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RESUMO
As doenças crônicas, principalmente a presença de mais de uma condição crônica em um
mesmo indivíduo, apresentam implicações negativas e a necessidade de atenção e
tratamento contínuos ao longo da vida. Nesse sentido objetiva-se estimar a expectativa de
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vida geral, com e sem doenças crônicas e multimorbidade em idosos residentes em
municípios de pequeno porte. Trata-se de um estudo de estimativa de expectativa de vida
por meio do método de Sullivan, logo, utilizou-se os dados de dois estudos transversais,
de base populacional, dados referentes ao número de habitantes do município, no período
da coleta dos dados, e óbitos em um período de cinco anos. As estimativas apontam para
maior expectativa de vida para mulheres, bem como maior expectativa de vida com
doenças crônicas, em comparação aos homens. A diferença de estimativa de vida com
multimorbidade e três ou mais doenças crônicas é significativa, entre os sexos em todas
as idades, mostrando-se superior para mulheres. Portanto, as mulheres possuem
estimativa de viver mais que os homens, porém com maior número de doenças crônicas,
resultados que podem ser utilizados na avaliação das condições de saúde da população e
subsídio para a formulação de ações de prevenção.
Palavras-chave: Expectativa de vida, Expectativa de vida ativa, Doenças crônicas, Idoso,
Cidades.
ABSTRACT
Chronic diseases, especially the presence of more than one chronic condition in the same
individual, have negative implications and the need for continuous care and treatment
throughout life. In this sense, we aim to estimate the general life expectancy, with and
without chronic diseases and multimorbity in the elderly living in small municipalities. It
is a study of life expectancy estimation using the Sullivan method, therefore, data from
two cross-sectional, population-based studies were used, data referring to the number of
inhabitants of the municipality during the data collection period , and deaths over a period
of five years. Estimates point to a higher life expectancy for women as well as higher life
expectancy with chronic diseases compared to men. The difference in life expectancy
with multimorbity and three or more chronic diseases is significant, between genders at
all ages, showing superior for women (p≤0.05). Therefore, women are estimated to live
longer than men, but with a greater number of chronic diseases, results that can be used
to evaluate the health conditions of the population and subsidy for the formulation of
prevention actions.
Keywords: Life Expectancy, Active Life Expectancy, Chronic Disease, Aged; Cities.

1 INTRODUÇÃO
A expectativa de vida é uma estimativa dos anos que se espera viver a partir de
determinada idade, de acordo com os dados populacionais e de mortalidade, e pode ser
utilizada como medida para monitorar a saúde da população1,2. Já, a expectativa de vida
saudável está associada a mortalidade e a morbidade da população, ou seja, estima o
número de anos que uma pessoa pode esperar viver livre de e com determinada condição,
avaliando assim a qualidade dos anos a serem vividos2.
A expectativa de vida saudável é um parâmetro que possibilita comparar a saúde
da população entre regiões, países e ao longo do tempo, subsidiando informações
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referentes as mudanças nas características de morbidade e mortalidade da população.
Ainda, podem ser um guia para estratégias e políticas de saúde pública3.
Estudos acerca da expectativa de vida vem sendo realizados a nível mundial,
analisando mais de 180 países3,4 e em diferentes países comparando as regiões do próprio
país5-8. Da mesma forma, no Brasil, também foram realizados estudos nessa temática,
tanto a nível nacional, focando em todo o país9-12 como em grandes municípios13-17.
Estudo sobre as desigualdades na esperança de vida saudável por Unidade da
Federação, identificou que a esperança de vida saudável aos 60 anos entre os homens
variou de 17,7 a 21,4, já entre as mulheres a variação foi de 20,1 a 25,4. Os autores
identificaram que as condições de vida são influenciadas pelos indicadores de
mortalidade, mas as desigualdades são determinantes quando se leva em consideração o
bem-estar e as limitações nas atividades habituais, indicando a necessidade de
intervenções no gradiente socioespacial18.
Para tanto, a vida saudável pode ser estimada pela presença de doenças crônicas
não transmissíveis (DCNT) ou multimorbidade, isto é, o acúmulo de duas ou mais
condições crônicas no mesmo indivíduo19-22 as quais são marcadoras de saúde da
população23. No Brasil as doenças crônicas são responsáveis por 72% das mortes24,
influenciadas pelo aumento da expectativa de vida, a globalização, o aumento da
população urbana, o consumo do tabaco e do álcool, sedentarismo, além da alimentação
inadequada23,25, ocasionando repercussões negativas à saúde da população e gerando altos
custos para o sistema de saúde e para o próprio indivíduo26.
Contudo, são escassos os estudos que avaliem a realidade de pequenos municípios
brasileiros, quanto a expectativa de vida e expectativa de vida saudável, o qual pode
diferir devido ao contexto vivenciado por idosos residentes em municípios de pequeno
porte. Portanto, objetiva-se estimar a expectativa de vida geral, com e sem doenças
crônicas e multimorbidade em idosos residentes em municípios de pequeno porte.

