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1 INTRODUÇÃO

Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o Brasil ocupa o
nono lugar como o país mais desigual do mundo (EXAME, 2020). A desigualdade social é
definida pela diferença existente entre as classes sociais, tendo como principal motivação
a má distribuição de renda. Esse fenômeno é histórico e estrutural e é responsável por
limitar o acesso das pessoas aos direitos básicos, a exemplo da educação, saúde, moradia,
oportunidades de trabalho e saneamento básico. Nesse contexto, surge a população em
situação de rua.
A população em situação de rua é definida como um grupo populacional heterogêneo, que utiliza logradouros públicos, áreas degradadas como espaço de moradia ou
sobrevivência, de forma permanente e/ou intermitente, em situação de vulnerabilidade
e/ou risco pessoal e social (BRASIL, 2009).
Em 2016, com o intuito de abranger todos os possíveis grupos que formam a população em situação de rua, o Conselho Nacional dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes,
criou um grupo destinado a fortalecer a rede socioassistencial e as políticas públicas que
garantiam o direito das crianças e adolescentes em situação de rua (BRASIL, 2016). Para
esses grupos etários a situação se torna ainda mais delicada e esse problema deve ser
tratado com devida especificidade. Posto que, esses indivíduos ainda estão em processo
de desenvolvimento pessoal, e o fato de estarem nas ruas já revela que diversos direitos
lhes foram negados.
Algumas dessas pessoas podem morar em casas próprias, alugadas ou até mesmo
cedidas por algum familiar. Vale salientar que, as pessoas que possuem casa própria
e estão em situação de rua, em geral, estão em sofrimento mental ou são usuários de
substâncias psicoativas.
Outra alternativa é morar em unidades de acolhimentos institucionais ou albergues
cedidos pelo governo. E uma outra opção, consiste em morar em alguma ocupação ou prédio abandonado, que pode oferecer um mínimo de dignidade por possuírem um teto sobre
as suas cabeças, mas ainda assim está longe de oferecer menos perigo que as ruas. Uma
vez que, muitos desses prédios não possuem infraestrutura e estão sujeitos a desabamentos
e incêndios pela falta de manutenção.
É importante destacar que essa é uma população de difícil acesso e, com isso, tornase mais complexo o processo de contabilização e realização de pesquisas. Tendo em vista
que se trata de uma população passível ao constante deslocamento, principalmente para
aqueles que não possuem residência fixa.
A pesquisa mais recente a respeito dessa população no Brasil foi realizada no ano
de 2016 e foi elaborada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). Essa
pesquisa apontou que o país tinha cerca de 101.854 pessoas em situação de rua, na qual
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a região Nordeste apareceu como a segunda região com um maior número de pessoas em
situação de rua com aproximadamente 22.864 indivíduos. E ainda, é importante destacar
o fato que essa pesquisa utilizou uma metodologia em que apenas contabilizava as pessoas
no período noturno. Ou seja, de uma certa forma, essa pesquisa não abarcou as pessoas
em situação de rua que não dormem nas ruas mas que ainda assim estão em situação de
vulnerabilidade social. Além de não incluir crianças e adolescentes na contabilização.
Esses números provavelmente não condizem com a situação atual, visto que essa é
uma realidade de 6 anos atrás. Fenômenos como a crise atual e o consequente aumento
na taxa de desempregos podem estar associados ao aumento desse número de forma significativa (NATALINO, 2020).
Em 2016, foi realizada a pesquisa-ação: “Cartografias dos Desejos e dos Direitos:
Mapeamento e Contagem da População em Situação de Rua na Cidade do Salvador",
pelo projeto Axé em parceria com a Universidade Federal da Bahia, Movimento nacional
de população de Rua e a União dos Baleiros. Essa pesquisa tinha como um dos objetivos
descrever a população em situação de rua em Salvador e, para tal, foi realizado um
estudo para definir o tamanho desta população a partir do método de captura e recaptura
(NEUGEBAUER; WITTES, 1994). Após a estimação do tamanho dessa população,
selecionou-se uma amostra. Os dados utilizados nesse estudo refere-se aos resultados
obtidos por meio dessa pesquisa.
Com o intuito de verificar quais fatores podem estar associados à frequência de
dormida na rua no período de um mês para os indivíduos em situação de rua na cidade de
Salvador no ano de 2016, foi considerado um modelo de regressão logística ordinal para a
realização dessa análise. Uma vez que a variável dependente é categórica e possui caráter
ordinal. Sendo as categorias: nenhuma frequência de dormida na rua, baixa frequência
de dormida na rua, média frequência de dormida na rua e alta frequência de dormida na
rua.
Existem diversos modelos dentro da classe da regressão logística ordinal que oferecem
diferentes tipos de abordagens para os dados. Uma série de fatores devem ser considerados
antes de possíveis escolhas. Devido à característica discreta da variável resposta dos dados
da população em situação de rua, decidiu-se pelo modelo de regressão logística estereótipo.
A próxima Seção apresenta a justificativa para a realização da pesquisa, e uma breve
descrição sobre os dados utilizados será apresentada na Seção 3. Uma breve descrição
sobre os modelos de regressão logística será discutido na Seção 4 com aprofundamento no
modelo de regressão estereótipo. Enquanto na Seção 5, serão exibidos os resultados da
análise incluindo a visualização dos dados por meio de tabelas e gráficos, além de medidas
descritivas e resultados da modelagem. Por fim, as considerações finais são apresentadas
na Seção 6.
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2 JUSTIFICATIVA

O Brasil não possui um censo atual e consolidado que busque conhecer a população em situação de rua (NATALINO, 2016), o que demonstra uma desatenção a uma
população que só aumenta a cada dia no país. A falta de dados robustos prejudicam a
formulação de políticas públicas que sejam mais eficazes e assertivas, para que possam
atender as necessidades básicas dessas pessoas e garantir uma vida mais digna para a
população em situação de rua. Uma vez que, torna-se impossível atender as necessidades
de uma população que não se conhece.
É sabido que a ausência censitária se deve ao fato da dificuldade para acessar essa
população, na qual, uma grande parcela não apresenta moradia fixa. No entanto, essa
característica da população não pode ser um fator que distancie a realização dos censos
nos municípios.
No ano de 2020, o mundo vivenciou uma das maiores pandemias de todos os tempos,
o que impactou profundamente a vida de muitas pessoas em vários países. Tal realidade
não poderia ser diferente no Brasil, sobretudo, em relação à população em situação de rua,
que aparentemente aumentou em todo o país após o agravamento da situação. De acordo
com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), a população de rua cresceu
cerca de 140%, a partir de 2012 , chegando a quase 222 mil brasileiros até março do ano
de 2020. Este valor tende a aumentar com a crise econômica acentuada pela pandemia
da Covid-19 (NATALINO, 2020).
Além de contribuir com o aumento da população em situação de rua, a pandemia
da Covid-19 evidenciou a vulnerabilidade em que as pessoas em situação de rua vivem,
uma vez que se trata de uma questão de saúde pública, em que diversas recomendações
foram feitas pela Organização Mundial da Saúde (OMS), em termos de cuidados pessoais
e coletivos, e estamos falando de uma população que uma parcela significativa dela, possui
um acesso precário à água e ao saneamento básico, por exemplo (NEVES-SILVA, 2018).
Diante dos fatos aqui citados, é possível identificar que a população em situação de rua
necessita de uma maior atuação dos setores públicos do país.
Assim, este estudo pode contribuir na identificação de elementos que precisam de
uma maior atenção dos setores públicos que lidam com a elaboração e aprimoramento de
políticas públicas. A fim de garantir o mínimo de dignidade para essas pessoas que sofrem
diariamente com a exclusão social.

6

3 OS DADOS

A definição da população a qual pretende se tirar conclusões ou tomar decisões e
o seu tamanho são cruciais para Estatística, pois é a partir da população definida que é
possível se retirar uma amostra e, posteriormente, realizar a análise estatística proposta
para um determinado conjunto de dados. Na literatura, existem populações de difícil
acesso e, portanto, o cálculo do seu tamanho não pode ser obtido de forma trivial. Como
por exemplo, o tamanho da população de uma certa espécie de animais em extinção, ou
até mesmo o tamanho da população de imigrantes que entram em determinada região ou
país.
A seguir, serão descritos o procedimento adotado para o processo de mapeamento
e contagem, realizados pela pesquisa Cartografias dos Direitos e Desejos com o intuito
de obter a estimativa do tamanho populacional para os indivíduos em situação de rua na
cidade de Salvador em 2016, e a metodologia adotada para o cálculo do tamanho amostral
e questionário utilizado para caracterização dessa população realizado em 2017. Além da
descrição das variáveis utilizadas nessa abordagem.
3.1 Estimativa do tamanho populacional
A obtenção do conjunto de dados utilizado para a análise do presente estudo referese ao resultado de uma pesquisa que foi realizada pelo Projeto Axé em parceria com a
Universidade Federal da Bahia, Movimento Nacional de População de rua e União dos
Baleiros, e foi dividida em dois momentos. O primeiro foi financiado pela Unesco com o
intuito de mapear e mensurar o tamanho da população em situação de rua na cidade de
Salvador em 2016.
Para obter o tamanho dessa população, foi utilizado o método de captura e recaptura
(NEUGEBAUER; WITTES, 1994). O procedimento adotado para a realização desse
método consiste em selecionar duas amostras, em que uma primeira amostra é selecionada
e após um tempo conveniente uma segunda amostra é selecionada e é verificado quantos
elementos foram selecionados novamente. Neste estudo, o reconhecimento foi de maneira
visual, maiores informações podem ser encontradas no Sumário Executivo da pesquisa
(CARVALHO et al., 2017). Desta forma, o cálculo do tamanho da população (N ) é
expresso por
n1 n2
,
m
em que, n1 é o tamanho da primeira amostra selecionada, n2 é o tamanho da segunda
amostra selecionada e m é o número de indivíduos que foram selecionados nas duas amostras. O tamanho da população estimado foi de 17.357.
N=
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3.2 Conhecendo a população
O segundo momento da pesquisa consistiu em caracterizar essa população através
da aplicação de um questionário, sendo financiado pela Defensoria Pública do Estado da
Bahia e realizado no ano de 2017. No questionário aplicado constavam 80 questões dividas
em diversos campos. Com perguntas relacionadas às características físicas e identitárias,
relações familiares, estado de saúde, vida sexual e afetiva, relação com drogas, escolaridade, trabalho, habitação e outras características que foram consideradas relevantes de se
observar sobre essa população. As perguntas foram validadas pelo Movimento Nacional
de população de rua.
Após o cálculo para a estimativa do tamanho populacional que era desconhecido,
fez-se necessário a retirada de uma amostra para que se pudesse realizar inferências com
a finalidade de se estudar e conhecer as características dessa população. O tamanho
amostral considerando uma população finita foi determinado pela expressão
n=

