mais anos de estudo), situação conjugal (casado, 

unido, solteiro, separado+divorciado, viúvo), raça/cor (branco, não-branco), 

naturalidade do indivíduo (nascido no município de São Paulo, Estado de 

São Paulo, outro lugar), renda familiar per capita (1 salário mínimo ou 

menos, mais de 1 salário mínimo) e característica do domicílio 

(adequado/inadequado), sendo consideradas adequadas, as moradias 
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constituídas por casas ou apartamentos, dispondo de rede de abastecimento 

de água, esgoto, lixo e iluminação elétrica. 

 

Métodos de Estimação em Pequenas Áreas 

Utilizando o banco ISA-Capital 2003, foram aplicados métodos de 

estimação (direto e indireto) com objetivo de obter prevalências das 

características de saúde citadas anteriormente, para o Distrito de Saúde do 

Butantã. Para a geração destas estimativas por meio do método direto, 

foram empregadas três técnicas: “estimação direta”, “estimação sintética” e 

“estimação por calibração”. 

 A “estimação direta” consistiu em selecionar, dentro da amostra de 

todo o município (ISA-Capital), apenas as pessoas residentes no Distrito de 

Saúde do Butantã e a partir delas, gerar diretamente as estimativas das 

características de saúde de interesse, sem deixar de considerar, entretanto, 

os aspectos do delineamento amostral.  

A segunda técnica empregada foi a “estimação sintética” que 

considera a estimativa da área toda (município de São Paulo) e a 

distribuição percentual da população da área menor (Distrito de Saúde do 

Butantã) segundo subgrupos populacionais definidos segundo sexo, idade e 

escolaridade. Foram criados 48 estratos sociodemográficos, utilizando o 

cruzamento das variáveis sexo (masculino e feminino), faixa etária (18 a 29, 

30 a 39, 40 a 49, 50 a 59, 60 a 69 anos e 70 anos e mais) e escolaridade do 

chefe de família em anos de estudo (0 a 3 anos, 4 a 7 anos, 8 a 11 anos e 
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12 ou mais). Esta última variável, cuja utilização é indicada em inquéritos de 

saúde, é considerada um bom indicador de condições de vida devido à 

“facilidade de obtenção, boa qualidade da informação dada pelos 

entrevistados e associação com aspectos importantes das condições de 

vida” (CESAR et. al., 2005). 

Para a operacionalização da “estimação sintética”, primeiramente 

calculou-se a proporção da população do Distrito de Saúde do Butantã, 

segundo os 48 estratos sociodemográficos. Em seguida, para cada um 

desses estratos, foram estimadas as prevalências da área maior (Município 

de São Paulo) das diversas características de saúde. Por fim, em cada um 

desses mesmos 48 estratos foi feita a multiplicação desses dois valores que, 

em seguida, foram somados para que se chegasse às estimativas sintéticas 

das características de saúde estudadas, conforme explicitado pela seguinte 

expressão: 

CapitalISAj

j total

jestratocada

antãButtéticaSin p
antãButSaúdeDistpopulação

antãButSaúdeDistpopulação
p

−

=

∑= ˆ.
.

.
ˆ

48

1 )(

)(
  (1) 

Onde: CapitalISAjp
−

ˆ  é a estimativa da prevalência em cada um dos j 

estratos sociodemográficos (j=1,...,48) do município de São Paulo. 

A terceira técnica direta utilizada foi a “estimação por calibração” 

(AUS, 2006; YU et. al., 2007). Também conhecida pelo nome de “ajuste de 

pós-estratificação”, é utilizada para igualar a composição sociodemográfica 

de uma amostra à de uma população de estudo da qual foi retirada. Para 
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este ajuste da amostra de estudo são utilizados dados populacionais de 

fontes externas (censos, registros administrativos ou projeções 

populacionais).  

Esta estratégia foi utilizada nesse trabalho igualando a composição 

sociodemográfica do município de São Paulo à do Distrito de Saúde do 

Butantã pela denominada técnica “rake” (BATTAGLIA et. al., 2008) para que 

as novas estimativas para a área menor pudessem ser geradas. 

Para a aplicação do “rake” e subsequente geração das estimativas 

pela técnica de “calibração” foram usados dois grupos de variáveis distintos, 

o primeiro considerou apenas o sexo, a idade e a escolaridade do chefe (não 

apresentados) e o segundo, incluiu as variáveis sociodemográficas que 

estiveram associadas a cada característica de saúde analisada, utilizando os 

dados referentes a todo o município (ISA-Capital). 

No quadro a seguir são encontradas as características de saúde e os 

respectivos fatores sociodemográficos associados a cada uma delas, obtidos 

por meio de regressão logística. 
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Quadro 1. Características de saúde e respectivos fatores 

sociodemográficos associados. ISA-Capital, 2003. 

Características de Saúde Fatores Associados 

Fumo Atual Sexo / Idade / Naturalidade / Raça/cor 

Morbidade Referida 
Sexo / Idade / Escolaridade /  

Situação Conjugal / Raça/cor 

Hipertensão Sexo / Renda / Naturalidade / Raça/cor 

Diabetes 
Sexo / Idade / Naturalidade / Escolaridade / 

Situação Conjugal / Domicílio Adequado 

Asma Sexo / Renda / Naturalidade / Raça/cor 

Obesidade Sexo / Idade / Escolaridade 

Hospitalização Idade / Naturalidade / Raça / Escolaridade 

Consultas Odontológicas Sexo / Idade / Situação Conjugal / Renda 

Consumo de Medicamentos Sexo / Idade / Situação Conjugal 

Mamografia Idade / Naturalidade 

Próstata Idade / Situação Conjugal 

 

Após a identificação desses fatores associados, para cada 

característica de saúde foi aplicado um ajuste diferente e em seguida, as 

estimativas para o Distrito de Saúde do Butantã foram calculadas.  

A quarta técnica utilizada faz parte do denominado “método indireto” e 

recebeu o nome de “regressão sintética” (HAOMIAO et. al., 2004; BAJEKAL 
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et. al., 2004; ABS, 2006; SCHNEIDER et. al., 2009; UGARTE et. al., 2009). 

Utilizou-se, em um primeiro momento, a análise de regressão logística 

múltipla para identificação de fatores associados a cada característica de 

saúde. Ressalta-se que, nessa etapa, foram utilizados os dados referentes a 

todo o município de São Paulo (ISA-Capital) para obtenção dos coeficientes 

de regressão (Quadro 1). Em seguida, estes coeficientes das variáveis 

preditoras foram aplicados aos dados da área menor, para então se obter a 

estimativa de prevalência da característica de saúde dessa área menor. Ou 

seja, nessa segunda etapa foram consideradas apenas as pessoas que 

faziam parte do Distrito de Saúde do Butantã, presentes na amostra do ISA-

Capital. 

