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Abstract This article aims to estimate the risk of
death according to sociodemographic characteristics, chronic diseases, frailty, functional capacity,
and social participation in older people as well as
determine the median time of death in relation to
health status and social participation. A retrospective longitudinal study was conducted with older
people (≥65 years) in 2008-09 and 2016-17 in the
city of Campinas and the subdistrict of Ermelino
Matarazzo in the city of São Paulo. Face-to-face
interviews were conducted at community centers
and the participants’ homes. The cumulative incidence of death was estimated and associations
with the predictor variables were analyzed using
Poisson multiple regression. The Kaplan-Meier
method and the log-rank test were also used.
Among the 741 individuals located at follow-up,
192 had deceased. The incidence of death was higher among those who reported having heart disease and those who were dependent on others regarding the performance of instrumental activities
of daily living. The incidence of death was lower
among women, individuals in the highest income
stratum, and those who performed three or more
activities related to social inclusion. No differences
in median survival times were found. Predictors of
mortality can contribute to broadening knowledge
on the singularities of the aging process.
Key words Mortality, Aged, Frailty, Activities of
daily living, Social participation

Resumo O artigo tem por objetivos estimar o
risco de óbito segundo características sociodemográficas, doenças crônicas, fragilidade, capacidade
funcional e participação social em idosos e verificar, para as variáveis de estado de saúde e participação social, o tempo mediano de ocorrência
do óbito. Estudo longitudinal retrospectivo com
idosos (≥65 anos), realizado em 2008-09 e 201617 em Campinas-SP e Ermelino Matarazzo-SP.
Realizaram-se entrevistas face a face em centros
de convivência e nos domicílios. Estimou-se a incidência acumulada de óbito e associações com as
variáveis preditoras foram analisadas pela regressão múltipla de Poisson. O método de KaplanMeier e o teste de Log-rank foram utilizados. Dos
741 idosos localizados no seguimento, 192 faleceram. Observou-se maior incidência de óbito nos
mais idosos, nos que relataram doença do coração
e nos dependentes para realização de atividades
instrumentais da vida diária. Verificou-se menor
incidência de óbito nas mulheres, no estrato com
maior renda e nos que realizavam três ou mais
atividades relacionadas à inserção social. Não se
observaram diferenças nos tempos medianos de
sobrevida. Os preditores de mortalidade podem
contribuir para ampliar o conhecimento sobre as
singularidades do processo de envelhecimento.
Palavras-chave Mortalidade, Idoso, Fragilidade,
Atividades cotidianas, Participação social
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Risco de mortalidade por todas as causas e sua relação
com estado de saúde em uma coorte de idosos residentes
na comunidade: Estudo FIBRA
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Introdução
O envelhecimento populacional no Brasil e no
mundo é decorrente de alterações demográficas e
epidemiológicas, de conquistas científico-tecnológicas que, associadas à melhoria da qualidade
de vida, refletiram-se no aumento da longevidade1,2 e da prevalência de doenças crônicas e agravos não transmissíveis2,3.
Os idosos brasileiros, assim como outros grupos etários da população, apresentam condições
socioeconômicas heterogêneas2,4, com marcadas
discrepâncias no apoio social, em aspectos psicossociais, no estilo de vida, na capacidade funcional5 e no acesso aos serviços de saúde para
diagnóstico, tratamento ou controle de doenças
crônicas6. Neste sentido, amplia-se a necessidade
de novas concepções, tecnologias, políticas e modelos de atenção, tendo como foco a promoção e
a prevenção da saúde7, que possibilitem um envelhecimento saudável.
No que se refere à distribuição dos óbitos na
população brasileira, de acordo com o Sistema de
Informação sobre Mortalidade (SIM), cerca de
60% do total ocorre entre idosos com idade ≥65
anos, com destaque para os idosos do sexo feminino (68,5%) em relação ao masculino (52,4%),
particularmente na faixa etária de 65 a 74 anos.
Quanto às causas específicas de morte, os registros de óbitos para 2018 apontaram que, nos
idosos brasileiros com 65 anos ou mais, 65% das
mortes foram provocadas por doenças do aparelho circulatório, seguidas das neoplasias (tumores) e doenças do aparelho respiratório8, como
observado em outros países9. Com mais de 30%
dos óbitos neste subgrupo etário, as doenças cardiovasculares8,10 (sobretudo doenças isquêmicas
do coração e cerebrovasculares) representam a
principal causa de morte, e associam-se a fatores
de risco como a hipertensão arterial e o diabetes
mellitus11, que ocorrem com maior frequência e
gravidade com o aumento da idade12. No Brasil,
já no ano de 2007, 72% de todas as mortes foram
atribuídas às doenças não transmissíveis, com
distribuição heterogênea na população13.
Neste estudo, considerou-se a hipótese de que
condições frequentes entre os idosos, tais como
fragilidade, limitações funcionais e isolamento
social elevam o risco de óbito por todas as causas, independentemente das características sociodemográficas e da presença de doenças crônicas
(como a doença cardiovascular) que se associam
ao óbito em todas as faixas etárias.
Dados de uma revisão sistemática com estudos de base populacional publicados entre 1990