2 MÉTODO
Trata-se de um estudo da estimativa da expectativa de vida geral de idosos que
residem em municípios de pequeno porte, por meio do método de Sullivan. Para tanto,
utilizou-se como base dois estudos transversais, de base populacional, ambos realizados
no Programa de Pós-Graduação em Envelhecimento Humano da Universidade de Passo
Fundo27,28.
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Os estudos utilizados apresentaram como critérios de inclusão, ter idade igual ou
superior a 60 anos; residir há pelo menos seis meses no município; possuir no momento
da entrevista, condições cognitivas para responder ao questionário e/ou contar com a
presença de um familiar ou cuidador para auxiliar ou efetuar as respostas. Foram
consideradas perdas os idosos hospitalizados no momento de entrevista, os que se
recusaram a participar da pesquisa e os que não foram localizados após três tentativas. A
entrevista

foi

realizada

por

meio

do

questionário-base

do

estudo

multicêntrico denominado SABE - Saúde, Bem-estar e Envelhecimento, coordenado
pela Organização Pan-Americana de Saúde para investigar condições de vida e saúde das
pessoas idosas da América Latina e Caribe29.
Quanto a composição da amostra, para o município com menos de cerca de 2.800
habitantes foram selecionados todos os idosos (n= 352), houve perda de 6% por recusa
em participar da pesquisa ou por não ter sido encontrado após três tentativas, totalizando
331 idosos. Já no município de cerca de 6.100 habitantes, com 992 idosos, aplicou-se a
fórmula de populações finitas para o cálculo da amostra (n=400), adicionou-se 10%,
considerando possíveis perdas, totalizando 420 idosos. Para tanto, com base nos registros
da Estratégia de Saúde da Família, os idosos foram listados por zona de residência
(rural/urbano) e sexo, e posteriormente selecionados por amostragem aleatória, mantendo
as proporções estipuladas pela amostra. Houve uma (1) perda por recusa em participar da
pesquisa totalizando 419 idosos.
Ainda, para a construção da tábua de vida são necessários os dados referentes a
número de habitantes e óbito da população total do local investigado. Quanto a população
idosa, esta foi obtida através do Censo Demográfico de 2010 realizado pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), estratificado por sexo e faixa etária,
disponível no Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS).
Com relação aos óbitos, foram utilizados os dados da média do quinquênio (2008 a 2012),
disponíveis no DATASUS, visando diminuir possíveis efeitos sazonais.
As estimativas de expectativa de vida foram calculadas com base nos dados
populacionais e de mortalidade, seguindo as etapas descritas detalhadamente na
publicação da unidade europeia de monitoramento da expectativa de vida30. Ressalta-se
ainda que as estimativas se referem a idades exatas, porém optou-se por considerar as
prevalências de grupos quinquenais (com exceção da faixa etária 80 anos e mais), para
minimizar possíveis erros de estimativas por idade exata11.
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A partir da expectativa de vida geral, foram calculadas as estimativas para
expectativa de vida saudável, sem e com multimorbidade, ainda, sem doenças crônicas,
com uma, duas e três condições crônicas. Para tal, a fórmula consiste na multiplicação do
número de casos, dentro da faixa etária, na condição de saúde investigada (1-nπx), pelo
total de anos vividos na faixa etária (nLx), após realiza-se o somatório desses achados, e
divide-se pela probabilidade de sobreviver até a idade x (lx). Logo, a fórmula estruturase da seguinte forma:

Quanto a multimorbidade, esta foi considerada como a presença de duas ou mais
doenças crônicas em um mesmo indivíduo19-22. Para o cálculo das prevalências de
doenças crônicas, utilizaram-se as seguintes morbidades: reumatismo, asma/bronquite,
enfisema pulmonar, hipertensão, diabetes, obesidade, acidente vascular encefálico,
incontinência urinária, catarata, problemas de coluna, artrite/artrose, osteoporose,
problemas cardíacos, doença de Parkinson, incontinência fecal, câncer, doença de
Alzheimer e depressão.
Para análise dos dados foram realizadas análises de frequência absoluta e relativa,
tabelas de sobrevivência por meio do método de Sullivan com intervalo de confiança de
95% e teste de igualdade de expectativa de vida entre os sexos, utilizando a estatística Z
bicaudal, p<0,0530.
As pesquisas utilizadas observaram as normas éticas, e foram aprovadas pelo
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de Passo Fundo (pareceres 148/2010 e
017/2011). Todos os participantes assinaram o termo de consentimento livre e
esclarecido.

3 RESULTADOS
A presença de doenças crônicas autorreferidas foi analisada em 751 idosos, 339
(45,1%) homens e 412 (54,9%) mulheres. Destes 120 (16,0%) referiram não possuir
doenças crônicas, 161 (21,4%) uma doença, 163 (21,7%) duas doenças e 307 (40,9%)
três ou mais doenças crônicas. Logo, a prevalência de multimorbidade acomete 470
indivíduos (62,6%). Na Tabela 1 é descrito a presença de doenças crônicas por faixa etária
e sexo, destaca-se maior prevalência de três doenças crônicas na faixa etária de 80 anos
ou mais em ambos os sexos.

Brazilian Journal of Health Review, Curitiba, v.4, n.1. p.3057-3071 jan./feb. 2021

3061

Brazilian Journal of Health Review
ISSN: 2525-8761

Tabela 1. Prevalência de doenças crônicas por sexo e faixa etária, Coxilha/RS /Estação/RS.
Doenças crônicas
Idade
Total
Nenhuma
Uma
Duas
Três ou mais
n (%)
n (%)
n (%)
n (%)
Feminino
60 – 64
23 (17,6)
28 (21,4)
21 (16,0)
59 (45,0)
131
65 – 69
10 (13,0)
15 (19,5)
16 (20,8)
36 (46,8)
77
70 – 74
7 (8,8)
22 (27,5)
12 (15,0)
39 (48,8)
80
75 – 79
6 (9,1)
9 (13,6)
17 (25,8)
34 (51,5)
66
80 e mais
7 (12,1)
5 (8,6)
12 (20,7)
34 (58,6)
58
Masculino
60 – 64
21 (20,0)
31 (29,5)
33 (31,4)
20 (19,0)
105
65 – 69
20 (22,7)
21 (23,9)
20 (22,7)
27 (30,7)
88
70 – 74
13 (21,7)
18 (30,0)
11 (18,3)
18 (30,0)
60
75 – 79
9 (16,1)
10 (17,9)
14 (25,0)
23 (41,1)
56
80 e mais
4 (13,3)
2 (6,7)
7 (23,3)
17 (56,7)
30
Fonte: As estimativas de expectativa de vida foram calculadas utilizando dados populacionais e de
mortalidade extraídos do DATASUS.

Com base no método de Sullivan, calculou-se a estimativa de expectativa de vida
para os idosos de ambos os sexos em idades exatas. As mulheres apresentam maior
estimativa de vida em todas as idades (Tabela 2). Porém, quanto as doenças crônicas, ao
comparar homens e mulheres da mesma idade, a estimativa de vida com três ou mais
doenças é significativamente diferente em todas as idades (60, 65, 70, 75 e 80 anos, p<
0,05), apresentando-se maior entre as mulheres. Nas demais condições de saúde,
apresentadas na tabela 2, não há diferença entre as estimativas.