A quinta técnica utilizada foi criada a partir de duas outras usadas 

anteriormente, uma direta e outra indireta (“calibração” e “regressão 

sintética”). Inicialmente, utilizou-se a técnica de pós-estratificação (rake) para 

igualar a composição sociodemográfica de São Paulo à do Distrito de Saúde 

do Butantã e, posteriormente, utilizando a análise de regressão logística e os 

fatores associados a cada característica de saúde, novas estimativas foram 

obtidas. Esta estratégia será chamada neste trabalho de “regressão 

calibrada”.  

Destaca-se que, tanto na criação dos pesos de pós-estratificação 

quanto na análise de regressão logística, para a obtenção das estimativas 

por meio da “regressão calibrada” foram utilizadas as variáveis associadas a 

cada uma das características de saúde (Quadro 1). Além disso, na geração 
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das estimativas de prevalências foram consideradas todas as pessoas que 

faziam parte da amostra do ISA-Capital e não somente as pessoas do 

Distrito de Saúde do Butantã. 

A figura 2 a seguir, ilustra as diferentes estratégias de estimação em 

pequenas áreas utilizadas por este trabalho. 

Figura 2. Estratégias de estimação em pequenas áreas utilizadas. 
São Paulo, 2012. 

 

Dessa forma, utilizando o Inquérito ISA-Capital 2003, para cada 

característica de interesse analisada foram geradas cinco estimativas de 

pequena área. Estas foram, então, comparadas às estimativas obtidas para 

o Distrito de Saúde do Butantã, a partir do Inquérito ISA-SP, que por sua 

vez, foram consideradas como sendo os verdadeiros valores populacionais 

do Distrito de Saúde do Butantã. Para a comparação das estimativas, foi 

Estimação  em

Pequenas Áreas

Métodos Diretos

Estimação Direta

(1)

Estimação Sintética

(2)

Estimação por Calibração 

(3)

Métodos Indiretos

Regressão Sintética

(4)

Regressão “Calibrada”

(3+4)



124 
 

 

feito o cálculo da diferença aritmética (dif), em módulo, entre as estimativas 

obtidas pelas diferentes estratégias e os valores populacionais do Distrito de 

Saúde do Butantã conforme a Expressão 2 a seguir: 

)(

^

ntãButaSPISACapitalISA PPdif −− −=   (2) 

• CapitalISAP −

^

 : estimativa da prevalência de determinada 

característica de saúde do Distrito de Saúde do Butantã, obtida a 

partir do dado para o município de São Paulo (ISA-Capital) pelas 

diferentes técnicas empregadas. 

• )( ntãButaSPISAP
− : prevalência de determinada característica de 

saúde do Distrito de Saúde do Butantã, obtida pelo ISA-SP 

(parâmetro populacional). 

Para a análise desses dados e o emprego do ferramental estatístico 

de forma adequada, utilizou-se o programa Stata 11.0 que permite 

considerar os diversos aspectos do delineamento complexo das amostras 

de ambos os inquéritos (pesos, estratos e unidades primárias de 

amostragem) em todas as etapas de análise do trabalho (KISH, 1965; 

ALVES, 2005). 

Foram calculadas as distribuições percentuais e os respectivos 

intervalos de confiança de 95% das características econômicas e 

sociodemográficas obtidas por ambos os inquéritos. Para a comparação 

entre as prevalências das características de saúde foram construídos 
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intervalos de confiança de 95% para a diferença entre as estimativas e, 

consideradas estatisticamente diferentes, aquelas características cujo 

intervalo de confiança dessa diferença não contivesse o valor zero. 

Para a comparação do desempenho entre as técnicas de estimação 

em pequenas áreas verificou-se qual das estratégias analisadas produziu 

estimativas mais próximas aos considerados valores populacionais. Para 

isso, foram calculadas as médias das diferenças de cada técnica e 

considerado o melhor ajuste, aquela com menor média. 

Para a construção dos modelos múltiplos de regressão logística, foi 

utilizada a estratégia stepwise forward, e, posteriormente, realizados testes 

de ajuste dos modelos (Hosmer e Lemeshow), bem como testadas possíveis 

interações e consideradas as inclusões de variáveis de confusão e 

modificadoras de efeito. 

Os projetos de pesquisa “Inquérito Multicêntrico de Saúde no Estado 

de São Paulo (ISA-SP) e Inquérito de Saúde no município de São Paulo 

(ISA-Capital 2003)” foram apresentados e aprovados pela Comissão de 

Ética em Pesquisa da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São 

Paulo, protocolo nº 381 (Parecer no 13/01). O ISA-SP foi financiado pelo 

Programa de Políticas Públicas da FAPESP em parceria com a Secretaria 

de Estado da Saúde de São Paulo e o ISA-Capital 2003 teve apoio da 

Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. 
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RESULTADOS 

Na Tabela 1 são apresentados os percentuais e os respectivos 

intervalos de confiança (95%) descrevendo os perfis econômicos e 

sociodemográficos do município de São Paulo e do Distrito de Saúde do 

Butantã. Não foram observadas diferenças entre as duas populações, em 

relação ao sexo, escolaridade do chefe, raça/cor, naturalidade do indivíduo, 

situação conjugal e característica do domicílio. O mesmo foi observado para 

a idade, uma vez que a idade média estimada no Distrito de Saúde do 

Butantã foi de 40,1 anos IC95%[38,3 ; 41,8] e no município todo, 40,5 anos 

IC95%[39,5 ; 41,5]. 

Ainda na Tabela 1, foi verificada diferença significativa em relação a 

renda familiar per capita, onde menor percentual de renda inferior a 1 salário 

mínimo foi encontrado no Distrito de Saúde do Butantã (26,0% - IC95% 

[19,0% ; 34,4%]) em comparação com a capital (40,6% - IC95% [36,6% ; 

44,9%]). 

Na Tabela 2 são apresentadas as prevalências, os respectivos 

intervalos de confiança (95%) das características de saúde, bem como a 

diferença aritmética entre as estimativas obtidas pelos dois inquéritos de 

saúde e os respectivos intervalos de confiança (95%) dessas diferenças. Foi 

verificado que os intervalos contemplam o valor zero para a maioria das 

características de saúde, com exceção da variável morbidade referida. 

Dessa forma, não há evidências para garantir que as estimativas de 
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prevalências sejam estatisticamente diferentes entre as duas áreas 

consideradas.  

Na Tabela 3 são apresentados os resultados dos diferentes métodos 

diretos e indiretos empregados, bem como as diferenças calculadas para 

cada característica de saúde. Pela “estimação direta”, destaca-se o alto valor 

da diferença entre as estimativas obtidas por essa estratégia. A média das 

diferenças foi igual a 12,83 pontos, influenciada principalmente pela 

cobertura dos exames preventivos de mamografia (32,19) e próstata (53,44). 