e 2010, apontam que idosos frágeis têm taxas de
sobrevivência mais baixas do que os não frágeis,
com elevação de 50% do risco com base no fenótipo de fragilidade14. Estudo comparativo sobre
medidas de fragilidade em relação à acurácia na
predição de mortalidade revelou maior risco de
óbito nos idosos frágeis, classificados pelo fenótipo de fragilidade15.
Com o envelhecimento populacional e a
maior carga de doenças crônicas observa-se um
aumento da perda funcional e morte prematura16. O estudo Epidoso que acompanhou idosos
durante 10 anos, em quatro ondas de inquéritos
domiciliares, detectou incidência de incapacidade funcional de 17,8%17. A perda de autonomia
para a realização de atividades instrumentais da
vida diária (AIVD), que refletem tarefas de independência social18, e sua relação com a mortalidade é pouco descrita na literatura.
Dados transversais do English Longitudinal
Study of Ageing (ELSA) mostram que o isolamento social, caracterizado por não ter cônjuge,
ter pouco contato presencial ou por telefone com
familiares e amigos e não participar de organizações sociais (clubes, grupos religiosos), foi associado ao maior risco de morte por todas as causas
(hazard ratio=1,28)19. Analisando a coorte idosa
do Projeto Bambuí (2004 a 2011), Gontijo et al.20
observaram que a participação social foi independentemente associada à mortalidade, com
risco de morte duas vezes maior nos idosos que
não participavam de grupos sociais ou associações comunitárias.
A identificação de condições decorrentes de
exposições pregressas e atuais, e cuja ocorrência
também varia de acordo com as características
sociodemográficas, reforça a necessidade de estimar a magnitude do risco independente de óbito
nos idosos, e identificar os fatores passíveis de intervenção, de modo a subsidiar ações e estratégias
que minimizem as condições preditoras do óbito.
Utilizando os dados do Estudo Fibra (Fragilidade em Idosos Brasileiros)21 objetivou-se estimar
o risco de óbito e sua relação com características
sociodemográficas, doenças crônicas, fragilidade,
capacidade funcional e participação social em
idosos comunitários e verificar, para as variáveis
de estado de saúde e participação social, o tempo
mediano de ocorrência do óbito.

Métodos
Trata-se de um estudo longitudinal retrospectivo
com idosos de 65 anos ou mais. Os dados foram
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Variáveis e medidas
A variável de interesse deste estudo foi a ocorrência de óbito no período (sim ou não). Em caso
de falecimento do idoso, a data do óbito foi verificada com um familiar (informante) no estudo
de seguimento (2016-2017). Para a análise dos
fatores de risco – sociodemográficos e de saúde
relacionados – foram consideradas as seguintes
variáveis do banco de dados da linha de base:
▪ Sociodemográficas: sexo (feminino e masculino), faixa de idade (65 a 69, 70 a 74 e 75 anos e
mais), escolaridade (nenhuma, 1 a 4 e 5 ou mais
anos de estudo) e renda familiar mensal per capita (em quartis: até R$ 830, R$ 831-1.200, R$
1.201-2.000 e acima de R$ 2.001).
▪ Doenças crônicas: as morbidades foram avaliadas a partir de nove itens dicotômicos, baseados em autorrelato, que investigavam se algum
médico havia realizado diagnóstico prévio de
doença do coração, hipertensão arterial sistêmica, acidente vascular cerebral/isquemia/derrame,
diabetes mellitus, câncer, artrite ou reumatismo,
depressão, doenças dos pulmões e osteoporose
(sim ou não).
▪ Capacidade funcional: foi avaliada por meio
de autorrelato dos idosos quanto à ajuda necessária para a execução de sete atividades instrumentais de vida diária (AIVDs): uso de telefone e de