N × p̂ × q̂ × (z α2 )2
,
p̂ × q̂ × (z α2 )2 + (N − 1) × E 2

em que, N é o tamanho da população, z α2 , o valor crítico da distribuição normal padrão
com α = 0, 05, pb uma estimativa do parâmetro p definido como a proporção de indivíduos
que pertence a categoria que se deseja estudar, qb uma estimativa do parâmetro q, sendo
q = 1−p, ou seja, a proporção de indivíduos que não pertencem a categoria desejada. E =
0, 025 foi a margem de erro utilizada, correspondente a diferença máxima entre a proporção
amostral pb e a verdadeira proporção populacional p. Se p e q forem desconhecidos, como
foi o caso dessa pesquisa realizada, utiliza-se o valor 0, 5 para ambos e assim é obtido o
valor que maximiza o tamanho amostral n. Daí, o tamanho da amostra obtido foi de 1447
observações.
Como não existe uma listagem para a realização do sorteio dos indivíduos que pertencem a amostra e para garantir a representatividade desta amostra, foi realizada uma
amostragem considerando como base as variáveis idade, gênero e raça para seleção dos indivíduos, visando garantir a mesma proporção de elementos das categorias dessas variáveis
da população.
Por conveniência, nesse estudo, apenas os indivíduos que apresentaram informações
completas para as variáveis de interesse serão considerados para a realização da modelagem
estatística. Portanto, a amostra que será utilizada nesse estudo para a construção do
modelo contém 1350 observações. As variáveis utilizadas neste trabalho foram
• Frequência de dormida na rua (variável categórica): I-Nenhuma frequência de dormida na rua, II-Baixa frequência de dormida na rua (de um a oito dias no mês),
III-Média frequência de dormida na rua (de 9 a 19 dias no mês) e IV-Alta frequência
de dormida na rua (20 dias ou mais);
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• Contato com a família (variável categórica): I-Vínculo mantido (mantém contato
todos os dias/sempre ou toda semana/frequentemente), II-Vínculo fragilizado (mantém contato pelo menos uma vez por mês/às vezes ou uma vez por ano/raramente)
e III-Vínculo rompido (não mantém contato com a família nunca);
• Moradia (variável categórica): I–Rua (pessoas que informaram morar na rua, cemitério, praça e/ou viaduto), II-Unidade de acolhimento institucional/albergue, IIIAcampamento/ Ocupação/ Galpão/ Prédio abandonado/ Invasão e IV-Em casa
(Pessoas que informaram morar em casa própria/apartamento/quarto alugado ou
casa cedida);
• Total de problemas de saúde: lista com quinze itens de possíveis problemas de saúde;
• Total de drogas usadas no mês: lista com sete itens distintos de substâncias químicas;
• Total de violências sofridas na rua: lista com dez itens de possíveis tipos de violências
sofridas na rua;
• Total de violências sofridas em alguma instituição: lista com nove itens de possíveis
tipos violências sofridas em instituição;
• Total de acessos negados/impedidos por serviços: lista com dezoito itens de possíveis
tipos de impedimentos de acessos às instituições públicas;
• Defasagem escolar – É a diferença, em anos, entre a série que o indivíduo deveria
estar cursando baseado na idade e a que está efetivamente cursando ou a série que
parou de estudar.
Vale ressaltar que a variável frequência de dormida na rua foi obtida após a recategorização da variável quantidade de dias dormidos na rua no último mês no momento
posterior a aplicação do questionário. As opções de resposta para a quantidade de dias
dormidos na rua no ultimo mês eram, nenhum dia, 1 dia, de 2 a 3 dias, de 4 a 8 dias, de
9 a 19 dias e 20 ou mais dias. Por sugestão dos pesquisadores ou equipe que elaborou a
pesquisa, foram agrupadas as segunda, terceira e quarta categorias como baixa frequência
de dormida na rua.
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4 MODELOS DE REGRESSÃO LOGÍSTICA

Os modelos de regressão logística são um dos principais métodos de modelagem
estatística de dados, e isto se deve, principalmente, à flexibilização dos seus pressupostos.
O que amplia a aplicabilidade desses modelos, assim como a facilidade de interpretação
dos seus resultados.
Existem três tipos de abordagens ao se utilizar o modelo de regressão logística que
se diferenciam através da característica da variável dependente: o primeiro e mais simples
é chamado de modelo de regressão logística binário, e se aplica a dados em que a variável
resposta assume apenas dois níveis de resposta, como por exemplo, sim e não; o segundo
modelo é conhecido como regressão logística multinomial, onde a variável resposta assume
três ou mais níveis de resposta, sem levar em consideração a ordem, por exemplo, a
previsão do tempo: nublado, ensolarado, chuvoso; e, por último, o modelo de regressão
logística ordinal, o qual leva em consideração a ordem dos níveis de resposta.
Os modelos de regressão logística no contexto geral, binário e multinomial, buscam
estimar a probabilidade da variável dependente, que é categórica, em função de outras
variáveis. Esses modelos são versáteis e podem ser utilizados em diversas áreas. Como
por exemplo na medicina, auxiliando no prognóstico clínico de pacientes em função de
variáveis clínicas (SANTOS, 2005). É bastante utilizado em análise de crédito para clientes
em instituições financeiras em função de variáveis socio-econômicas (GONÇALVES et al.,
2013). E ainda, no resultado de partidas de futebol, estimando a probabilidade de um
time vencer sobre o outro em função do histórico de confrontos (SANTANA et al., 2019).
Neste trabalho, considerou-se a variável dependente como sendo frequência de dormidas na rua que apresenta quatro níveis de resposta, então o modelo logístico multinomial poderia ser utilizado para realizar esta análise, porém este modelo como já foi
mencionado anteriormente, não leva em consideração a ordem dos níveis de resposta. Os
modelos logísticos ordinais são extensões do modelo multinomial, cuja ordem, passa a ser
considerada.
Nessa Seção, será apresentado apenas como forma de contextualização o modelo de
regressão logística multinomial e posteriormente, serão introduzidos de forma sucinta, os
principais modelos de regressão logística ordinais com as especificações dos motivos que
contribuíram para a preferência em utilizar o modelo de regressão logística estereótipo
para esse conjunto de dados. Por fim, o modelo escolhido será detalhado.
4.1 Modelo de regressão logística multinomial
O modelo de regressão logística multinomial assume que as contagens nas categorias
da variável resposta Y têm uma distribuição multinomial. Esta generalização da distri-
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buição binomial se aplica quando o número de categorias excede dois (AGRESTI, 2007).
Considere que (π1 , π2 , . . . , πJ ), em que J é o número de categorias de Y , representam
as probabilidades das categorias da variável resposta. Satisfazendo a condição de que
PJ
j=1 πj = 1. Assumindo que as n observações são independentes temos que a distribuição de probabilidade para a variável Y segue distribuição multinomial. Além disso, cada
elemento só pode ser classificado em uma categoria da variável resposta.
Desta forma, tem-se que o logit é considerado a probabilidade da resposta pertencer a
uma determinada categoria j levando em consideração a categoria que será utilizada como
referência. A escolha da categoria referência ocorre de forma arbitrária. Considerando a
categoria J como referência, temos que o logit é calculado pela expressão
" #
πj
, j = 1, · · · , J − 1.
(4.1)
ln
πJ
Sendo o modelo multinomial descrito da seguinte forma
!
π(Y = j|x1 , x2 , · · · , xp )
ln
= βj0 + βj1 X1 + βj2 X2 + · · · + βjp Xp ,
π(Y = J|x1 , x2 , · · · , xp )