De uma maneira geral, observou-se que das onze características 

analisadas, apenas para a hipertensão, a estimativa obtida foi próxima ao 

considerado verdadeiro valor. 

Considerando a “estimação sintética”, observou-se uma redução da 

diferença em dez, das onze estimativas analisadas. A média das diferenças 

caiu 78,9%, em relação à estimação direta e chegou a 2,71 pontos. As 

estimativas com menores diferenças por meio desta técnica foram a 

prevalência de diabetes, asma e exame de próstata. 

Pela “calibração”, empregando a técnica “rake” e considerando como 

ajuste as variáveis associadas a cada característica de saúde, a média das 

diferenças encontradas foi ainda menor (2,21 pontos). Verificou-se em sete 

das onze características analisadas que as diferenças dessas estimativas 

diminuíram quando comparadas às da “estimação sintética”. As prevalências 

de hipertensão, diabetes, asma, obesidade e hospitalização tiveram 

diferenças inferiores a 0,75 ponto percentual, entretanto, para as estimativas 
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de morbidade referida e mamografia, a diferença ainda foi superior a 5 

pontos. 

Ainda na Tabela 3 são apresentados os resultados referentes às 

análises realizadas pelo “método indireto” de estimação, ou seja, utilizando 

as estratégias de modelagem estatística. Pela “regressão sintética”, 

observou-se uma redução da diferença nas estimativas de prevalência de 

fumo atual, morbidade referida, hospitalização e consultas odontológicas em 

relação aos três “métodos diretos” empregados. Utilizando esta técnica a 

média das diferenças foi 2,63 pontos.  

As estimativas geradas pela “regressão calibrada”, que considerou no 

ajuste de pós-estratificação as variáveis associadas (Quadro 1), alcançaram 

a menor diferença entre as estimativas de 6 características de saúde (fumo 

atual, diabetes, consultas odontológicas, uso de medicamentos, mamografia 

e exame de próstata) e a segunda menor diferença para as outras 5 

características analisadas. Com isso, a média das diferenças entre os 

valores obtidos e os considerados valores populacionais foi a menor dentre 

todas as demais (1,57 pontos) e comparando com a outra técnica indireta 

(“regressão sintética”) houve uma redução dessa diferença em nove das 

onze estimativas de saúde consideradas. 

 

DISCUSSÃO 

Neste trabalho foram utilizadas algumas estratégias de estimação em 

pequenas áreas, utilizando dados de dois inquéritos de saúde de base 
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populacional realizados entre os anos de 2001 e 2002 em uma área 

específica da cidade de São Paulo, e outro, no ano de 2003 em todo o 

município, com o objetivo de explorar e comparar diferentes técnicas de 

estimação em pequenas áreas presentes na literatura. 

Entre os dois métodos de análise (direto e indireto), as prevalências 

das características de saúde obtidas pela “estimação direta”, que utiliza 

apenas os dados dos indivíduos da área menor de interesse, não geraram 

estimativas válidas para a maioria das variáveis, assim como constatado 

pelos trabalhos de LARSEN (2003), HAOMIAO et. al. (2004), ABS (2006), 

UGARTE et. al. (2009) e GOODMAN (2010). Dificilmente inquéritos de 

saúde permitem a obtenção de estimativas confiáveis em áreas não 

definidas como domínios de estudo. Salienta-se que, no presente trabalho, 

fizeram parte da amostra de toda a cidade (ISA-Capital), apenas dois 

setores originados do Distrito de Saúde do Butantã, totalizando 71 pessoas 

nessa área menor, sendo apenas 42 com 18 anos ou mais de idade. 

A segunda estratégia utilizada neste trabalho, a “estimatição 

sintética”, considerou toda a amostra do município de São Paulo, e a partir 

das prevalências estimadas para toda a capital, utilizou-se a estrutura por 

sexo, idade e escolaridade do chefe de família, da área menor (Distrito de 

Saúde do Butantã) para gerar então, as novas estimativas para esta 

pequena área. Com isso, 90% das estimativas melhoraram, ou seja, tiveram 

o valor da diferença reduzida, quando comparadas à primeira técnica 

(“estimação direta”). Ressalta-se que esta estratégia é bastante utilizada por 
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órgãos de gestão em saúde, tendo em vista sua facilidade operacional 

(HAOMIAO et. al., 2004; ABS, 2006; GOODMAN, 2010). 

A terceira técnica empregada, denominada “calibração”, mostrou 

resultados mais satisfatórios e com menor diferença (próximos aos valores 

verdadeiros) quando comparados aos outros “métodos diretos” aqui 

estudados. Aplicando a técnica “rake” e utilizando em cada ajuste, as 

variáveis associadas a cada característica de saúde analisada, observou-se 

melhora na maioria das estimativas avaliadas pelo presente trabalho. Isto 

explica-se pelo fato de, ao utilizar variáveis (associadas) específicas para a 

recomposição sociodemográfica da amostra da área maior, com base nos 

dados da área menor, o cálculo das estimativas dessas características de 

saúde levam em consideração apenas as variáveis que, de alguma forma, 

explicam esses fenômenos, e isso, portanto, contribuiu para que resultados 

obtidos por essa técnica fossem mais próximos aos valores verdadeiros. 

Outro fator que pode ter contribuído para essa melhora nas estimativas 

obtidas pela “calibração” está no fato de não terem sido encontradas 

diferenças na maioria das prevalências das características de saúde 

encontradas para a cidade de São Paulo e para o Distrito de Saúde do 

Butantã (Tabela 2). 

Dados não apresentados mostraram que ao utilizar no ajuste apenas 

as variáveis sexo, idade e escolaridade do chefe, as estimativas não tiveram 

melhora, e para algumas delas, acabaram tendo o valor da diferença 

aumentado. Similarmente, ao utilizar todas as variáveis sociodemográficas 
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disponíveis no estudo para a recomposição da estrutura do município de 

São Paulo, as estimativas também não se aproximaram dos valores 

verdadeiros. 

Acrescenta-se ainda que para a utilização da “calibração”, poderia ter 

sido empregada uma forma alternativa denominada ponderação por células 

ou caselas (GELMAN e CARLIN, 2002; SEGRI, 2008), formando, no caso de 

se trabalhar com as variáveis sexo, idade e escolaridade do chefe, os 

mesmos 48 estratos sociodemográficos utilizados na “estimação sintética”, 

para o cálculo dos pesos. Optou-se, no entanto, pelo uso do “rake”, que 

requer apenas os dados das distribuições marginais das variáveis 

sociodemográficas envolvidas no processo de ponderação, o que pode 

facilitar seu uso em outros estudos (KALTON e FLORES-CERVANTES, 

2003). 