Linha de base 2008-2009
Linha de(idade
base 2008-2009
1.284 idosos
≥ 65 anos)
1.284 idosos (idade ≥ 65 anos)

Coleta das variáveis preditoras utilizadas neste
estudo: Sociodemográficas, doenças crônicas,
Fragilidade, AIVD e AAVD

Coleta das variáveis preditoras
utilizadas neste estudo:
Sociodemográficas, doenças crônicas,
Fragilidade, AIVD e AAVD

Seguimento 2016-2017

Seguimento 2016-2017

741 idosos localizados
523 em Campinas/SP

218 localizados
em Ermelino Matarazzo/SP
741 idosos
523 em Campinas/SP
218 em Ermelino
Matarazzo/SP

543 não localizados

543 não localizados

192 falecidos

129 em Campinas/SP
63 em Ermelino Matarazzo/SP

Figura 1. Fluxograma das etapas do Estudo Fibra 2008/09 e 2016/17.

192 falecidos
129 em Campinas/SP
63 em Ermelino Matarazzo/SP

Figura 1. Fluxograma das etapas do Estudo Fibra 2008/09 e 2016/17.
Fonte: Elaborado pelas autoras.
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obtidos da linha de base (2008-2009) e do seguimento (2016-2017) do Estudo Fibra, realizado no
município de Campinas-São Paulo e em Ermelino Matarazzo, subdistrito da cidade de São Paulo.
Na linha de base, setores censitários foram selecionados por sorteio e os grupos foram estratificados por sexo e idade conforme a distribuição
censitária da população de homens e mulheres
(idade ≥65 anos) dessas localidades. As localidades foram selecionadas por conveniência21, com
as amostras finais contando com 900 idosos em
Campinas e 384 em Ermelino Matarazzo. Para
o estudo de seguimento (2016-2017), o recrutamento teve como base as listas dos endereços
domiciliares registrados nos bancos de dados da
linha de base. Os endereços foram percorridos
pelos recrutadores para localizar os participantes
e para a realização da coleta de dados no domicílio do idoso. Foram efetuadas até três tentativas
de localização de cada participante. Em ambos os
municípios, a confirmação do óbito e as informações sobre os falecidos foram obtidas de um
familiar e/ou um conhecido do idoso. Os entrevistadores também coletavam dados do informante. Foram obtidos dados de 741 idosos (523
de Campinas e 218 de Ermelino Matarazzo), dos
quais 192 (129 e 63 de Campinas e Ermelino, respectivamente) haviam falecido na ocasião do Estudo Fibra seguimento em 2016-2017 (Figura 1).
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transportes, autogestão do uso de medicamentos,
manejo do dinheiro, capacidade de fazer compras, de cozinhar e realizar serviços domésticos.
Foram considerados dependentes os idosos que
manifestaram precisar de ajuda parcial ou total
para a realização de uma ou mais atividades22,23.
▪ Fragilidade: condição investigada por meio
dos cinco critérios propostos por Fried et al.24.
Classificaram-se como frágeis os idosos que apresentaram três ou mais critérios, como pré-frágeis
os que pontuaram para um ou dois, e os não frágeis aqueles que não pontuaram em nenhum dos
cinco critérios:
1. Perda de peso não intencional no último
ano (sim ou não). Em caso de resposta positiva,
perguntava-se qual a redução (em quilogramas),
considerando afirmativo os idosos que relataram
perda superior a 4,5 kg ou 5% do peso corporal.
2. Fadiga, aferida por dois itens de autorrelato obtidos do Center for Epidemiologic Studies
Depression Scale (CESD), com quatro possibilidades de resposta (sempre; na maioria das vezes;
poucas vezes; nunca ou raramente). Foram considerados com respostas afirmativas aqueles que
responderam “sempre” ou “na maioria das vezes”
para qualquer uma das duas questões.
3. Força de preensão manual, medida com
dinamômetro Jamar (Lafayette Instruments, Lafayette, Indiana, Estados Unidos) colocado na
mão dominante do idoso, em três tentativas,
respeitando um minuto de intervalo entre elas.
Foram considerados com força reduzida aqueles idosos cuja média das três aferições esteve
entre os 20% menores valores da distribuição,
ajustados pelo sexo e Índice de Massa Corporal
(IMC=peso[kg]/altura²[m]), conforme as faixas
sugeridas pela Organização Mundial da Saúde
(OMS) e descritas por Marucci e Barbosa25.
4. Velocidade da marcha, indicada pelo tempo médio, em segundos, gasto pelo idoso para
percorrer por três vezes, em passo usual, no plano, uma distância de 4,6 metros, conforme as
recomendações de Guralnik et al.26 e Nakano et
al.27. Foram considerados com velocidade reduzida aqueles cuja média das três medidas esteve
entre os 20% maiores valores da distribuição do
tempo. As médias foram ajustadas pela mediana
da altura para homens e para mulheres.
5. Atividade física: corresponde à frequência
semanal e à duração diária de exercício físico, esportes ativos e tarefas domésticas, com base em
respostas aos itens do Minnesota Leisure Time Activity Questionnaire24,28,29. Para o cálculo do gasto calórico semanal em atividades de lazer e em
atividades domésticas foi considerado o número