(4.2)

em que, j = 1, 2, · · · , J − 1, p é o número de covariáveis e J é a categoria utilizada
como referência. Os coeficientes βj0 são os interceptos, que variam para cada uma das
equações. Os βj1 , βj2 , · · · , βjp são os efeitos no j-ésimo logit do modelo, associados as
variáveis explicativas no logaritmo da chance de pertencer a categoria j tendo a categoria
J como referência. Dado que o modelo realiza J − 1 comparações, também é estimado
J − 1 vetores de coeficientes βˆj para cada logit.
A expressão que representa a probabilidade condicional da variável resposta pertencer a uma determinada categoria em relação as covariáveis consideradas para o modelo
multinomial é
P (Y = j|X) =

egj (X)
,
P
gj (X)
1 + J−1
e
j=1

em que, a função gj (X), com X = (1, X1 , . . . , Xp ), denota a função logit, que é dada na
expressão 4.2.
O modelo de regressão logística multinomial encontrará a estimação para os vetores
de parâmetros βˆj por meio do método da máxima verossimilhança, resolvendo as equações
das derivadas parciais do logaritmo da função de verossimilhança. As soluções para esses
sistemas de equações são obtidas recorrendo a interações numéricas por não ser possível
encontrar forma fechada para os estimadores dos parâmetros. Mais detalhes em Hosmer
e Lemeshow (2000).
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De uma maneira geral, o logit relaciona um conjunto de interceptos (β00 s) e coeficientes de regressão (βp0 s) à probabilidade de pertencer à determinadas categorias de resposta.
Esta é a interpretação utilizada tanto para os parâmetros do modelo multinomial quanto
para os modelos ordinais que serão apresentados na próxima Seção.
Portanto, seja o βp o coeficiente de regressão associado a uma variável explanatória
arbitraria Xp . Desta forma, para o caso em que Xp seja contínua, a exponencial de βp pode
ser interpretada como a razão de chances (OR do inglês Odds Ratio) para um aumento
de uma unidade em Xp , comparando duas categorias de resposta ou dois conjuntos de
categorias de respostas, dependendo do modelo em particular utilizado. Em contrapartida,
se Xp é uma covariável binária, temos que se OR < 1 então a chance do evento de interesse
ocorrer é (1 − OR) vezes menor para X = 1 do que para X = 0, comparando duas
categorias de resposta ou dois conjuntos de categorias de resposta. Se OR > 1, tem se
que a chance do evento de interesse ocorrer é (OR − 1) vezes maior para X = 1 do que
para X = 0, comparando duas categorias de resposta ou dois conjuntos de categorias de
resposta.
4.2 Modelo de regressão logística ordinal
Os modelos de regressão logística ordinais vêm sendo utilizados e inseridos na literatura nos últimos anos para a análise de dados cuja resposta apresenta categorias que
apresentam uma ordenação entre elas.
Para escolher qual dos modelos de regressão logística ordinais deve ser usado, é
necessário verificar algumas características. Como por exemplo, como a variável resposta
é mensurada originalmente. Se existe interesse em alguma categoria específica da variável
dependente, ou até mesmo se existe alguma suposição associada ao modelo para que
possa ser validado o seu uso. Uma escolha equivocada pode levar a resultados errôneos.
Existem três modelos que são utilizados com maior frequência, a saber, modelos de logitos
cumulativos, modelo logito de razão contínua e modelo logito de categorias adjacentes.
Existe uma literatura razoavelmente grande considerando diversos aspectos desses
modelos. Uma das referências mais gerais que discorre sobre esses modelos é Agresti
(1990), que também apresenta outros modelos mais específicos.
Já Ananth e Kleinbaum (1997) abordam os modelos logito de razão contínua e logitos
culmulativos e ainda outros três modelos utilizados com menos frequência: o modelo de
probabilidades proporcionais parciais irrestrito, o modelo de probabilidades proporcionais
parciais restritas e o modelo logístico estereótipo. Em Agresti (2010), além dos principais modelos de regressão logística ordinais serem abordados, o modelo de estereótipo é
moderadamente mais detalhado.
Agora, Y será considerada uma variável resposta ordinal com j categorias (1, . . . , J)
e seja X = (X1 , · · · , Xp ) um vetor de p covariáveis. Um modelo de regressão logística
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ordinal descreve a relação entre Y e X via (J − 1) equações logito.
4.2.1 Modelo logito culmulativo
Em 1967, Walker e Ducan propuseram o modelo logito cumulativo. Sendo este
o modelo mais utilizado dentre os aqui citados, conhecido também popularmente como
modelo cumulativo. De acordo com Agresti (2010), para uma variável dependente Y
com J níveis ordenados de resposta e probabilidades denotadas por π1 , . . . , πJ , o logito
cumulativo é definido como
#
"
#
"
π1 , . . . , π j
P (Y ≤ j)
= ln
,
(4.3)
logit[P (Y ≤ j)] = ln
1 − P (Y ≤ j)
πj+1 , . . . , πJ
com j = 1, . . . , J − 1. As probabilidades cumulativas refletem na ordem de acordo com o
critério P (Y ≤ 1)≤P (Y ≤ 2)≤· · ·≤P (Y ≤ J) = 1. Esse modelo compara as probabilidades de dois conjuntos de categorias de resposta: uma resposta igual ou menor versus uma
resposta maior. E ainda, utiliza simultaneamente todos J − 1 logitos cumulativos dado
pela expressão
0

logit[P (Y ≤ j)] = αj + β X = αj + β1 x1 + β2 x2 + · · · + βp xp ,

(4.4)

em que X representa o vetor das p covariáveis explicativas do modelo, os interceptos αj
são tais que α1 < α2 < · · · < αj . Enquanto, o vetor de parâmetros β descreve o efeito das
variáveis explicativas que são os mesmos para cada logito cumulativo. Ou seja, um único
coeficiente (βp ) ou (OR) é suficiente para descrever o efeito de uma variável explicativa
na comparação de dois conjuntos de respostas, que pode ser obtido exponenciando βp .
Essa característica contribui para a parcimônia desse modelo. Porém, existem algumas limitações associadas a utilização desse modelo. O uso desse modelo é indicado
no caso em que a variável resposta é originalmente contínua e posteriormente agrupada
com caráter ordinal. E ainda, a suposição de chances proporcionais deve ser satisfeita.
O pressuposto de proporcionalidade consiste em considerar que os coeficientes das covariáveis (β) são os mesmos em todas as categorias da resposta, ou seja, a relação entre
x e y é independente dos níveis de resposta. Caso essa suposição não seja satisfeita, as
estimativas dos parâmetros obtidos não são válidas.
Vale ressaltar, que já existem generalizações quando a suposição de probabilidades
proporcionais for violada, como no caso dos modelos de chances proporcionais parciais
restritos e irrestritos (ANANTH; KLEINBAUM, 1997).
Como ilustração, utilizando o cenário deste estudo, se quiséssemos avaliar a relação
entre frequência de dormida na rua (nenhuma, baixa, média e alta) em relação a consumo
de drogas (sim ou não), por exemplo. O modelo logito cumulativo seria utilizado para
avaliar a chance de um indivíduo em situação de rua que consome drogas não dormir
nenhum dia na rua em relação a chance de dormir com alguma frequência na rua (baixa,
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média, alta). Que será igual a chance de avaliar uma pessoa em situação de rua que
consume drogas não dormir nenhum dia na rua ou com baixa frequência, em relação a
chance de dormir com média ou alta frequência na rua. Sendo igual também, a chance
de um indivíduo em situação de rua que consume drogas não dormir nenhum dia na rua,
com baixa ou média frequência na rua em relação a chance de dormir com alta frequência
na rua.
4.2.2 Modelo logito de razão contínua
Existem dois tipos de modelos logito de razão contínua e são caracterizados por
considerarem os logitos de forma sequencial. Seja Y a variável resposta com categorias
indo de 1, . . . , J. O primeiro modelo considera o logaritmo da chance de uma categoria
específica da variável resposta em relação às categorias superiores, e é denotado por
#
πj
.
ln
πj+1 + · · · + πJ
"

Enquanto o segundo modelo, considera o logaritmo da chance de uma categoria
específica em relação às categorias inferiores e é expresso por
"

#
πj+1
ln
.
π1 + · · · + πj
De acordo com Agresti (2010), o primeiro modelo é útil quando um processo sequencial determina a variável resposta. Por exemplo, nível de escolaridade de uma pessoa, considerando como categorias as codificações, ensino fundamental, ensino médio, graduação
e pós-graduação. Uma pessoa não pode ter feito o ensino médio caso não tenha cursado
o ensino fundamental. Assim, para pertencer a uma categoria da variável dependente
a pessoa precisa passar por etapas anteriores. Em Agresti (2010), o autor define que o
primeiro tipo de modelo de razão de continuidade é denotado por
logit[ωj (xi )] = ln

πj (xi )
,
πj+1 (xi ) + · · · + πJ (xi )

em que, j = 1, . . . , J − 1. Assim,
logit[ωj (X)] = αj + βj 0 X.

(4.5)

Diferente do modelo cumulativo, esse modelo apresenta efeitos separados para cada
logito j, em que os βj retratam esses efeitos. Novamente, pode-se descrever o efeito
de cada variável explicativa usando a OR. Os αj representam os interceptos para cada
logito j, e o vetor das p covariáveis do modelo é denotado por X. Esse modelo é bastante
indicado quando existe um interesse em uma categoria específica da variável resposta.
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Como ilustração para a interpretação do primeiro modelo 4.5, utilizando o exemplo
do nível de escolaridade (ensino fundamental, ensino médio, graduação e pós-graduação)
e considerando, por exemplo, como variável preditora se o indivíduo estuda/estudou em
escola particular (sim ou não).
O modelo logito de razão contínua avaliaria a chance do indivíduo permanecer em
um determinado nível escolar, comparado a chance dele passar para as próximas fases do
nível de escolaridade, ou seja, a chance para o indivíduo que estuda/estudou em escola
particular e está no ensino fundamental permanecer nesse nível em relação a chance deste
indivíduo passar para os próximos níveis de escolaridade que são ensino médio, graduação
ou pós-graduação. Outra possibilidade é a chance do indivíduo que estuda/estudou em
escola particular e está no ensino médio permanecer nesse nível escolar em relação a
chance de passar para os níveis de graduação e pós-graduação. E ainda, a chance para o
indivíduo que estuda/estudou em escola particular e está cursando um curso de graduação
permanecer nesse nível em relação a chance de passar para o próximo nível de escolaridade
que é a pós-graduação.
4.2.3 Modelo logito de categorias adjacentes
Ao contrário de utilizar todas as categorias na formação dos logitos, o modelo logito
de categorias adjacentes, utiliza apenas J − 1 pares deles. Para probabilidades multinomiais denotadas por πj , com j = 1, . . . J − 1, os logitos de categorias adjacentes são
#
"
#


πj (X)
πj (X)
P (Yi = j|X)
= logito
= ln
.
logito
P (Yi = j|X ou Yi = j + 1|X)
πj (X) + πj+1 (X)
πj+1 (X)
"