Tabela 2 - Estimativas de expectativa de vida geral, sem e com doenças crônicas em idades exatas e
diferença significativa entre as estimativas para homens e mulheres Coxilha/RS/Estação/RS.
Doenças crônicas
Idade
Gera
Nenhum
Um
Dua
Trê
l
a
a
s
s ou mais*
Anos
anos
anos
anos
ano
(IC95%)
(IC95%)
(IC95%)
s (IC95%)
Mulheres
60
28,7
3,5 (2,5 4,7
5,7
14,8
4,5)
(3,7 – 5,8)
(4,4 – 6,9)
(13,2 – 16,3)
65
24,1
2,7 (1,6 3,7
4,9
12,7
3,7)
(2,7 – 4,8)
(3,7 – 6,2)
(11,2 – 14,3)
70
19,5
2,1 (1,1
2,8
4,0
10,6
– 3,0)
(1,9 – 3,8)
(2,8 – 5,2)
(9,1 – 12,1)
75
15,3
1,7 (0,8
1,5
3,4
8,6
– 2,6)
(0,7 – 2,4)
(2,2 – 4,6)
(7,2 – 10,1)
80
11,1
1,3 (0,4
0,9
2,5
6,5
– 2,3)
(0,1 – 1,8)
(1,1 – 3,4)
(5,1 – 7,9)
Homen
s
60
4,6 (3,5
5,2
6,0
8,9
24,7
– 5,7)
(4,1 – 6,3)
(4,7 – 7,2)
(7,5 – 10,4)
65
3,7 (2,6
3,8
4,5
8,1
20,0
– 4,7)
(2,8 – 4,8)
(3,3 – 5,7)
(6,7 – 9,5)
70
2,6 (1,6
2,7
3,4
6,7
15,4
– 3,6)
(1,8 – 3,6)
(2,3 – 4,6)
(5,4 – 8,1)
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75

1,6 (0,7
1,3
2,7
5,5
– 2,5)
(0,5 – 2,0)
(1,6 – 3,8)
(4,3 – 6,8)
80
0,9 (0,1
0,5
1,6
3,9
6,8
– 1,7)
(0,0 – 1,1)
(0,6 – 2,6)
(2,7 – 5,1)
* Diferença significativa de estimativa de expectativa de vida em todas as idades, entre homens e
mulheres (p≤0,05).
Fonte: As estimativas de expectativa de vida foram calculadas utilizando dados populacionais e de
mortalidade extraídos do DATASUS.
11,1

Na Tabela 3, apresentam-se as estimativas de expectativa de vida na condição de
multimorbidade. Essa condição mostra-se significativamente diferente entre homens e
mulheres, nas mesmas idades (60 anos p<0,001, 65 anos p<0,001, 70 anos p<0,001, 75
anos p=0,002, 80 anos p=0,01), apresentando maior número em mulheres. As diferenças
significativas encontradas também podem ser visualizadas por meio dos intervalos de
confiança (Tabelas 2 e 3) os quais não apresentam sobreposição nas estimativas referentes
as condições que apresentaram significância.

Tabela 3 - Estimativas de expectativa de vida geral, sem e com multimorbidade em idades exatas e diferença
significativa entre as estimativas para homens e mulheres Coxilha/RS/ Estação/RS.
Idade
Geral
Multimorbidade
Anos
Não
Sim*
anos (IC95%)
anos (IC95%)
Mulheres
60
28,7
8,2 (6,9 – 9,6)
20,4 (19,1 – 21,8)
65
24,1
6,4 (5,1 – 7,7)
17,7 (16,3 – 19,0)
70
19,5
4,9 (3,6 – 6,1)
14,6 (13,3 – 15,9)
75
15,3
3,3 (2,1 – 4,5)
12,0 (10,8 – 13,2)
80
11,1
2,3 (1,1 – 3,5)
8,8 (7,6 – 9,9)
Homens
60
24,7
9,8 (8,5 – 11,2)
14,9 (13,6 – 16,3)
65
20,0
7,5 (6,2 – 8,7)
12,6 (11,3 – 13,9)
70
15,4
5,3 (4,1 – 6,5)
10,2 (8,9 – 11,3)
75
11,1
2,9 (1,8 – 3,9)
8,2 (7,1 – 9,3)
80
6,8
1,4 (0,4 – 2,3)
5,5 (4,5 – 6,5)
* Diferença significativa de estimativa de expectativa de vida em todas as idades, entre homens e mulheres
(p≤0,05).
Fonte: As estimativas de expectativa de vida foram calculadas utilizando dados populacionais e de
mortalidade extraídos do DATASUS.