de itens aos quais o idoso respondeu afirmativamente, multiplicado pelo número de dias na semana e pelo número de minutos por dia em que
eram praticados. Em seguida, foram calculados
os quintis da distribuição dessa variável para os
homens e para as mulheres separadamente. Foram considerados como inativos os idosos que
pontuaram entre os 20% menores valores da distribuição de gasto calórico semanal para o respectivo sexo.
▪ Variáveis indicativas de envolvimento social:
foram consideradas quatro atividades avançadas de vida diária (AAVD), quais sejam: a realização de visitas à casa de amigos ou familiares,
frequência à igreja/templo religioso para rituais
religiosos ou atividades sociais ligadas à religião,
participação em reuniões sociais, festas ou bailes, encontro com outras pessoas em lugares públicos, tais como restaurantes, cinemas, teatros,
concertos, clubes etc. Todas essas variáveis foram
categorizadas em nunca fez, parou ou ainda faz, e
classificadas em sim ou não (faz ou não faz).
Análise de dados
Inicialmente foi realizada análise descritiva
das características sociodemográficas e condições
investigadas, a partir das medidas de frequência
absoluta e relativa das variáveis categóricas, além
da comparação entre proporções pelo teste QuiQuadrado de Pearson, com nível de significância
de 5%, para o conjunto de idosos localizados ou
não encontrados (perdas), no estudo de seguimento.
Em seguida, os idosos para os quais foi possível obter dados no seguimento foram classificados segundo a ocorrência de óbito (sim ou
não) no período, e foram verificados o número
absoluto e a incidência acumulada (%) de acordo com as variáveis selecionadas. Também foram
estimadas as razões de incidência (risco relativo)
de morte, brutas e ajustadas, por sexo, idade e escolaridade, e respectivos intervalos de confiança
de 95%.
A análise múltipla de regressão de Poisson
obedeceu ao seguinte modelo hierárquico: na
primeira etapa foram incluídas as características
sociodemográficas associadas à mortalidade. Na
segunda, além das variáveis pertencentes ao primeiro bloco e que mantiveram significância após
ajuste pelas demais variáveis do mesmo nível
hierárquico, foram acrescentadas as variáveis doenças crônicas, fragilidade, capacidade funcional
e os indicadores de envolvimento social. Foram
incluídas nos modelos as variáveis que apresen-
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Aspectos éticos
Os projetos foram encaminhados e aprovados pelo Comitê de Ética da Universidade
Estadual de Campinas. Todos os participantes,
informados sobre os objetivos da pesquisa, procedimentos e seus direitos, assinaram o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido.