De acordo com Agresti (2010), o modelo logito de categorias adjacentes tem como
forma geral a expressão
"

#
πj (X)
ln
= αj + β 0 X,
πj+1 (X)

(4.6)

em que os αj denotam os interceptos para cada logito j e β o vetor de parâmetros que
representam os efeitos das p covariáveis associadas ao modelo. Assim, um único coeficiente
(βp ) ou OR é suficiente para descrever o efeito de uma variável explicativa na comparação
de duas categorias de respostas, como acontece no modelo logito cumulativo. Mas, como
esses modelos usam pares de categorias adjacentes, os efeitos são descritos como razão
de chances locais em vez de razão de chances cumulativas, como pode ser observado no
caso do modelo logito cumulativo (4.2.1). Se existir interesse do pesquisador em obter os
efeitos para as categorias de modo individual, o uso desse modelo é indicado.
A partir dos dados de pessoas em situação de rua, o modelo de categorias adjacentes
avaliaria a chance de um indivíduo em situação de rua que consome drogas não dormir
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nenhum dia na rua em relação a dormir com baixa frequência na rua, e a chance de um
indivíduo em situação de rua que consome drogas dormir com baixa frequência na rua em
relação a dormir com média frequência. E ainda, a chance de um indivíduo em situação
de rua que consome drogas dormir com média frequência na rua em relação a dormir com
alta frequência. Vale destacar que as três chances descritas são iguais.
4.3 Modelo de regressão logística estereótipo
O modelo de regressão logística estereótipo proposto por Anderson (1984) é considerado um modelo mais flexível para análises de respostas ordinais e uma extensão do
modelo de regressão logística multinomial. Além disso, o seu uso é indicado quando a
variável resposta possui caráter ordinal que não foi originada por uma variável contínua.
Sendo o modelo logístico estereótipo descrito da seguinte forma



logit π(j, J) = ln

π(Y = j|x1 , x2 , . . . , xp )
π(Y = J|x1 , x2 , . . . , xp )

!
= αj − φj (β1 X1 + β2 X2 + · · · + βp XP ),

(4.7)
e a probabilidade de um indivíduo pertencer a uma determinada categoria j é dada pela
expressão
0

exp(αj + φj β x)

πj (x) = PJ

k=1

0

exp(αk + φk β x)

,

(4.8)

sendo αJ = φJ = 0. Além disso, j = 1, . . . , J − 1. J é a categoria de referência, a qual,
por padrão utiliza-se a última ou a primeira categoria da variável resposta, mas pode ser
qualquer categoria que seja definida pelo pesquisador. Y é a variável resposta ordinal com
categorias indo de 1 a J.
Por sua vez , αj são os interceptos referentes a cada logito j e a sequência β1 , β2 , . . . , βp
são os coeficientes logit para as variáveis preditoras X1 , X2 , · · · , Xp , respectivamente, que
representam os efeitos das variáveis preditoras no logaritmo da chance de pertencer a
categoria j em relação a categoria utilizada como referência J. E por último, φj são as
restrições utilizadas para garantir que a variável resposta tenha caráter ordinal estando
diretamente relacionadas aos efeitos das covariáveis se a seguinte condição for satisfeita
1 = φ1 > φ2 > φ3 > · · · > φJ − 1 > φJ = 0
.
A primeira restrição φ1 deve assumir valor igual a 1, e a última φJ deve assumir
valor 0, de modo que o modelo logístico estereótipo estimado possa ser identificável. Note
que, o efeito das covariáveis na primeira razão de chances é maior que o efeito na segunda
e, assim, sucessivamente, refletindo no comportamento decrescente da razão de chances
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do modelo. Vale ressaltar que se as restrições apresentarem valores iguais, isso significa
que não existe diferença entre as categorias que essas restrições representam e, portanto,
devem ser agrupadas. Portanto, a ordinalidade das restrições podem ser testadas afim de
ajudar o pesquisador a decidir se as categorias da variável resposta devem ser agrupadas
ou reordenadas.
A maior dificuldade dessa modelagem consiste na determinação dessas restrições, de
acordo com Greenland (1994), as restrições podem ser escolhidas a priori, ou seja, valores
devidamente escolhidos ou estimados a partir de pesquisas anteriores. Além disso, uma
outra alternativa seria utilizar os modelos lineares generalizados para estimar as restrições
como parâmetros adicionais do modelo. Sendo o último, o processo adotado ao se utilizar
o software R utilizando a família multinomial para o ajuste, sendo este o procedimento
adotado neste trabalho.
Comparando o modelo de regressão logística multinomial com o modelo de regressão
logística estereótipo é possível observar que ambos objetivam estimar as chances de estar
em uma determinada categoria em relação a categoria que está sendo utilizada como
referência.
Analisando os preditores lineares dos referidos modelos é notório que no modelo de
regressão logística multinomial os coeficientes logit do modelo são iguais a βjp , enquanto
no modelo de regressão logística estereótipo, esses coeficientes são multiplicados pelas
restrições, φj βp , os quais, de acordo com Agresti (2010), representam para o logit j o
logaritmo da razão de chances para as categorias j e J da variável resposta Y com uma
unidade de aumento em Xp . Quando Xp = u + 1 a chance de pertencer a categoria j em
relação a J é exp(φj βp ) vezes a chance quando Xp = u.
E ainda , dadas as restrições φj , o modelo estereótipo possui a vantagem de exigir
apenas um único parâmetro para descrever o efeito de um preditor. Ou seja, para cada
logit serão consideradas as mesmas ponderações dada pelas restrições φj para cada variável
preditora e isso pode ser realista ou não. Utilizando diferentes ponderações (φj ) para as
variáveis preditoras aumentaria a flexibilidade mas diminuiria a parcimônia do modelo.
Agresti (2010) menciona que no modelo estereótipo denotado pela expressão 4.7, o
logaritmo da razão de chances comparando os valores u e u + 1 de uma variável preditora
Xp em termos de se a resposta ocorre na categoria h ou j é igual a
#
(P (Y = h|X, Xp = u + 1)/P (Y = j|X, Xp = u + 1)
= (φh − φj )βp .
ln
P (Y = h|X, Xp = u)/P (Y = j|X, Xp = u)
"

(4.9)

Uma outra comparação que pode ser feita em relação aos dois moledos citados
é que quando existem J categorias para a variável resposta e p variáveis preditoras, é
desejado estimar (J − 1) + (J − 1)p parâmetros, que também é equivalente a expressão
(J − 1)(1 + p), se considerado o modelo de regressão logística multinomial. Enquanto no
modelo de regressão logística estereótipo estima-se [(J − 1) + (J − 2) + p] = (2J − 3 + p)
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parâmetros desde que as restrições φ1 e φJ sejam 1 e 0 respectivamente. Desse modo,
menos parâmetros são estimados para o modelo de regressão logística estereótipo em
relação ao modelo multinomial. Tornando assim, o modelo estereótipo mais parcimonioso.
4.3.1 Estimação dos parâmetros do modelo estereótipo
Uma das principais características que diferenciam o modelo de regressão logística
estereótipo dos demais modelos ordinais, é a existência das restrições, fazendo com que os
efeitos dos coeficientes do modelo tenham caráter multiplicativo nas variáveis preditoras.
Diante disso, espera-se que as implementações usuais para a classe dos modelos lineares
generalizados não sejam apropriadas para estimar corretamente os coeficientes do modelo
estereótipo, pois não levariam em consideração a existência dos parâmetros de restrições
desse modelo. Nesse contexto, surge a classe dos modelos de regressão de classificação
reduzida, cuja estrutura de estimação é apropriada para o modelo estereótipo.
Modelos com variáveis resposta categóricas presumivelmente precisam estimar um
número elevado de parâmetros e por isso são fortes candidatos para a regressão de classificação reduzida. Esse modelo foi proposto para a classe de vetores lineares generalizados
(VGLMs) e modelos aditivos generalizados (VGAMs). E, através da extensão destes, foi
possível obter a subclasse de vetores lineares generalizados de classificação reduzida (RRVGLMs), mais detalhes em Yee e Wild (1996). Sendo o foco desses modelos os dados
categóricos e especialmente, os modelos multinomiais logit.
A ideia de classificação reduzida pode ser motivada pela análise discriminante linear,
redes neurais e pode está relacionada com outros métodos multivariados incluindo análise
de correspondência canônica e biplots de acordo com Yee e Hastie (2000).
Os parâmetros dos modelos VGLMs são usualmente estimados via máxima verossimilhança através dos métodos iterativos do Escore de Fisher ou Newton Raphson e
estimam de modo genérico a quantidade

Q=

n 
X
i=1

zi −

H0 β0∗

−

p
X
k=1

Hk βk∗ xik

T



p
X
∗
∗
Wi z i − H 0 β 0 −
Hk βk xik ,
k=1

sendo minimizada a cada iteração, em que zi representa o vetor dependente ajustado e
Var(zi ) é equivalente a Wi−1 considerada uma matriz de peso positiva definida. O vetor
dos interceptos desconhecidos do modelo é representado por β0∗ e os βk∗ ’s são os coeficientes
desconhecidos do modelo para as p covariáveis, em que, H0 , H1 , · · · , Hp são as matrizes
colunas de restrição de classificação e H0 = H1 = · · · = Hp = IJ−1 .
O uso dos modelos de classificação reduzida tem como principal finalidade tornar
o modelo mais parcimonioso, estimando um menor número de parâmetros. Embora essa
seja a ideia principal, o modelo de classificação reduzida pode ainda ser utilizado para
reduzir a dimensionalidade dos dados, permitir a flexibilização de generalizações não pa-
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ramétricas e além disso o modelo possui fácil interpretação (YEE; HASTIE, 2000). Seja
B = (β1 , β2 , . . . , βJ−1 ) uma matriz p × J − 1. A ideia principal consiste em substituir B
pela aproximação
B = CAT ,