Nas Figuras 1 e 2 estão representadas as proporções dos anos que se estima que
os idosos podem esperar viver em cada condição em idades exatas. Assim, ao somar a
proporção de anos com duas doenças e três ou mais, obtemos a proporção de anos a serem
vividos com ou sem multimorbidade. Nesse sentido, as mulheres possuem estimativas de
viver no mínimo 70% de sua vida com multimorbidade. Já para os homens, estima-se que
pelo menos 60% dos anos podem ser vividos com multimorbidade.
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Figura 1 - Proporção de anos que as mulheres podem esperar viver em cada condição de saúde em idades
exatas, Coxilha/RS/Estação/RS, 2010/2011

Idade exata

sem doença
80

11,7 8,1

75

11,2

9,9

70

10,8

14,3

65

11,3

15,4

60

12,2

1 doença

21,6

2 doenças
58,5

22,3

56,3

20,5

54,3

20,4

16,4

3 ou mais

52,8

19,9

51,5

Porcentagem de anos

Figura 2. Proporção de anos que os homens podem esperar viver em cada condição de saúde em idades
exatas, Coxilha/RS/Estação/RS, 2010/2011

Idade exata

sem doença
80

13,2 5,9

75

14,4

1 doença

23,5

11,7

2 doenças
57,3

24,3

70

16,9

65

18,5

19,0

60

18,6

21,1

17,5

3 ou mais

49,6
22,1
22,0
24,3

43,5
40,5
36,0

Porcentagem de anos

4 DISCUSSÃO
Na análise de estimativa de expectativa de vida as mulheres apresentaram maiores
estimativas de vida geral em todas as idades. Ainda, as mulheres apresentaram maior
expectativa de vida com multimorbidade e três ou mais condições crônicas, apresentando
diferença significativa em comparação aos homens.
No presente estudo, a expectativa de vida sem multimorbidade para mulheres e
homens com 60 anos é de 8,2 e 9,8 anos, respectivamente. Quanto a expectativa de vida
sem doenças crônicas, em estudo realizado por Camargos e Gonzaga11 foram encontradas
maiores estimativas em número de anos em comparação a este estudo. Porém os mesmos
autores também encontraram diferença significativa entre homens e mulheres em todas
as idades, tendo os homens expectativa de vida com maior número de anos sem doenças
crônicas.
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Essa estimativa demonstra que a maioria dos anos que os idosos podem esperar
viver será na condição de múltiplas doenças, logo propensos a repercussões negativas
oriundas dessa interação. Estima-se que a prevalência mundial de multimorbidade seja
superior a 60%, chegando a mais de 80% em idosos com mais de 85 anos31. Nesse sentido,
a multimorbidade é associada a maior utilização de serviços de saúde, pior qualidade de
vida, polifarmácia, maior número de efeitos adversos dos tratamentos, incapacidades,
internações hospitalares, institucionalização e morte32,33.
Quanto a presença de três ou mais condições crônicas, Koller et al.34 realizaram
uma coorte de cinco anos, com cerca de 115 mil idosos, encontraram que 15,3% dos
idosos nessa condição precisaram de cuidador permanente, já entre os idosos com menor
número de doenças foram 8,7% que necessitaram de cuidadores. A presença de três ou
mais doenças também é um fator de risco para a autoavaliação de saúde negativa para
homens e mulheres (OR= 5,8 e OR= 2,2, respectivamente), em comparação a quem não
possui doenças35.
Nesse sentido, ressaltando a relevância dos achados, percebe-se que a combinação
de condições crônicas, é determinante da necessidade de cuidado e a qualidade desses
cuidados podem interferir positiva ou negativamente nos anos de vida da população.
Vários fatores podem ser determinantes da expectativa de vida saudável, dentre eles a
atividade física. Um estudo apontou que a prática de atividade física vigorosa, moderada
e de lazer em comparação a inatividade, representa um acréscimo de 11,4, 7,0 e 7,2 anos,
respectivamente, de vida saudável36. Corroborando, Cimarras-Otal et al.21 encontraram
associação inversa entre atividade física e multimorbidade. Demonstrando ser a atividade
física um fator que necessita estar presente em quaisquer ações de prevenção de agravos
de saúde.
No mesmo contexto, estudo avaliando um dos domínios da atividade física, o
deslocamento, encontrou maiores prevalências de deslocamento ativo em municípios de