Resultados
Neste estudo foram analisadas informações de
741 idosos que participaram da linha de base
em 2008-2009, com média de idade de 72,6 anos
(dp=5,8) e 67,3% de mulheres. Na Tabela 1 observa-se que somente as variáveis faixa etária e
indicador de envolvimento social apresentaram
diferenças entre as proporções (p<0,05) para o
conjunto dos idosos localizados ou não no estudo de seguimento. No que se refere à comparação entre os idosos localizados (n=549) e não
localizados por motivo de falecimento (n=192)
quase todas as variáveis apresentaram diferenças significativas, exceto câncer, derrame, doença
pulmonar, diabetes mellitus e hipertensão (dados
não apresentados em Tabela).
Observou-se maior risco de morte entre os
idosos mais velhos (RR=1,85; IC95%: 1,30-2,63),
com doença do coração (RR=1,58; IC95%: 1,112,26), pré-frágeis (RR=1,53; IC95%: 1,06-2,20)
ou frágeis (RR=1,74; IC95%: 1,09-2,79) e naqueles que relataram dependência para a realização das atividades instrumentais da vida diária
(AIVD) (RR=1,61; IC95%: 1,13-2,29). Nas mu-

lheres o risco foi 28% menor, assim como naqueles com maior escolaridade (RR=0,64; IC95%:
0,41-0,98) e naqueles que relataram três ou mais
atividades avançadas de vida diária (Tabela 2).
Os resultados da análise de regressão hierárquica são apresentados na Tabela 3. A incidência
de óbito foi significativamente menor nas mulheres (RP=0,64; IC95%: 0,43-0,95), naqueles com
maior renda familiar (RP=0,51; IC95%: 0,270,96) e nos que relataram a realização de três ou
mais atividades relacionadas à inserção social
(RP=0,53, IC95%: 0,32-0,87). Nos mais idosos,
naqueles que relataram doença do coração e nos
que apresentaram dependência para realização
das atividades instrumentais da vida diária, a incidência de óbito foi maior (p<0,05).
O tempo mediano geral de ocorrência do
óbito entre os participantes que relataram ter
doença do coração foi de 62 meses (IC95%: 54,569,5); para aqueles com limitações na realização
de atividades instrumentais da vida diária, assim
como para aqueles que relataram realizar menos
do que três AAVD foi de 60 meses (Figura 2).

Discussão
Os principais achados deste estudo foram verificar que além do sexo masculino, maior idade
e menor renda, a dificuldade para realização de
atividade instrumental da vida diária, o menor
envolvimento social e a presença de doença do
coração elevaram, de forma independente, o risco de óbito nos idosos. O contexto de vida em
que se insere a maioria dos idosos brasileiros,
sujeitos aos efeitos cumulativos decorrentes de
baixo nível econômico, baixa escolaridade e ausência de suporte social, exige a incorporação de
uma abordagem de cuidado que considere várias
dimensões4,5,7,21.
A sobremortalidade masculina tem sido observada em todas as idades e grupos de causas
no Brasil30. A maior expectativa de vida das mulheres em relação aos homens resulta, em grande
parte, de diferenças nas atividades de trabalho,
estilo de vida e comportamentos relacionados à
saúde30-32. Embora sejam observadas variações
nas diferentes regiões do mundo, proporcionalmente as mulheres ultrapassam a metade da população idosa33.
As desigualdades socioeconômicas e aumento da concentração de renda e sua relação com a
mortalidade são amplamente descritas na literatura34,35. O Brasil é o 10º país do mundo em concentração da renda e o primeiro quanto ao grau
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taram associação significante com a mortalidade
na análise simples (p<0,20). No modelo final,
restaram aquelas que apresentaram um valor de
p<0,05, quando ajustadas pelas variáveis do nível
superior e do mesmo nível hierárquico.
Para a análise do tempo até a ocorrência do
óbito, considerando-se as variáveis que apresentaram associação independente com a mortalidade no período, foi criada a variável tempo
(em meses) a partir das datas da 1ª entrevista e
do óbito. Pelo método de Kaplan Meier, foram
estimados os tempos medianos de sobrevivência,
bem como as curvas para cada variável. Verificou-se a igualdade das distribuições de sobrevivência, para os diferentes níveis das variáveis
consideradas, pelo teste Log-rank (Mantel-Cox),
com um nível de significância de 5%. Na análise
dos dados foram utilizados os programas Stata
15.1 e SPSS versão 21.
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Tabela 1. Características dos idosos (≥65 anos) que permaneceram ou não no seguimento. Estudo Fibra 2008/09
e 2016/17.
Variáveis
Sexo
Masculino
Feminino
Faixa etária (em anos)
65 a 69
70 a 74
75 ou mais
Escolaridade (em anos)
0
1a4
5 ou mais
Renda familiar (em quartis)#
1º quartil
2º quartil
3º quartil
4º quartil
Diagnóstico médico de doenças
Hipertensão arterial
Artrite/artrose/reumatismo
Doença do coração
Diabetes mellitus
Doenças pulmonares
Câncer
Derrame/AVC
Fragilidade
Não frágil
Pré-frágil
Frágil
Desempenho de atividades de vida diária
Dependente nas AIVD (parcial/total)
Indicador de envolvimento social (número de AAVD)
0a1
2
3 ou mais