LARSEN (2003) comenta que as “estimativas diretas” acabam sendo 

bastante sensíveis devido a tamanhos de amostra pequenos, gerando assim 

grande variabilidade, conforme verificado neste estudo. Apesar de sua 

operacionalização não exigir ferramental complexo, a “estimação sintética” e 

a “calibração” necessitam de dados disponíveis em fontes externas das 

distribuições populacionais da área de interesse, como censos e registros 

administrativos.  

Quando foi utilizada a “regressão calibrada” observaram-se reduções 

nas diferenças para a maioria das estimativas das diversas situações de 

saúde analisadas, diminuindo assim, a média dessas diferenças quando 



132 
 

 

comparadas aos resultados obtidos pela “estimação sintética” e “calibração”. 

Outros estudos que também compararam as estimativas obtidas por 

diferentes métodos acabaram optando pelos resultados via modelagem 

estatística, frente aos estimadores diretos e sintéticos (HAOMIAO et. al., 

2004; UGARTE et. al., 2009; SCHNEIDER et. al., 2009; GOODMAN, 2010; 

CUI et. al., 2011).  

É preciso considerar que a “regressão sintética” assume que cada 

área menor possui algumas características comuns às áreas maiores. Nesse 

sentido, segundo ABS (2006), um dos componentes mais importantes para a 

produção de estimativas de pequenas áreas está no fato de poder contar 

com dados auxiliares adequados, obtidos em fontes externas confiáveis e 

relacionados com a variável de interesse que devem ser incluídos nos 

modelos como variáveis explicativas.  

HAOMIAO et. al. (2004) compararam técnicas estatísticas de 

estimação em pequenas áreas e concluíram que a construção de modelos 

pode exigir mais tempo e maiores esforços, porém ela produz resultados 

mais satisfatórios se comparados à “estimação direta” e “sintética”. Da 

mesma forma, GOODMAN, (2010) aconselha o uso da regressão para a 

obtenção de estimativas válidas, mas também alerta que o uso de variáveis 

de contexto, que não sejam associadas à variável de interesse, pode tornar 

preferível o uso de métodos diretos como a “estimação sintética” e a 

“calibração”.  

Neste trabalho, os coeficientes das variáveis explicativas dos modelos 

de “regressão sintética” foram gerados a partir do banco de dados de toda 
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cidade de São Paulo e as estimativas para a área menor foram geradas 

levando em consideração apenas as pessoas residentes no Distrito de 

Saúde do Butantã. Isso determinou uma diminuição na precisão das 

estimativas e consequentemente, uma ampliação dos intervalos de 

confiança. 

Ao utilizar, por sua vez, a “regressão calibrada”, a precisão das 

estimativas não fica comprometida, pois, como o banco de dados da área 

toda (São Paulo) passa por um processo de calibração, as estimativas são 

então geradas considerando todas as unidades amostrais e não apenas as 

da área menor. Por esta técnica foram obtidos os melhores resultados 

(menor valor de diferença média). YU et. al. (2007) e UGARTE et. al. (2009) 

comentam que esse tipo de técnica composta por um método direto e outro 

indireto pode melhorar a precisão das estimativas, que passa a ser calculada 

com um número maior de observações.  

Em relação às características de saúde analisadas por este trabalho, 

todas elas foram dicotomizadas e a literatura mostra que algumas delas já 

foram objetos de estudo de estimação em pequenas áreas, em diversos 

outros trabalhos nos países desenvolvidos, como é o caso do tabagismo 

(TWIGG e MOON, 2002; WENJUN et. al., 2009a; CUI et. al., 2011), 

prevalência de doenças crônicas como hipertensão (GOODMAN, 2010), 

diabetes (CONGDON, 2006; SREBOTNJAK et. al., 2010) e asma (MENDEZ-

LUCK et. al., 2007). A obesidade foi tema dos trabalhos de WENJUN et. al. 

(2009b); ZHANG et. al. (2011) e o exame de mamografia foi estudado por 
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KNUTSON et. al. (2008) e SCHNEIDER et. al. (2009). Não foram 

encontrados, no entanto, estudos que tivessem trabalhado com as 

estimativas de consultas odontológicas e hospitalização no último ano, 

morbidade referida nos 15 dias anteriores, uso de medicamentos nos últimos 

3 dias e realização de exame de próstata alguma vez na vida. 

Além das estratégias utilizadas neste estudo, trabalhos mais recentes 

têm empregado modelos de regressão multinível (WENJUN et. al., 2009a; 

GOODMAN, 2010; CUI et. al., 2011; ZHANG et. al., 2011) e algumas 

técnicas mais refinadas de análise, como, por exemplo, a regressão beta 

multivariada (SOUZA, 2011), a utilização de modelos assimétricos 

(FERRAZ, 2011), alisamento espacial (HAOMIAO et. al., 2004; GOODMAN, 

2010) e o uso de estimadores compostos (GOSH e RAO 1994; 

PFEFFERMANN, 2002; YU et. al., 2007; UGARTE et. al., 2009). No entanto, 

há outros pesquisadores que, ao invés de utilizar uma abordagem 

frequentista, vem trabalhando com técnicas bayesianas de análise em 

pequenas áreas (GOSH e RAO, 1994; LARSEN, 2002; RAO, 2008).  

 É necessário citar algumas das limitações presentes neste e em 

outros estudos. HAOMIAO et. al. (2004) e BATTAGLIA et. al. (2008) 

comentam que a “calibração” e/ou a modelagem necessitam de informações 

sociodemográficas para a área (menor) de estudo e estas, algumas vezes 

podem não estar disponíveis, o que inviabilizaria a realização de estudos 

com esse objetivo. Outra limitação está na própria modelagem estatística, 
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que pode, por exemplo, comprometer as estimativas, caso todos os 

cuidados e procedimentos sejam realizados de forma não adequada. 

 Além disso, outra limitação importante deste trabalho está no fato do 

Distrito de Saúde do Butantã, que fez parte da amostra do ISA-SP, ser 

composto por 5 distritos (Vila Sônia, Morumbi, Raposo Tavares, Rio 

Pequeno e um quinto também denominado Butantã, conforme mostrado na 

Figura 1) e o estudo ISA-Capital ter contemplado em sua amostra apenas 

dois desses distritos (Morumbi e Vila Sônia). Este fato fez com que não 

fosse possível aplicar modelos de regressão mais sofisticados e que 

levassem em consideração não apenas o indivíduo, mas, também, variáveis 

de contexto, relacionadas à área menor de interesse, o que comprometeria 

os resultados obtidos via regressão multinível, uma vez que os mesmos não 

seriam representativos do Distrito de Saúde do Butantã como um todo. 

 Tratando-se de políticas de saúde, diversos estudos ressaltam a 

importância do uso de inquéritos e técnicas de pequenas áreas para a 

criação de políticas, alocação de recursos e acompanhamento de 

estratégias de saúde em nível local (MOKDAD e REMINGTON, 2010). 