pequeno porte, em comparação a municípios de maior porte. Fato que segundo os autores
do estudo pode ser explicado pela proximidade entre os locais e não haver transporte
público, o que favorece a caminhada. Porém, com o avançar da idade não é mais
encontrada essa diferença, o que pode ocorrer pela presença de doenças limitantes e a não
necessidade de deslocar-se para o trabalho ou outros compromissos37. Além disso,
segundo dados da Pesquisa Nacional de Saúde24 observou que em todas as regiões do
Brasil, há maior prevalência de incapacidade funcional entre as mulheres.
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As considerações expostas demonstram que a presença de múltiplas doenças
crônicas age negativamente sobre vários aspectos da vida dos idosos, os quais podem ser
alterados pelo estilo de vida. Quanto a população específica do estudo, a estimativa de
vida dos idosos moradores de pequenos municípios é superior ao encontrado em outros
estudos, com a mesma metodologia, em idosos de grandes metrópoles ou a nível
nacional9-11,14-16. Diferença essa que se encontra em cerca de 4 anos aos 60 e 65 anos em
ambos os sexos, chegando a valores semelhantes ou menores aos 80 anos.
As diferentes condições de vida das populações de pequenos e grandes
municípios, tais como qualidade do ar38,39, e congestionamentos40 possam afetar a
expectativa de vida da população. E a diminuição da prática de atividade física, convívio
social e as doenças crônicas, entre os idosos, podem ser determinantes para a diminuição
da diferença entre o presente estudo e os estudos supracitados nas estimativas de
expectativa de vida no decorrer da idade.
Este resultado remete a realidade que mulheres tem maior expectativa de vida,
porém com maior número de condições crônicas. Contudo, as diretrizes de cuidado e
tratamento de doenças não avaliam, em sua maioria, a interação entre as doenças e seus
tratamentos, portanto estratégias de cuidado voltadas aos pacientes e não ao tratamento
isolado podem auxiliar no cuidado adequado e qualidade de vida dos pacientes41.
Outro fator que pode ter influenciado a diferença com os estudos de nível nacional
ou de outras regiões do Brasil, pode ser a alta prevalência de idosos brancos, característica
dos municípios do sul do país, haja visto que estudos encontraram maior expectativa de
vida geral e saudável entre os indivíduos brancos de diferentes etnias e as menores entre
os negros2,42. Ainda, os municípios estudados possuem Índice de Desenvolvimento
Humano alto, e de acordo com o estudo de Szwarcwald et al13 ao comparar a expectativa
de vida saudável entre idosos de setores mais ricos e de favelas do Rio de Janeiro – BR
encontrou valor maior que duas vezes para os idosos ricos, em ambos os sexos.
Este estudo tem como limitações o uso de um método de estimativa de expectativa
de vida, o qual utiliza dados de estudos transversais, por necessitar somente da idade,
sexo e prevalência do estado de saúde de interesse, e dados populacionais do mesmo
período do estudo5. Porém, o método de Sullivan é amplamente utilizado na literatura e
suas estimativas propiciam dados válidos quanto as condições de saúde da população3,43.
Ainda, decorrente do objetivo de pesquisar populações de pequenos municípios, a
estimativa de expectativa de vida saudável pode não ser precisa, devendo ser analisada
com cautela pelo pequeno número de mortes na população.
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5 CONCLUSÃO
Em idosos de município de pequeno porte, as mulheres possuem estimativa de
expectativa de vida superior aos homens, porém, com maior número e proporção de anos
a serem vividos com multimorbidade e três ou mais doenças crônicas.
Os resultados encontrados podem ser parâmetros para comparação e
acompanhamento das condições de saúde, além de ser uma forma de avaliar futuras ações
de prevenção e controle de doenças crônicas. Destacando que, muitas pessoas virão a ter
doenças crônicas, mesmo com ações de prevenção, porém a condução do tratamento
dessas doenças, postergando implicações negativas na qualidade de vida da população,
juntamente com a prevenção, devem ser prioridades do sistema de saúde.
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