Seguimento
n=751
%

Perda de seguimento
n=543
%

Valor
de p*

242
499

32,7
67,3

160
383

29,5
70,5

0,223

241
234
266

32,5
31,6
35,9

214
173
156

39,4
31,9
28,7

0,011

140
430
170

18,9
58,1
23,0

93
293
155

17,2
54,2
28,6

0,069

188
138
177
132

29,6
21,7
27,9
20,8

121
119
118
110

25,8
25,4
25,2
23,5

0,208

381
237
149
135
68
57
52

64,7
40,2
25,3
22,9
11,6
9,7
8,8

257
170
101
90
37
28
28

63,9
42,3
25,1
22,4
9,2
7,0
6,9

0,807
0,519
0,921
0,844
0,236
0,134
0,285

223
429
89

30,1
57,9
12,0

163
320
60

30,0
58,9
11,1

0,857

176

30,2

120

29,7

0,856

140
196
245

24,1
33,7
42,2

79
111
211

19,7
27,7
52,6

0,005

*Valor de p do Teste Qui-quadrado de Pearson: em negrito p<0,05. #Valores de renda familiar: Quartil 1 (até R$ 830,00); Quartil 2
(R$ 831,00-1.200,00); Quartil 3 (R$ 1.201,00-2.000,00); Quartil 4 (acima de R$ 2.001,00). AIVD: Atividades instrumentais de vida
diária. AAVD: Atividades avançadas de vida diária.
Fonte: Elaborado pelas autoras.

de concentração da renda no centil mais rico da
população36, com impactos negativos para a saúde, particularmente dos idosos37.
As atividades avançadas da vida diária
(AAVD) compreendem tarefas recreativas, produtivas e sociais de maior complexidade na
avaliação funcional do idoso38. Neste estudo observou-se menor risco de mortalidade entre os
indivíduos que relataram alguma inserção social

medida pelo número de AAVD realizadas. Para
além da prevenção de doenças e limitações delas
decorrentes, e de outros determinantes diretamente relacionados às condições de vida e saúde
dos idosos, os marcos conceituais no campo do
envelhecimento têm buscado contemplar estratégias que garantam a continuidade de participação dos idosos em diversas atividades4. Deste
modo, o conceito multidimensional de Envelhe-
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Variáveis
Sexo
Masculino
Feminino
Faixa etária (em anos)
65 a 69
70 a 74
75 ou mais
Escolaridade (em anos)
0
1a4
5 ou mais
Renda familiar (em quartis)#
1º quartil
2º quartil
3º quartil
4º quartil
Diagnóstico médico de doenças
Hipertensão arterial

Número de
mortes
77
115
46
45
101
52
105
35
57
32
44
20

88
Artrite/artrose/reumatismo
41
Doença do coração
46
Diabetes mellitus
35
Doenças pulmonares
21
Câncer
13
Derrame/AVC
12
Fragilidade
Não frágil
Pré-frágil
Frágil
Atividades instrumentais de vida diária
Independente
Dependente (parcial ou total)
Indicador de envolvimento social
0a1
2
3 ou 4

39
119
34
74
60
45
52
36

Incidência de
mortalidade %
0,011*
31,8
23,0
<0,001*
19,1
19,2
38,0
0,002*
37,1
24,4
20,6
0,020*
30,3
23,2
24,9
15,1
0,996*
23,1
0,006*
17,3
0,008*
30,9
0,373*
25,9
0,099*
30,9
0,957*
22,8
0,998*
23,1
<0,001*
17,5
27,7
38,2
<0,001*
18,2
34,1
<0,001*
33,8
39,1
27,1

RR bruta
(IC95%)

RR ajustado**
(IC95%)