Destaca-se que WENJUN et. al. (2009a) e WENJUN et. al. (2009b) fizeram 

em seus trabalhos, classificações interessantes utilizando os dados do 

estado de Massachussets (EUA). Os autores ordenaram cada uma das 

áreas menores analisadas, segundo níveis de prioridade, de acordo com as 

estimativas de prevalências obtidas nessas áreas. Esta classificação, bem 

como as ações de saúde para cada um desses níveis foi elaborado para 

duas grandes preocupações de saúde pública no país, o tabagismo e a 
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obesidade. Esta, segundo os mesmos autores, lidera em número de causas 

de óbitos e onde são investidos mais de 90 bilhões de dólares ao ano e 

aquele, responsável por mais mortes que acidentes automobilísticos, AIDS, 

homicídios e suicídios somados. 

No presente trabalho foram analisadas, não apenas uma única 

característica de saúde como a maioria dos estudos que utilizam estratégias 

de estimação em pequenas áreas, nem apenas três como GOODMAN 

(2010), que trabalhou simultaneamente com prevalência de asma, 

hipertensão arterial e diabetes. Optou-se por explorar e analisar onze 

distintas variáveis, considerando atributos de estilo de vida, estado de saúde 

e acesso a serviços. Vale ressaltar que, mesmo por se tratar de um trabalho 

prático operacional, cada característica de saúde foi explorada de forma 

detalhada (estratégia “taylor made”), para a identificação de suas variáveis 

associadas e consequentemente criação de pesos específicos de pós-

estratificação (ao invés de utilizar apenas um conjunto fixo de variáveis 

sociodemográficas). Isso contribuiu para obtenção de melhores estimativas, 

conforme recomendação de TWIGG e MOON (2002).  

  O caráter exploratório desse estudo permitiu utilizar técnicas de 

estimação em pequenas áreas considerando os dados referentes a toda a 

capital paulista (ISA-Capital), na produção de estimativas de saúde, as quais 

puderam ser comparadas às estimativas do Distrito de Saúde do Butantã, 

obtidas pelo Inquérito de Saúde no Estado de São Paulo (ISA-SP), que 

nesse caso, foram o padrão-ouro do trabalho. Diversos outros estudos com 

o mesmo tema, não possuem tais valores de referência para comparação. 
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Dessa forma, esperava-se encontrar estimativas semelhantes às obtidas 

pelo ISA-SP, embora o inquérito ISA-Capital não tenha sido delineado 

especificamente para isso. Este fato reforça a proposta de WENJUN et. al. 

(2009b) que além de encorajar outros pesquisadores a explorar e comparar 

estas técnicas, destacam a importância do desenvolvimento de estudos 

cuidadosamente planejados com o objetivo de validar os métodos de 

estimativas em pequenas áreas (TWIGG e MOON, 2002; GOODMAN, 

2010). 

 A utilização de técnicas de estimação em pequenas áreas permite, 

além de extrapolar o uso de determinada pesquisa que, a princípio, não 

tenha sido desenhada para tal objetivo, identificar a distribuição geográfica 

detalhada de características de saúde (SCHNEIDER et. al., 2009), bem 

como gerar estimativas válidas a um custo bastante inferior se comparado à 

realização de uma pesquisa feita localmente. Fica claro que nenhum método 

de estimação em pequenas áreas será capaz de produzir informação com 

melhor precisão do que os obtidos por uma pesquisa desenhada para 

específicas regiões, no entanto, programas de saúde pública podem utilizar 

estas e outras estratégias de estimação com a finalidade de identificar as 

necessidades de determinadas regiões, ou mesmo contribuir para a 

implantação de ações preventivas e intervenções em saúde em nível local. 
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Tabela 1. Composição socioeconômica e demográfica do município de São 
Paulo e região do Distrito de Saúde do Butantã, ISA-Capital (2003) e ISA-SP 
(2001/2002). 
 

Variável 

ISA-Capital 
(São Paulo) 

ISA-SP  
(Dist. Saúde Butantã) 

n* %** IC(95%) n* %** IC(95%) 

Sexo     
     Masculino 916 45,5 (42,5 ; 48,5) 479 46,2 (42,8 ; 49,6) 
     Feminino 962 54,5 (51,5 ; 57,5) 494 53,8 (50,4 ; 57,2) 
     

Escolaridade Chefe Família     
     0 a 3 anos 456 17,0 (14,5 ; 19,8) 242 14,8 (10,9 ; 19,9) 
     4 a 7 anos 625 30,9 (27,4 ; 34,8) 326 27,4 (21,9 ; 33,7) 
     8 a 11 anos 507 31,0 (27,7 ; 34,6) 256 32,8 (28,2 ; 37,7) 
     12 e mais anos 253 21,1 (17,0 ; 25,9) 143 25,0 (18,6 ; 32,7) 
     

Raça/Cor     
     Branca 1.197 66,9 (63,1 ; 70,5) 666 69,5 (63,1 ; 75,3) 
     Preta 152 8,3 (6,3 ; 10,7) 63 6,5 (4,4 ; 9,6) 
     Parda 440 23,2 (19,9 ; 26,9) 213 20,9 (15,8 ; 27,1) 
     Amarela/Indígena 36 1,6 (1,0 ; 2,7) 19 3,1 (1,1 ; 8,5) 
     

Situação Conjugal     
     Casado 793 41,6 (38,2 ; 45,2) 432 44,2 (39,1 ; 49,3) 
     Unido 201 13,9 (11,7 ; 16,5) 103 14,8 (11,0 ; 19,7) 
     Solteiro 454 30,3 (27,2 ; 33,6) 246 28,1 (23,2 ; 33,5) 
     Separado/Divorciado 125 7,0 (5,5 ; 8,8) 65 8,0 (6,3 ; 10,2) 
     Viúvo 275 7,2 (6,0 ; 8,6) 125 4,9 (3,8 ; 6,3) 
     

Naturalidade Indivíduo     
     Município de SP 670 46,0 (41,5 ; 50,6) 313 39,0 (35,1 ; 43,1) 
     Estado SP (exceto Capital) 332 13,3 (11,1 ; 15,9) 201 19,1 (14,9 ; 24,1) 
     Outro Estado ou País 844 40,7 (36,4 ; 45,2) 454 41,9 (36,1 ; 48,1) 
     

Renda Familiar (per capita) 
Em salários mínimos 

    

     Até 1 SM 843 40,6 (36,6 ; 44,9) 340 26,0 (19,0 ; 34,4) 
     Mais de 1 SM 1.035 59,4 (55,2 ; 63,4) 633 74,0 (65,6 ; 80,9) 
     

Característica do domicílio     
     Adequado 1.602 86,1 (78,1 ; 91,4) 787 84,4 (73,5 ; 91,3) 
     Inadequado 238 13,9 (8,6 ; 21,9) 158 15,6 (8,7 ; 24,5) 
* n: número de indivíduos da amostra não ponderada 
** Porcentagem e IC(95%) da amostra ponderada 
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Tabela 2. Comportamentos relacionados à saúde, estado de saúde e 
utilização de serviços da população de 18 anos e mais, do município de São 
Paulo e região do Distrito de Saúde do Butantã, ISA-Capital (2003) e ISA-SP 
(2001/2002). 
 