(4.10)

em que, C = (c(1) c(2) ...c(r) ) tem dimensão p × r e representa os coeficientes estimados do
modelo, A = (a(1) a(2) ...a(r) ) tem dimensão J − 1 × r e representa as restrições referentes
ao modelo, sendo que a primeira e a última são fixas, sendo 1 e 0, respectivamente. E
r(≤ min(J −1, p)) é o respectivo parâmetro de classificação do modelo. É relevante pensar
que C possui o papel de escolher os melhores preditores de uma combinação linear dos
preditores originais e A como sendo os coeficientes de regressão desses novos preditores.
Após a substituição realizada em 4.10 o VGLM é aplicado ao modelo estereótipo e resulta
no modelo de classificação reduzida (RR-VGLM ).
A regressão de classificação reduzida utiliza um algoritmo de máxima verossimilhança iterativo para ajustar os dados. O método escore de Fisher é equivalente ao
método iterativo de mínimos quadrados reponderados. Esse método basicamente utiliza
a função escore que é formado pelas derivadas parciais de primeira ordem do logaritmo da
função de verossimilhança, denotada por U(m) e pela matriz de informação esperada de
Fisher que é correspondente a matriz de informações de Fisher, cujos elementos consistem
no valor esperado das segundas derivadas do logaritmo da função de verossimilhança para
cada parâmetro, denotada por =(m) . O processo de iteração ocorre da seguinte forma
β (m+1) = β (m) + (=(m) )−1 U(m) .
O processo é repetido até que a convergência seja alcançada, ou seja, β (m+1) ≈β (m) .
Um dos possíveis critérios para a verificação de convergência do algoritmo é
p
X
r=1

βr(m+1) − βr(m)
βr(m)

!
< ξ,

sendo ξ um número suficientemente pequeno.
4.3.2 Inferência para o modelo de regressão logística estereótipo
A avaliação da significância dos coeficientes para o modelo de regressão logística
estereótipo é normalmente realizada por meio do teste de Wald e do teste da razão de
verossimilhanças, e serão descritos a seguir.
O teste de Wald é bastante utilizado para testar hipóteses relativas a um único
parâmetro βj , para j = 1, 2, . . . , p. Sendo baseado na distribuição assintótica de β̂ e
considerado uma generalização do teste t de Student segundo Wald (1943). Porém, em
1977, os autores Hauck e Donner identificaram que esse teste se comporta de maneira
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diferente, em situações específicas, constantemente não rejeitando a hipótese nula quando
o coeficiente é significativo.
Desta forma, recomenda-se utilizar o teste da razão de verossimilhanças para verificar se realmente o coeficiente é não significativo quando o teste Wald rejeitar a hipótese
nula. Tendo em conta que a hipótese nula é H0 : β = β0 = 0, a estatística desse teste é
dada pela fórmula
W =

(βˆp − β0 )
,
Vd
ar(βˆp )

(4.11)

ˆp ) é estimada pelo cálculo da expressão X0 VX e, X representa a matriz
em que, Vd
ar(β
de dados com dimensão n por p + 1 e V = diag[π1 (1 − π1 ), . . . , πn (1 − πn )] matriz com
gj (X)
dimensão n por n. Lembrando que πi (X) = P (Y = j|X) = PeJ−1 gj (X) .
1+

j=1

e

Sob a hipótese nula, esse teste verifica se a variável preditora Xp não possui influência significativa para explicar o modelo, mantida todas as outras covariáveis fixadas.
Enquanto sob a hipótese alternativa, testa se a variável preditora Xp possui influência
significativa para explicar o modelo, mantendo todas as outras covariáveis fixadas. A
estatística W sob H0 tem aproximadamente uma distribuição qui-quadrado com 1 grau
de liberdade.
Baseado nessa estatística, o intervalo
de confiança assintótico 100(1 − α)% para um
q
ˆp ). Em que, z α é o quantil α da distribuição
ar(β
determinado βp tem limites βˆp ± z α Vd
2

2

2

normal padrão.
Diferente da estatística de Wald que avalia a significância dos coeficientes do modelo
de forma individual, a ideia principal do teste da razão de verossimilhanças é determinar
a significância geral do modelo, pois compara a probabilidade do modelo sem as variáveis
sob investigação com a probabilidade do modelo com as variáveis sob investigação. O
teste é dado pela expressão
" #
Ls
= 2 ln[Lc ] − 2 ln[Ls ],
(4.12)
T RV = −2 ln
Lc
em que, Ls representa a função de verossimilhança associada ao modelo sem as variáveis
sob investigação, Lc representa a função de variância associada ao modelo com as variáveis
sob investigação. Se a hipótese nula não for rejeitada, há a indicação de que o modelo
com as variáveis sob investigação está corretamente especificado. Essa estatística sob H0
tem aproximadamente um distribuição qui-quadrado com q graus de liberdade, em que q
corresponde a diferença entre o número de parâmetros dos dois modelos.
4.3.3 Verificação da qualidade de ajuste para os modelos ordinais
Dentro do contexto de análise de regressão é de fundamental importância verificar
a qualidade do ajuste do modelo, e não é diferente para a classe dos modelos logístico
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ordinais. Um modelo mal ajustado pode levar a conclusões errôneas e enviesadas. A
avaliação do ajuste no modelo de regressão é responsável por identificar a importância de
variáveis independentes, a existência de possíveis iterações omitidas, a não adequação da
função de ligação, entre outras funcionalidades.
Apesar de o modelo de regressão logística binária possuir uma vasta literatura sobre
métodos que foram desenvolvidos para avaliação de ajuste do modelo, o oposto ocorre
para os dados de respostas ordinal. É muito usual que a avaliação do ajuste dos modelos
ordinais seja feita utilizando como medidas os testes de χ2 de Pearson e o Deviance (G2 ).
A ideia dos testes de χ2 e G2 consiste em comparar os valores observados na tabela
de contingência com as frequências esperadas estimadas com base no modelo ajustado. A
hipótese nula é equivalente a um bom ajuste do modelo. As contagens esperadas dessa
P l
tabela são expressas por Elj = Olj N
l=1 pˆlj , em que, Nl é o número total de indivíduos
classificados na linha l e p representa a probabilidade do indivíduo na linha l ter a resposta
j calculada para o modelo teórico. Portanto, os testes de χ2 e G2 comparam as frequências
esperadas com as observadas através das fórmulas
2

χ =

L X
k
X

=

l=1 j=1

2

G =

k
L X
X
l=1

(Olj − Elj )2
,
Elj



Olj
Olj ln
,
E
lj
j=1

(4.13)

(4.14)

sob hipótese nula, ambos os testes têm distribuição assintótica qui-quadrado, com (L −
1)(k − 1)p graus de liberdade , sendo L o número de linhas da tabela de contingência, as
quais consistem em todas as possíveis configurações das variáveis preditoras do modelo, k
representa as colunas da tabela, que são as categorias da variável resposta e p representa
o número de covariáveis do modelo. Diferenças significativas levam à conclusão de um
mal ajuste do modelo.
Para que a distribuição das estatísticas χ2 e G2 tenham uma boa aproximação da
distribuição qui-quadrado, de acordo com Freeman Jr (1987), no mínimo 80% dos valores
esperados devem ser maiores que 5. E ainda, quando o modelo contém variáveis preditoras
contínuas, ambos os testes não são válidos, uma vez que cada possível observação do preditor contínuo representaria uma categorias e, o número de combinações k das categorias
das variáveis explicativas seria muito grande, com a provável ocorrência de frequências
esparsas, mais detalhes em Agresti (2007).
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5 RESULTADOS