Variável 

ISA-Capital 
(São Paulo) 

ISA-SP  
(Dist. Saúde 

Butantã) 
Diferença 

e 
IC(95%)*** 

n* %** IC(95%) n* %** IC(95%) 

 
Fumo Atual 

336 
 

21,18  
(18,62 ; 23,99) 

195 
 

25,52  
(20,70 ; 31,03) 

 
-4,34 

( -10,1 ; 1,42) 
      

Morbidade Referida 504 27,87  
(24,11 ; 31,96) 218 20,93  

(16,81 ; 25,74) 
6,94 

(0,07 ; 13,1) 
      

Hipertensão Arterial 489 
16,33  

(14,05 ; 18,90) 265 
17,79  

(14,45 ; 21,70) 
-1,46 

(-5,75 ; 2,83) 
 

      

Diabetes 170 4,69  
(3,74 ; 5,87) 78 3,56  

(2,41 ; 5,23) 
1,13 

(-0,60 ; 2,86) 
      

Asma 107 4,98  
(3,72 ; 6,65) 53 4,23  

(2,70 ; 6,60) 
0,75 

(-1,63 ; 3,13) 
      

Obesidade 344 13,91  
(11,52 ; 16,70) 157 13,17  

(10,80 ; 15,97) 
0,74 

(-2,86 ; 4,34) 
      

Hospitalização 171 7,73  
(6,38 ; 9,33) 94 8,96  

(7,05 ; 11,33) 
-1,23 

(-3,78 ; 1,31) 
      
Consultas 
Odontológicas 723 47,11  

(42,76 ; 51,50) 399 
51,99  

(47,09 ; 56,85) 
-4,88 

(-11,35; 1,59) 
      

Uso de Medicamentos 993 47,65  
(43,83 ; 51,51) 497 43,89  

(37,89 ; 50,07) 
3,76 

(-3,04; 10,56) 
      

Mamografia (40+) 386 74,92  
(68,62 ; 80,31) 175 67,81  

(60,35 ; 74,47) 
7,11 

(-2,36; 16,58)  
      

Exame Próstata (40+) 274 47,04  
(40,02 ; 53,98) 143 44,47  

(34,52 ; 54,87) 
2,57 

(-9,54; 14,69) 
      
* n: número de indivíduos da amostra não ponderada 
** Porcentagem e IC(95%) da amostra ponderada 
*** IC95% -  Intervalo de confiança de 95% da diferença entre as proporções, utilizando a 
variância calculada sob as ponderações. 
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Tabela 3. Estimativas e diferenças obtidas para as variáveis de estudo, segundo os métodos diretos e indiretos de 
estimação em pequenas áreas. ISA-SP(2001/2002) e ISA-Capital(2003). São Paulo, 2012. 
 

Variáveis 

ISA-SP 
(Dist. 
Saúde 

Butantã) 

Métodos Diretos Métodos Indiretos 

Estimação Direta Estimação 
Sintética 

Estimação por 
Calibração 

Regressão 
Sintética 

Regressão 
Calibrada 

CapitalISAP −

^

 dif 
CapitalISAP −

^

 dif CapitalISAP −

^

 
dif CapitalISAP −

^

 
dif 

CapitalISAP −

^

 dif 

Fumo Atual 25,52% 35,75% 10,23 22,12% 3,40 21,89% 3,63 22,28% 3,24 23,03% 2,49 

Morbidade 20,93% 30,17% 9,24 27,43% 6,50 27,69% 6,76 25,60% 4,67 25,70% 4,77 

Hipertensão 17,79% 17,92% 0,13 15,36% 2,43 18,08% 0,29 16,20% 1,59 18,08% 0,29 

Diabetes 3,56% 8,82% 5,26 4,16% 0,60 3,88% 0,32 4,47% 0,91 3,77% 0,21 

Asma 4,23% 0,64% 3,59 4,85% 0,62 4,66% 0,43 5,36% 1,13 4,68% 0,45 

Obesidade 13,17% 26,48% 13,31 14,18% 1,01 13,63% 0,46 15,50% 2,33 13,66% 0,49 

Hospitalização 8,96% 5,42% 3,54 7,82% 1,14 8,23% 0,73 8,72% 0,24 8,71% 0,25 

Consultas 
Odontológicas 51,99% 60,10% 8,11 47,86% 4,13 49,94% 2,05 53,39% 1,4 50,90% 1,09 

Uso de 
Medicamentos 43,89% 55,42% 11,53 46,63% 2,74 47,09% 3,20 47,00% 3,11 45,50% 1,61 

Mamografia 67,81% 100,00% 32,19 76,36% 8,55 73,18% 5,37 75,03% 7,22 73,16% 5,35 

Exame de 
Próstata 44,47% 97,91% 53,44 43,53% 0,94 45,82% 1,35 47,78% 3,31 44,90% 0,43 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Os inquéritos de saúde de base populacional tem sido importantes na 

análise do estado de saúde das populações, no monitoramento de 

prevalências de comportamentos relacionados à saúde, na análise de 

tendências e especialmente para a implantação de políticas de promoção da 

saúde nos últimos anos, tendo desempenhado papel importante tanto 

nacionalmente, quanto localmente. 

Entretanto, independentemente da metodologia empregada na 

obtenção dos dados (inquérito telefônico ou domiciliar), alguns desafios têm 

sido identificados pela comunidade científica, como por exemplo, a 

diminuição das taxas de resposta ao longo dos últimos anos, o aumento da 

cobertura/abrangência da telefonia celular, impulsionando a incorporação de 

tecnologias de seleção das amostras, novas práticas de operacionalização 

da pesquisa e também o aprimoramento de técnicas estatísticas e 

programas de análise de dados que levam em consideração o delineamento 

amostral complexo. 

Dentro desse contexto, pesquisadores da área, tanto nacionais, 

quanto internacionais têm discutido e criado estratégias, com o objetivo de 

aprimorar a qualidade e validade de seus achados, visando, entre outras 

coisas, a redução do vício de estimativas obtidas em inquéritos de saúde, 

sejam eles domiciliares ou telefônicos. Entre estas estratégias, podem ser 
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destacados o aumento do controle e acompanhamento da coleta dos dados 

ainda na fase de campo. Outro fator importante é o uso de notificação 

(contato prévio com o entrevistado) antes do início da coleta de dados em 

regiões de difícil acesso ou com acesso restrito. Além disso, a utilização de 

diferentes estratégias para obtenção de dados, dentro de uma mesma 

pesquisa (dual-frame ou multiple-frame) pode ser viável, uma vez que certos 

grupos de entrevistados podem ser identificados de maneiras diferentes, 

como por exemplo, os jovens (celular) e idosos (domicilio).  

Em relação às técnicas de análise de dados, este trabalho utilizou a 

junção de bancos de dados de dois inquéritos diferentes para a comparação 

de estimativas e entendimento das diferenças observadas nas duas 

modalidades de inquéritos, possibilitando a utilização de módulos 

computacionais de análise que consideram os diversos aspectos complexos 

dos planos de amostragem, distintos para cada um deles. 

Neste sentido, ainda do ponto de vista metodológico, na tentativa de 

diminuição do vício gerado pela falta de resposta de determinados grupos 

populacionais e melhorar as estimativas obtidas em pesquisas via telefone 

fixo, foram avaliadas novos grupos de variáveis (associadas às 

características de saúde de interesse) e técnicas distintas (rake e rake 

combinado) de ajuste, na tentativa de contribuir para a consolidação dos 

inquéritos via telefone fixo, como sendo uma ferramenta que possa continuar 

a nortear o planejamento de políticas públicas de promoção à saúde. 
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Por fim, este e diversos outros estudos ressaltam a importância do 

uso de inquéritos de saúde e as diferentes técnicas de estimação em 

pequenas áreas, por meio da exploração de dois bancos de dados, 

destacando a funcionalidade desta técnica, que por sua vez, permite 

extrapolar o uso de determinada pesquisa que, a princípio, não tenha sido 

desenhada para tal objetivo, a um custo menor, com a finalidade de 

implantar ações preventivas e intervenções em saúde pública em nível local. 

Ressalta-se que, inúmeras são as informações e distintas são as 

estratégias para se analisar um dado de base populacional. Por isso, o uso 

da técnica adequada de análise estatística (considerando os diversos 

aspectos dos delineamentos amostrais complexos) deve ser realizado para 

que os resultados e principalmente as conclusões e interpretações 

provenientes de inquéritos de saúde de base populacional possam contribuir 

para a orientação no planejamento de ações, auxílio em tomadas de decisão 

e criação de novas políticas de Saúde Pública tanto no Brasil, quanto no 

mundo. 
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7. ANEXOS 
 
7.1 ANEXO I – Pareceres Comitê de Ética  
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7.2 ANEXO II – Termo de Consentimento 
 
 

    
 

Termo de consentimento livre e esclarecido 

 
 O Senhor (Sra.) está sendo convidado para participar da pesquisa: “Inquérito de Saúde no 

Município de São Paulo – 2008”.  O objetivo deste estudo é conhecer melhor as condições de vida e 

saúde dos moradores do Município de São Paulo. Estas informações poderão ajudar na elaboração de 

propostas para melhorar o atendimento de saúde da cidade de São Paulo. Esta pesquisa é um estudo 

conjunto da Universidade de São Paulo e Secretaria Municipal de Saúde São Paulo. 

 Numa entrevista, serão coletadas informações sobre sua saúde, seus comportamentos 

relacionados à saúde, o uso de serviços de saúde, bem como sobre suas condições sócio-econômicas. 

Na divulgação dos dados não haverá identificação dos entrevistados e ninguém, além dos 

pesquisadores, terá acesso aos nomes dos entrevistados nesta pesquisa. 

 A sua decisão pela participação ou não da pesquisa não é obrigatória e a qualquer momento 

você pode desistir de participar. Sua recusa não implicará nenhuma alteração no atendimento na 

unidade de saúde habitual. 

Os pesquisadores responsáveis por este trabalho estarão à disposição para qualquer 

esclarecimento e informações adicionais relativos a esta pesquisa. 
Caso tenha alguma reclamação sobre esta pesquisa também poderá entrar em contato com o comitê de 

Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde à Rua General Jardim, 36, 2º andar, fone 3218-4043. 
 

Eu, ______________________________________________________________ 

residente à Rua _____________________________________________ no ____ bairro 

_________________________________ aceito o convite e afirmo meu consentimento para 

participar na pesquisa “Inquérito de Saúde no Município de São Paulo – 2008”. 

 
 
São Paulo, ___ de ____________ de 2008. 
 
Assinatura do(a) entrevistado _______________________________________________ 

 

Assinatura do(a) entrevistador(a) _____________________________________________  

 
Contactos com os responsáveis pela pesquisa: 
 
Prof. Dr. Moisés Goldbaum  
Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP – Tel 3061-7084/7444 
 
Prof. Dr. Chester Luiz Galvão Cesar  
Departamento de Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública da USP – Tel 3061-7739  
 
Dra Margarida Lira 
Coordenação de Epidemiologia e Informação/ Secretaria Municipal de Saúde- Tel 3218-4090 

Inquérito de Saúde no 
Município de São Paulo 
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7.3 ANEXO III – Questionários ISA e VIGITEL 
 
 

Questões utilizadas, provenientes dos Blocos temáticos, ISA 
 

 

Inquérito de Saúde no 
Município e Estado de  

São Paulo 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



167 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 



168 
 

 

 
 

 
 

 

 



169 
 

 

 

 
 

 
 

 



170 
 

 

Questões utilizadas, provenientes do Questionário VIGITEL 2008 

MINISTÉRIO DA SAÚDE – SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

VIGILÂNCIA DE FATORES DE RISCO E PROTEÇÃO PARA DOENÇAS 
CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS POR ENTREVISTAS TELEFÔNICAS 

– VIGITEL – 2008 
Disque Saúde = 0800-61-1997 

 
Operador: xx 
Réplica: xx 
Cidade: xx, confirma a cidade:  � sim � não (agradeça e encerre; excluir do banco 
amostral e do agenda) 
 
1. Réplica XX número de moradores XX número de adultos XX 
 

2. Bom dia/tarde/noite. Meu nome é XXXX. Estou falando do Ministério da Saúde, o número do 
seu telefone é XXXX? 

� sim    � não – Desculpe, liguei no número 
errado. 
 

3. Sr(a) gostaria de falar com o(a) sr(a) NOME DO SORTEADO. Ele(a) 
está?   � sim  
 � não - Qual o melhor dia da semana e período para conversarmos com o(a) Sr(a) NOME 
DO SORTEADO? 

� residência a retornar. Obrigado(a), retornaremos a ligação. Encerre. 
 

3.a Posso falar com ele agora?  � sim  
  � não - Qual o melhor dia da semana e período para conversarmos com o(a) Sr(a) NOME 
DO SORTEADO? 

� residência a retornar. Obrigado(a), retornaremos a ligação. Encerre. 
 