Com o objetivo de traçar o perfil da população em situação de rua na cidade de
Salvador referente ao ano de 2016, foi considerada a amostra na sua totalidade. Portanto,
todos os 1447 indivíduos em situação de rua entrevistados foram considerados. Posteriormente, foi realizada uma análise exploratória dos dados para as variáveis consideradas
importantes no processo de construção do modelo estereótipo, descrito na Seção 4.3, sendo
considerado apenas os 1350 indivíduos que apresentaram informações completas para estas variáveis. O modelo estereótipo foi utilizado com o intuito de verificar quais fatores
poderiam estar influenciando ou não a frequência de dormida na rua para essa população.
Todas as análises foram realizadas através do software R (versão 4.0.0) usando a interface
RStudio (versão 1.2.5042).
Além disso, entender quem são esses indivíduos, por quais motivos se apresentam
em situação de rua e o que fazem, pode servir como ponto de partida para uma discussão e
reflexão do olhar social sobre eles. Vale salientar que as pessoas que compõem a população
em situação de rua, não são apenas desassistidas pelo governo, mas muitas vezes, passam
despercebidas pela própria sociedade.
5.1 Análise exploratória e descritiva dos dados
5.1.1 Traçando o perfil geral da população em situação de rua
Antes de qualquer análise estatística, é de extrema relevância conhecer o conjunto
de dados que será analisado por meio da análise descritiva dos dados. Uma boa análise
descritiva pode ajudar na escolha do modelo que melhor represente as características
observadas nos dados e até mesmo pode apresentar indícios de possíveis resultados que
serão observados após o procedimento de modelagem.
Os resultados obtidos por meio da análise descritiva dos dados apontou que para os
indivíduos em situação de rua da cidade de Salvador no ano de 2017, dos 1447 indivíduos
entrevistados, aproximadamente 51% desses indivíduos afirmaram estar em situação de
rua há mais de 5 anos. Em torno de 17% deles disseram que a idade que tinham quando
chegaram a situação de rua foi menor que 11 anos, enquanto 31% chegaram a situação de
rua na fase adulta de 26 a 59 anos. Cerca de 68% disseram passar mais de oito horas por
dia nas ruas, indicando que a situação de rua passa facilmente de condição temporária à
permanente para essa população.
Em relação às características físicas, cerca de 83% pertenciam ao sexo masculino,
aproximadamente 58% se autodeclararam como negros e 34% como pardos. Em relação a
idade vigente no ano em que foi realizada a pesquisa, cerca de 50% dessas pessoas estavam
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na faixa dos 20 a 40 anos, sendo a idade mínima observada de 7 anos e a máxima de 99
anos.
Como mencionado, espera-se que um dos principais motivos que levam a pessoas
estar em situação de rua é a questão dos vínculos familiares fragilizados. Para esses
dados, cerca de 33% declararam não ter contato com a família ou contato raro, enquanto
66% mantinham o contato com a família diariamente ou pelo menos mensalmente.
Um outro fator que poderia estar associado a situação de rua é a dependência química, porém 80% dos entrevistados garantiram que drogas não foi um fator motivante.
Das principais drogas que foram listadas, o tabaco apareceu como uma das mais consumidas, em que cerca de 44% indivíduos informaram ter consumido esse componente no
mínimo 20 dias no mês anterior a pesquisa. Seguida pela maconha, pois cerca de 28%
afirmaram ter consumido esta droga por pelo menos 20 dias no último mês. O álcool, por
sua vez foi apontado por, aproximadamente, 27% dos entrevistados, os quais disseram ter
consumido no mínimo 20 dias no mês antecedente a pesquisa.
Uma característica importante a se destacar é que diferente do que muitos acreditam,
a maior parte dos indivíduos em situação de rua buscam pela sua própria renda, ainda
que informalmente. Sendo que, aproximadamente 54% dos entrevistados, garantiram
que trabalharam nos últimos seis meses por conta própria e cerca de 68% disseram ter
trabalhado nos últimos seis meses realizando trabalhos informais (os chamados, "bicos").
Além disso, 43% dos indivíduos em situação de rua afirmaram trabalhar com reciclagem e, em segundo lugar, as atividades de baleiros e ajudante de carga e descarga de
materiais empataram, pois cerca de 31% disseram realizar estas atividades. E logo em
seguida apareceu a função de guardador de carros, os chamados flanelinhas, cerca de 26%
disseram trabalhar desta forma. Ainda assim, cerca de 25% dos entrevistados, disseram
ter pedido esmola, enquanto 26% declararam ter buscado comida ou outros objetos no
lixo.
Em relação à variável socioeconômica renda mensal, por volta de 40% dos indivíduos
informaram receber uma renda mensal inferior a 100 reais, cerca de 34% alegaram faturar
mensalmente um valor entre 100 e 300 reais e aproximadamente 2% dos entrevistados
afirmaram receber um valor mensal acima de 1200 reais. Além disso, 48% dos entrevistados disseram ter interesse em receber benefícios do governo, já que cerca de 34% deles,
declararam não participar de benefícios disponibilizados pelo governo.
Diante dessas circunstâncias detectadas, é esperado que essas pessoas não possuam
melhores condições de vida e essa suposição pôde ser constatada através das variáveis que
avaliaram a condição em respeito aos bens básicos que essas pessoas tinham acesso. Como
por exemplo, água, banheiro, energia e saneamento. Fatores esses, que são considerados
básicos para que o cidadão possa viver com o mínimo de dignidade possível. Em torno
de 48% dos indivíduos confirmaram não possuir acesso a água, energia e banheiro onde
moravam. Em torno de 54% não possuíam saneamento básico no lugar onde residiam.
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Uma questão relevante a se destacar é o fato de que das 1447 pessoas em situação
de rua um percentual superior a 20% disse não possuir os principais documentos pessoais
em mãos no momento da pesquisa. A ausência de documentos poderia estar relacionada
ao fato de que o indivíduo sequer o possuía, como também a perda desses documentos,
por exemplo. Um obstáculo para o exercício de direitos, acesso de serviços, garantia de
emprego e cidadania.
Figura 1 – Traçando o perfil da população em situação de rua da cidade de Salvador em
2017
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Da Figura 1, um fator que pode ser destacado é que os indivíduos que se declararam
como queers foram os que apresentaram menores idades. De acordo com a pesquisa, esse
é um termo da língua inglesa, utilizado para abranger pessoas que não seguem o padrão
heteronormativo e/ou do binarismo de gênero (feminino e masculino), ou seja, esta é
uma terminologia utilizada para representar lésbicas, gays, bissexuais e também pessoas
transgênero e/ou transexuais. A expectativa de vida das pessoas travestis e transexuais
no Brasil é de 35 anos (MOTT et al., 2017), revelando a baixa expectativa de vida que
essa população possui.
Enquanto as pessoas com maiores faixas etárias foram as que se auto declararam
indígenas. Muitos fatores podem ter contribuído para o processo de migração dos povos
indígenas para áreas urbanas. Como por exemplo, a escassez de alimentos, o desmatamento e o avanço das cidades sobre as matas. E apesar de partirem em busca de melhores
condições de vida, muitos desses indígenas vivem em situação de pobreza, pois ainda existe
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muito preconceito e discriminação envolvendo a cultura indígena (AGÊNCIA BRASIL,
2017).
A variável idade apresenta uma leve assimetria à esquerda e alguns valores discrepantes. A mediana observada foi de 35 anos, ou seja, metade dos indivíduos apresentaram
idades iguais ou inferiores a 35 anos.
5.1.2 Análise das variáveis que serão utilizadas no modelo
Daqui em diante são apresentadas as análises descritivas por meio de tabela e gráficos
para as variáveis consideradas importantes a serem avaliadas para a população em situação
de rua no processo de construção do modelo estereótipo.
Figura 2 – Disposição da variável frequência de dormida na rua
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Como já foi discutido no texto anteriormente, os indivíduos em situação de rua não
necessariamente são moradores de rua. Como pode ser observado da Figura 2, em que é
possível verificar que dos 1350 indivíduos em situação de rua entrevistados, cerca de 45%
disseram não dormir nenhum dia do mês na rua e aproximadamente 37% afirmaram dormir
com alta frequência na rua (acima de 20 dias no mês). Enquanto 18% afirmaram dormir
com média ou baixa frequência na rua. Assim, a maioria dos indivíduos em situação de
rua se dividiam entre os que não dormiam nas ruas e os que dormiam com alta frequência.
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Figura 3 – Disposição da variável vínculo familiar
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Figura 4 – Distribuição da variável moradia

676

600
482

400

200
131
61

0
Casa

Rua

Unidade Acampamento
de acolhimento

Conforme pesquisas anteriores, as relações familiares rompidas ou fragilizadas é
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uma das principais motivações que levam as pessoas à situação de rua (HUNGARO,
2020). Da Figura 3, é possível observar que a maioria dos indivíduos em situação de rua
apresentaram uma relação de vínculo familiar mantido ou rompido. Aproximadamente
46% dos entrevistados disseram ter vínculo familiar rompido, enquanto 33% dos 1350
indivíduos afirmaram possuir vínculo familiar mantido. E apenas 21% disseram ter vínculo
familiar fragilizado.
Da Figura 4 é explícito que dos 1350 indivíduos em situação de rua entrevistados,
cerca de 50%, afirmaram morar em casa, enquanto aproximadamente 36% declararam
morar na rua. Assim, os indivíduos em situação de rua ou moravam em casas (própria,
alugada ou cedida) ou moravam nas ruas, poucos recorriam a opção de moradia em
acampamentos ou unidades de acolhimento.
Tabela 1 – Medidas resumo para as variáveis quantitativas.
Variáveis
Total de drogas no mês
Total de violência em instituição
Total de violência na Rua
Total de acessos negados
Total de problemas de saúde
Defasagem escolar

Mínimo
0
0
0
0
0
0

Máximo
7
8
10
9
12
12

Mediana
2
0
3
0
3
4

Média
2,25
0,75
3,43
0,48
3,03
4,70

DP
1,87
1,52
2,37
0,98
2,19
3,63

CV
83%
204%
69%
205%
72%
77%

CV: Coeficiente de variação; DP: Desvio Padrão

Da Tabela 1 é possível observar as medidas descritivas para as variáveis quantitativas aqui analisadas. As variáveis que mais chamaram atenção foram o total de drogas
consumidas no mês, pois foi observado o total máximo de 7 que era o total de itens considerados no questionário, apresentando uma média de 2 drogas consumidas no mês pelos
indivíduos. A variável total de violências sofridas na rua, em que o questionário numerava
10 itens e o número máximo marcado para essa variável foi 10 ao passo que a média foi 3.
Enquanto para a variável total de problemas de saúde, de 15 itens apresentados no questionário o número máximo de itens marcados para esta variável foi 12 e a sua média foi
3. E a variável defasagem escolar apresentou uma diferença máxima de 12 anos enquanto
sua média foi aproximadamente 5 anos.
Uma maneira de expressar a variabilidade dos dados é utilizar o coeficiente de variação. Essa medida é interpretada como a variação dos dados em relação a média. Quanto
menor o coeficiente de variação mais homogêneo é o conjunto de dados.
Portanto, é possível observar que as todas as variáveis consideradas na Tabela 1,
apresentaram um alto coeficiente de variação, indicando assim, que existe grande heterogeneidade das observações dessas variáveis em relação as suas respectivas médias. Porém,
as variáveis total de violência sofrida em instituição e total de acessos negados se destacaram por apresentarem maiores valores para esta medida superando a marca dos 200%.
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A fim de se conhecer como os dados estão relacionados entre si, uma alternativa
interessante é visualizar graficamente o cruzamento entre as variáveis categóricas aqui
estudadas. Verificando como elas se comportam conjuntamente, sendo possível obter
alguma ideia se existe ou não algum tipo de padrão.
Figura 5 – Frequência de dormida na rua por tipo de moradia.
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Figura 6 – Frequência de dormida na rua por vínculo familiar.
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Pela Figura 5, é notório observar que dos 1350 indivíduos em situação de rua entrevistados, a maioria dos que afirmaram não dormir nenhum dia, com baixa ou média
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frequência nas ruas, declarou morar em casa (própria, alugada ou cedida). Enquanto a
maioria dos que admitiram dormir com alta frequência na rua morava na rua.
Enquanto da Figura 6 observa-se um fato curioso, já que, para os indivíduos que
declararam dormir nenhum dia ou com baixa frequência na rua possuía em sua maioria
laços familiares rompidos, enquanto a maior parte dos que afirmaram dormir com alta
frequência na rua possuía vínculos familiares mantidos.
Figura 7 – Vínculo familiar por tipo de moradia.
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Da Figura 7 é possível visualizar que, aproximadamente, 50% dos entrevistados
que admitiram ter laço familiar fragilizado ou mantido também declarou morar na rua.
Enquanto mais da metade dos que admitiram não ter nenhum contato com a família,
assegurou morar em casa.
Da Figura 8 é possível observar que as variáveis quantitativas não são fortemente
correlacionadas entre si. As variáveis problema de saúde e violência sofrida em rua apresentaram um maior coeficiente de correlação de Pearson igual a 0, 46. Uma justificativa
para essa correlação pode ser o fato de que as violências sofridas nas ruas podem acarretar
problemas de saúde para essas pessoas, como no caso da agressão física. Em seguida, as
variáveis violência sofrida em instituição e total de acessos negados em instituição apresentaram um coeficiente de correlação de Pearson de 0, 42. O indivíduo em situação de
rua ter o acesso negado em instituições já pode ser contabilizado como uma violência
sofrida em instituição, esse fato pode justificar a relação existente entre essas variáveis.
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Figura 8 – Coeficiente de correlação entre as variáveis quantitativas.
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5.2 Modelagem
Nesta Seção serão apresentados os resultados obtidos para o processo de modelagem
da frequência de dormida na rua pelas pessoas em situação de rua, em relação às variáveis
que foram consideradas fatores de risco para essa população.
Para que se pudesse utilizar os testes estatísticos de χ2 e G2 na avaliação da adequação do modelo, as variáveis preditoras foram dicotomizadas. Apesar de não serem
contínuas, o processo de construção da tabela de contingência, resultaria em muitas combinações de resultados e levaria ao problema de frequências esparsas. Desta forma, foram
realizas novas análises descritivas com a finalidade de observar de que forma essas variáveis
se distribuíam após o processo de dicotomização.
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Figura 9 – Frequências das variáveis após dicotomitização.
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Da Figura 9, podemos verificar que aproximadamente 79% das pessoas em situação
de rua afirmaram ter consumido drogas no mês que antecedeu a realização da pesquisa.
E cerca de 29 % dos entrevistados, disseram ter sofrido violência em instituição. Apesar
de o percentual de pessoas que relataram ter sofrido violência em instituição ser menor,
ainda assim é uma informação relevante, pois nesses espaços essas pessoas deveriam se
sentir o mais acolhidas e bem tratadas quanto possível.
Aproximadamente 85% dos entrevistados afirmaram ter sofrido algum tipo de violência nas ruas, corroborando para evidenciar a hostilidade que essas pessoas sofrem
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diariamente nas ruas. E ainda, cerca de 28% dessas pessoas disseram ter tido acesso
negado ou foram impedidas de acessar serviços públicos, parecendo indicar que até os
serviços públicos oferecem um atendimento deficiente para esse público.
Cerca de 90% dos indivíduos em situação de rua, disseram portar problemas de
saúde, os quais, podem ter sido gerados ou agravados pela vivência nas ruas. A variável
vínculo familiar rompido se mostrou relativamente equilibrada, pois cerca de 46% dos
entrevistados disseram não ter nenhum contato com a família de origem, enquanto 54%
disseram ter no mínimo contato raro ou anual com a família.
Por fim, cerca de 36% disseram morar nas ruas. E aproximadamente 81% dessas
pessoas possuíam defasagem escolar de no mínimo um ano.
5.2.1 Verificação da ordinariedade da variável resposta
Uma maneira de verificar se a variável possui caráter ordinal é realizando o teste
da razão de máxima verossimilhança, no qual comparamos o modelo estereótipo com o
modelo multinomial, uma vez que o modelo estereótipo é considerado um caso especial
do modelo multinomial.
Com isso, é possível verificar a adequação da tendência ordinal, ou seja, se é plausível
0
0
substituir βj xi por φj β xi . Lembrando que, 1 = φ1 > φ2 > · · · > φJ − 1 > φJ = 0. O
teste estatístico tem a forma 4.12. Esse teste segue assintoticamente uma distribuição χ2
com pq − 2p − q + 2 graus de liberdade sob a hipótese nula com suposição de tendência
ordinal. Em que p representa o número de covariáveis do modelo e q o número de categorias
da variável resposta. Vale destacar que esse teste é válido apenas quando o modelo possui
duas ou mais covariáveis (FERNANDEZ et al., 2019).
De acordo com o resultado do teste (p-valor<0,05), a variável resposta frequência
de dormida nas rua não possui tendência ordinal. Como esse teste não é amplamente
utilizado pela literatura, optou-se por seguir utilizando o modelo de regressão logística
ordinal estereótipo com o intuito de verificar se os parâmetros de restrição do modelo
seriam estimados de maneira adequada. Uma vez que são esses parâmetros que garantem
a ordinariedade da variável resposta.
5.2.2 Processo de seleção do modelo
Para a seleção do modelo foi utilizado o critério recomendado pelos autores Hosmer
& Lemeshow (2000). No qual, é indicado iniciar com uma análise univariada para a seleção
dos efeitos principais e incluir no modelo apenas as variáveis significativas com um nível de
significância pré-estabelecido. O nível de significância adotado para a seleção das variáveis
foi de 5%. Coincidentemente, as variáveis que apresentaram significância univariadamente
foram as mesmas que apresentaram significância estatística para o modelo completo.
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Tabela 2 – Estimativas dos parâmetros do modelo completo.
Parâmetros
φ2
φ3
α1
α2
α3
β1 (Consumiu drogas)
β2 (Sofreu violência em instituição)
β3 (Sofreu violência na rua)
β4 (Teve algum acesso negado)
β5 (Tem problemas de saúde)
β6 (Tem defasagem escolar)
β7 (Mora na rua)
β8 (Tem vínculo familiar rompido)

Estimativa
0,65
0,43
3,87
2,05
0,08
-1,61
0,21
-0,92
-0,08
0,24
-0,40
-5,26
0,67

Erro
0.047
0,055
0,522
0,383
0,347
0,294
0,245
0,318
0,244
0,343
0,279
0,293
0,207

p-valor
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
0,4069
<0,0001
0,1942
0,0020
0,3731
0,2373
0,0740
<0,0001
0,0006

Da Tabela 2 é possível observar que após o ajuste do modelo completo, de acordo
com as estimativas dos parâmetros das restrições obtidas, foi confirmada a ordinalidade
das restrições φˆJ = (1; 0, 65; 0, 43; 0). Indicando a existência dessas diferentes classes e
que o modelo está estimando os parâmetros de forma correta. Não havendo necessidade
de reordenar ou agrupar as categorias da variável resposta frequência de dormida na rua.
É possível ainda verificar, que para o modelo completo, as variáveis consumo de drogas,
violência sofrida nas ruas, moradia na rua e vínculo familiar rompido foram significativas
ao nível de 5% de significância.
Tabela 3 – Estimativas dos parâmetros do modelo final.
Parâmetros
φ2
φ3
α1
α2
α3
β1 (Consumiu drogas)
β2 (Sofreu violência na rua)
β3 (Mora na rua)
β4 (Tem vínculo familiar rompido)

Estimativa
0,65
0,43
3,75
1,93
0,04
-1,62
-0,87
-5,27
0,65

Erro
0.045
0,054
0,40
0,316
0,288
0,288
0,310
0,294
0,205

p-valor
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
0,4543
<0,0001
0,0020
<0,0001
0,0007

Após a realização do critério adotado para a seleção do modelo, o seguinte modelo
apresentado na Tabela 3 foi selecionado. Abaixo seguem as expressões dos três logits
gerados pelo modelo de regressão logística estereótipo.
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logit[π(1, 4)] = 3, 75−(−1, 62× Consumiu drogas −0, 87× Sofreu violência na rua −5, 27×
Mora na rua +0, 65× Tem vínculo familiar rompido).
logit[π(2, 4)] = 1, 93 − 0, 65 × (−1, 62× Consumiu drogas −0, 87× Sofreu violência na rua
−5, 27× Mora na rua +0, 65× Tem vínculo familiar rompido).
logit[π(3, 4)] = 0, 04 − 0, 43 × (−1, 62× Consumiu drogas −0, 87× Sofreu violência na rua
−5, 27× Mora na rua +0, 65× Tem vínculo familiar rompido).
Antes de realizar a interpretação dos parâmetros do modelo selecionado, foi realizada
uma nova análise, para buscar uma explicação para os resultados obtidos pelo modelo.
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Figura 10 – Frequência das variáveis significativas a partir do modelo estereótipo por
frequência de dormida na rua.
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Da Figura 10, em relação ao consumo de drogas é possível visualizar que aproximadamente metade das pessoas em situação de rua que disseram ter consumido drogas
no mês que antecedeu a pesquisa, também afirmou dormir com alta frequência na rua.
Enquanto uma parte substancial dos indivíduos que afirmaram não ter consumido drogas
no mês anterior a pesquisa, disseram não dormir na rua.
Os entrevistados que disseram ter sofrido algum tipo de violência na rua se dividiam
entre os que não dormiam nenhum dia na rua e os que dormiam com alta frequência na
rua de forma equilibrada. Para os que disseram não ter sofrido violência na rua, mais da
metade não dormia na rua.
Quase a totalidade dos indivíduos em situação de rua que afirmaram morar na rua,
dormiam com alta frequência na rua. Enquanto uma parte considerável dos que não
moravam na rua, não dormiam na rua.
Em relação ao vínculo familiar rompido, pouco mais da metade dos entrevistados
que disseram não ter contato com os familiares não dormiam nenhum dia na rua. E,
aproximadamente metade das pessoas em situação de rua entrevistadas que afirmaram
ter no mínimo contato raro ou anual com a família, disseram dormir com alta frequência
na rua.