 
 

4. O(a) sr(a) foi informado sobre a avaliação que o Ministério da Saúde está fazendo? 
� sim (pule para q5) 
 
� não - O Ministério da Saúde está avaliando as condições de saúde da população 
brasileira e o  seu número de telefone e o(a) sr(a) foram selecionados para participar de 
uma entrevista. A entrevista deverá durar cerca de 7 minutos. Suas respostas serão 
mantidas em total sigilo e serão utilizadas junto com as respostas dos demais 
entrevistados para fornecer um retrato das condições atuais de saúde da população 
brasileira. Para sua segurança, esta entrevista poderá ser gravada. Caso tenha alguma 
dúvida sobre a pesquisa, poderá esclarecê-la diretamente no Disque Saúde do Ministério 
da Saúde, no telefone: 0800-61-1997. O(a) sr(a) gostaria de anotar o telefone agora ou no 
final da entrevista?  

 

5. Podemos iniciar a entrevista? 
� sim (pule para q6)    
� não - Qual o melhor dia da semana e período para conversarmos? 

 � residência a retornar. Obrigado(a), retornaremos a ligação. Encerre. 
 

6. Qual sua idade? (só aceita ≥ 18 anos e < 150)  ____ anos (se < 21 anos, pule q12 a 
q13) 
 

7. Sexo:  ( ) masculino (pule a q14)    ( ) feminino (se > 50 
anos, pule a q14) 
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7.a Qual seu estado civil atual? 
  1( ) solteiro 
  2( ) casado/ juntado 
 3( ) viúvo 

       4( ) separado/divorciado 
 
 
 

8. Até que série e grau o(a) sr(a) estudou?  
8ª 
1� curso primário                � 1    � 2 � 3   � 4   
  
2� admissão �            
3� curso ginasial  ou ginásio � 1 � 2 � 3 � 4       
4� 1º grau  ou fundamental ou supletivo de 1º grau � 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 6 � 7 � 
8   
5� 2º grau ou colégio ou técnico ou normal ou  
     científico ou ensino médio ou supletivo de 2º grau  � 1 � 2 � 3        
6� 3º grau ou curso superior  � 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 6 � 7 � 
8 ou +  
7� pós-graduação (especialização, mestrado, doutorado) � 1 ou +         
8� nunca estudou     
777não sabe (só aceita q6>60)  
888 Não quis responder  
 
 
9. O(a) sr(a) sabe seu peso (mesmo que seja valor aproximado)? (só aceita ≥ 30 Kg e < 300kg)  
 _____ , ___ kg  777 � não sabe                            888  � não quis informar 
 

10. Quanto tempo faz que se pesou da última vez?  
1   ( ) menos de 1 semana 
2 ( ) entre 1 semana e 1 mês 
3 ( ) entre 1 mês e 3 meses 
4 ( ) entre 3 e 6 meses 
5 ( ) 6 ou mais meses 
6 ( ) nunca se pesou 
777� não lembra 
 

11. O(a) sr(a) sabe sua altura? (só aceita ≥ 1,20m e <2,20m) 
 __ m ____ cm 777 � não sabe      888 � não quis informar 
 
 

12. O(a) sr(a) lembra qual seu peso aproximado por volta dos 20 anos de idade? (apenas para q6 
> 20 anos) 

 � sim   � não (pule para q14) 
 

13. Qual era? (só aceita ≥ 30 Kg e < 300kg)   ________ kg 
 
        888 � não quis informar 

 
Para finalizar, nós precisamos saber: 
 
 

14. A cor de sua pele é: 
  1( ) branca  
  2( ) negra  
 3( ) parda ou morena  
  4( ) amarela (apenas ascendência oriental) 
 5( ) vermelha (confirmar ascendência indígena) 
  777� não sabe 
  888� não quis informar 
 

15. Além deste número de telefone, tem outro número de telefone fixo em sua casa? (não vale 
extensão) 

1� sim      2� não – (pule a q93) 
 

16. Se sim: Quantos no total?   ____números ou linhas telefônicas 
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17. Há quanto tempo tem telefone fixo em sua residência? 

1� menos de 1 ano   2� entre 1 e 2 anos 3� entre 2 e 3 anos 4� entre 3 e 4 anos 5�  entre 4 e  
5 anos    
6� mais de 5 anos 777� não lembra 
 

18. O(a) sr(a) tem celular? 
 1� sim     2� não    888� não quis informar  

 
 

Agora estamos chegando ao final do questionário e gostaríamos de saber sobre seu estado de 
saúde. 
 
 

19. O(a) sr(a) classificaria seu estado de saúde como: 
  1( ) muito bom, 
  2( ) bom, 
  3( ) regular ou 
  4( ) ruim 
              5( )muito ruim 
  777� não sabe 
  888� não quis informar 
 

20. Algum médico já lhe disse que o(a) sr(a) tem pressão alta?  
1� sim  2� não  777� não lembra 

 

21. E diabetes?  
1� sim  2� não  777� não lembra 

 

22. E infarto, derrame ou acidente vascular cerebral (AVC)?  
1� sim  2� não  777� não lembra 
 

23. E colesterol ou triglicérides elevado?  
1� sim  2� não  777� não lembra 

 

24. E osteoporose (doença/fraqueza dos ossos)?  
1� sim  2� não  777� não lembra 

 
25. E doenças como asma, bronquite asmática, bronquite crônica ou enfisema?  

1� sim  2� não (pule para q78)   777� não lembra(pule para q78) 
 

26. E ainda tem? (asma, bronquite asmática, bronquite crônica ou enfisema) 
1� sim  2� não  777� não sabe 

 
27. A sra já fez alguma vez exame de papanicolau, exame do colo do útero? (apenas para sexo 

feminino) 
1� sim  2� não pule para q80)   777� não sabe pule para q80)   
 

28. Quanto tempo faz que a sra fez exame de papanicolau? 
� menos de 1 ano   � entre 1 e 2 anos � entre 2 e 3 anos � entre 3 e 5 anos �  5 ou  mais anos   

� não lembra 
 
29. A sra já fez alguma vez mamografia, raio x das mamas? (apenas para sexo feminino) 

 � sim  � não pule para q82)   � não sabe pule para q82)   
 

30. Quanto tempo faz que a sra fez mamografia? 
1� menos de 1 ano   2� entre 1 e 2 anos 3� entre 2 e 3 anos 4� entre 3 e 5 anos 5�  5 ou mais 

anos   777� não lembra 

 
Sr(a) XX Agradecemos pela sua colaboração. Se tivermos alguma dúvida voltaremos a lhe 
telefonar.  Se não anotou o telefone no início da entrevista: Gostaria de anotar o número de 
telefone do Disque Saúde? 
- Se sim: O número é 0800-61-1997. 
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7.4 ANEXO IV – Curriculo Lattes 
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