Capítulo 5. RESULTADOS

36

Tabela 4 – Resultados do modelo estereótipo final para frequência de dormida na rua

Covariável
Drogas
Não
Sim
Violência na rua
Não
Sim
Mora na rua
Não
Sim
Vínculo rompido
Não
Sim

Comparações das frequências de dormidas nas ruas
Nenhuma × Alta
Baixa × Alta
Média × Alta
β1
OR1
β2
OR2
β3

−1,62

1
0,2

−0,87

1
0,42

−5,27

1
0,005

0,65

1
1,91

−1,05

1
0,35

−0,56

1
0,57

−3, 42

1
0,03

0,42

1
1,52

OR3

−0,7

1
0,5

−0,37

1
0,69

−2, 27

1
0,1

0,28

1
1,32

Da Tabela 4, temos que para a covariável consumo drogas no último mês, em todas
as comparações das frequências de dias dormidos nas ruas, a razão de chances foi menor
que 1. Portanto, pessoas que não dormiam na rua tinham 80% vezes menos chance de
terem consumido drogas no mês que antecedeu a pesquisa do que aquelas que dormiam
com alta frequência na rua. E a magnitude desta associação aumentou a medida que a
frequência de dias dormidos na rua também aumentou, chegando a 50% na comparação
de média frequência de dias dormidos na rua e alta frequência de dias dormidos na rua.
À medida em que as pessoas em situação de rua passavam a dormir menos dias na rua a
chance de terem utilizado drogas no mês que antecedeu a pesquisa diminuiu.
Em relação a ter sofrido violência na rua, o mesmo comportamento de aumento na
razão de chances é observado, ou seja, pessoas em situação de rua que não dormiam na
rua tinham 58% vezes menos chances de terem sofrido algum tipo de violência na rua
do que aquelas que dormiam com alta frequência. Enquanto as que dormiam com média
frequência tinham 31% vezes menos chance de terem sofrido algum tipo de violência na
rua do que as que dormiam com alta frequência. Indicando então, que quanto mais dias
as pessoas em situação de rua dormiam na rua, maiores eram as chaces de sofrerem algum
tipo de violência.
De acordo com o modelo, a variável moradia na rua apresentou um comportamento
semelhante as demais. As pessoas em situação de rua que não dormiam nenhum dia
na rua tinham 99% vezes menos chance de morarem na rua do que os indivíduos em
situação de rua que dormiam mais de 20 dias por mês na rua. E até mesmo os indivíduos
que dormiam com média frequência na rua tinham 90% vezes menos chance de morarem
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na rua do que os que dormiam com alta frequência. Resultado que já era esperado se
observar, pois quanto mais dias as pessoas em situação de rua passam na rua, maiores as
chances desses indivíduos morarem de fato na rua.
Por fim, a variável vínculo familiar rompido, apresentou um resultado que para os
indivíduos em situação de rua que disseram não dormir na rua tinham aproximadamente
91% vezes mais chance de terem vínculo familiar rompido do que as que dormiam com alta
frequência na rua. Enquanto os que dormiam com média frequência na rua apresentaram
32% vezes mais chances de terem vínculo familiar rompido do que os que disseram dormir
com alta frequências na rua. Indicando que o fato dos indivíduos em situação de rua
dormirem com maior incidência na rua não implicou nos indivíduos terem uma relação
familiar rompida com os seus familiares.
Após o processo de seleção do modelo, foram utilizados os testes χ2 e G2 para a
verificação da qualidade de ajuste do modelo, descrito na Seção 4.3. Os dois testes apresentaram resultados que levaram a conclusão da não adequação do modelo (p-valor<0,001).
Porém, de acordo com Agresti (2007), a existência de dados esparsos fazem com que esses
testes não sejam válidos. Assim, a disparidade entre as frequências observadas na variável
resposta pode ter sido uma característica que provocou a inaplicabilidade de ambos os
testes.
Tabela 5 – Matriz de confusão
Real
Nenhum dia
Baixa
Média
Alta

Nenhum dia
589
167
37
75

Predito
Baixa Média Alta
0
0
17
0
0
19
0
0
17
0
0 429

Apesar de não ter sido comprovada a adequação ou não do modelo estereótipo,
foi utilizada a matriz de confusão, com o objetivo de verificar se o modelo conseguiu
classificar corretamente as categorias da variável resposta. Utilizando como critério de
classificação, a categoria que apresentou a maior probabilidade prevista. A matriz de
confusão foi obtida utilizando o pacote ordinalgmifs (ARCHER et al., 2014), um pacote
alternativo, que pode também ser utilizado para o ajuste do modelo estereótipo. Uma vez
que, neste pacote possui implementada a matriz de confusão e que os mesmos critérios
para a estimação dos parâmetros do modelo são utilizados pelo pacote VGAM.
A partir da Tabela 5 podemos verificar, que o modelo ajustado classificou apenas
as frequências nenhum dia de dormida nas ruas e alta frequência de dormida nas ruas.
Apesar de apresentar um percentual de 75, 4% de classificação correta, o modelo não
consegue distinguir as classes de baixa e média frequência de dias dormidos nas ruas.
Vale ressaltar que, essas duas classes foram as que apresentam menores ocorrências.
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Devido a diferença existente entre as frequências das classes da variável resposta,
frequência de dormida na rua, os testes estatísticos utilizados para a verificação da bondade do ajuste não foram considerados apropriados para avaliar a adequação ou não do
modelo. É valido ressaltar que, algumas tentativas foram realizadas com o intuito de
reverter esse problema de frequências esparsas. O primeiro processo realizado foi de avaliar cada covariável individualmente, em seguida de duas a duas. Posteriormente, foram
agrupadas as categorias de baixa e média frequência de dormida na rua e recalculados os
testes. Em nenhum dos casos houve melhoras significativas nos testes χ2 e G2 .
Como pôde ser observado, da matriz de confusão (Tabela 5) o modelo não conseguiu
classificar corretamente todas as categorias da variável resposta. Indicando que a diferença
entre as observações das categorias, de fato, podem estar comprometendo a adequabilidade
do modelo.
Apesar da não comprovação da adequação do modelo estereótipo, o modelo foi
utilizado apenas como um modelo interpretativo. Uma vez que, as interpretações obtidas
corroboraram com o que foi observado na análise descritiva dos dados.
O resultado observado após a realização do estudo da população em situação de rua
na cidade de Salvador no ano de 2017 e das conclusões geradas pelo modelo ajustado,
contribuiu com a comprovação do fato de que essas pessoas pertencem a uma classe de
vulnerabilidade social. E que ainda, necessitam de um olhar mais atencioso da sociedade
e poder público para com elas.
Vale destacar que para esses indivíduos o fator vínculo familiar rompido, não mostrou
significância com a alta frequência de dormida na rua. Indicando que essa população
precisa ser melhor estudada para que de fato essas características possam ser abordadas
de forma precisa. Uma vez que era esperado se observar o comportamento oposto.
Ainda é preciso destacar o fato de que essas pessoas quanto mais dormem na rua,
maiores as chances de sofrerem algum tipo de violência, consumirem drogas e de fato
morarem na rua. Ou seja, é necessário investir na atuação das instituições públicas que
lidam com essas pessoas, para que elas possam se sentir de fato mais seguras, recorrendo
cada vez menos a rua. Através da criação e aprimoramento de políticas públicas, essa
população poderá ser verdadeiramente amparada. Garantindo, então, que os seus direitos
sejam atendidos.
Uma sugestão de trabalho futuro é continuar a pesquisar teste para validação do
modelo quando as frequências são esparsas ou até mesmo utilizar modelos para dados
não balanceados. Uma outra opção, seria retirar uma amostra dos dados, considerando
frequências balanceadas entre as categorias da variável resposta e verificar novamente se os
testes utilizados funcionam nesse novo cenário. E por fim, existe a possibilidade de tentar
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utilizar o modelo logístico binário, considerando, por exemplo, a existência de apenas dois
grupos, indivíduos que dormem e os que não dormem na rua.
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APÊNDICE A – Modelos e pacotes implementados

Nesta seção são apresentados os modelos e as suas implementações já existentes no
sof tware estatístico R.
Modelo Multinomial
>require(VGAM)
>mm<-vglm(as.factor(Y)~., family = multinomial, data=dados)
>summary(mm)

Modelo logito Cumulativo
>require(VGAM)
>mcp<-vglm(as.factor(Y)~., family=cumulative(parallel=TRUE), data=dados)
>summary(mcp)
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Modelo logito de razão contínua
>require(VGAM)
>mrc<-vglm(as.factor(Y)~.,family=cratio(reverse=FALSE, parallel=FALSE),data=dados)
>summary(mrc)
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Modelo logito de categorias adjacentes
>require(VGAM)
>mca<-vglm(as.factor(Y)~.,family=acat(reverse=TRUE,parallel=TRUE), data=dados)
>summary(mca)

APÊNDICE A. Modelos e pacotes implementados

Modelo Estereótipo
>require(VGAM)
>me=rrvglm(as.factor(Y)~., data = dados, family =multinomial())
>summary(me)
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Outro pacote alternativo para o modelo estereótipo

>require(ordinalgmifs)
>me2<-ordinalgmifs(as.factor(Y)~.,data=dados,x=NULL,probability.model="Stereotype",
>+link ="logit")
>summary(me2)