1
1
0,72 (0,54-0,96) 0,72 (0,54-0,96)
1
1
1,00 (0,67-1,52) 0,96 (0,63-1,44)
1,99 (1,40-2,82) 1,85 (1,30-2,63)
1
1
0,66 (0,47-0,92) 0,72 (0,52-1,01)
0,55 (0,36-0,85) 0,64 (0,41-0,98)
1
1
0,76 (0,50-1,18) 0,81 (0,52-1,25)
0,82 (0,55-1,21) 0,93 (0,62-1,40)
0,50 (0,30-0,83) 0,60 (0,35-1,04)

1,00 (0,70-1,42) 1,07 (0,75-1,52)
0,64 (0,44-0,92) 0,71 (0,49-1,04)
1,52 (1,07-2,17) 1,58 (1,11-2,26)
1,16 (0,79-1,71) 1,16 (0,79-1,71)
1,41 (0,88-2,24) 1,37 (0,86-2,19)
0,99 (0,56-1,75) 1,00 (0,56-1,78)
1,00 (0,55-1,81) 0,95 (0,52-1,72)
1
1
1,59 (1,10-2,28) 1,53 (1,06-2,20)
2,18 (1,38-3,46) 1,74 (1,09-2,79)
1
1
1,87 (1,33-2,63) 1,61 (1,13-2,29)
1
1
0,82 (0,55-1,23) 0,83 (0,56-1,24)
0,46 (0,29-0,71) 0,51 (0,33-0,79)

*Valor de p do Teste Qui-quadrado de Pearson: em negrito p<0,05. RP: razão de prevalência. RP ajustada por sexo, idade e
escolaridade. #Valores de renda familiar: Quartil 1 (até R$ 830,00); Quartil 2 (R$ 831,00-1.200,00); Quartil 3 (R$ 1.201,002.000,00); Quartil 4 (acima de R$ 2.001,00).
Fonte: Elaborado pelas autoras.

cimento Ativo compreende não somente a participação econômica dos idosos, mas também

outras formas não remuneradas, como o envolvimento em atividades sociais, culturais, intelec-
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Tabela 2. Incidência acumulada e risco relativo ajustado de mortalidade em idosos (≥ 65 anos), segundo
características sociodemográficas, doenças crônicas, fragilidade e desempenho nas atividades instrumentais de
vida diária. Estudo Fibra 2008/09 e 2016/17.
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Tabela 3. Modelo múltiplo de regressão hierárquica de Poisson e variáveis associadas à mortalidade em idosos
(≥65 anos). Estudo Fibra 2008/09 e 2016/17.
Variáveis
Sexo
Masculino
Feminino
Faixa etária (em anos)
65 a 69
70 a 74
75 ou mais
Renda familiar (em quartis)#
1º quartil
2º quartil
3º quartil
4º quartil
Doença do coração
Não
Sim
Atividades instrumentais de vida diária
Independente
Dependente (parcial ou total)
Indicador de envolvimento social (número de AAVD)
0a1
2
3 ou mais

1ª etapa*
RR ajustado
(IC95%)
1
0,69 (0,50-0,96)

Valor
de p

2ª etapa**
RR ajustado
(IC95%)

Valor
de p

0,028

1
0,64 (0,43-0,95)

0,027

1
1,08 (0,69-1,70) 0,729
2,06 (1,39-3,06) <0,001

1
1,01 (0,59-1,74)
1,94 (1,20-3,12)

0,958
0,007

1
0,76 (0,49-1,18)
0,84 (0,57-1,26)
0,50 (0,30-0,83)

1
0,88 (0,53-1,46)
0,87 (0,52-1,45)
0,51 (0,27-0,96)

0,620
0,598
0,037

1
1,55 (1,03-2,34)

0,036

1
1,66 (1,11-2,47)

0,013

1
0,91 (0,58-1,43)
0,53 (0,32-0,87)

0,690
0,013

0,222
0,411
0,007

*Na 1ª etapa do modelo foram introduzidas as variáveis: sexo, faixa etária, escolaridade e renda. **Na 2ª etapa do modelo foram
incluídas: artrite/artrose/reumatismo, doença do coração, doenças pulmonares, fragilidade, AIVD e indicador de envolvimento
social. 1ª etapa: Risco relativo (RR) ajustado pelas variáveis sociodemográficas; 2ª etapa: RR ajustado por todas as variáveis da
Tabela. #Valores de renda familiar: Quartil 1 (até R$ 830,00); Quartil 2 (R$ 831,00-1.200,00); Quartil 3 (R$ 1.201,00-2.000,00);
Quartil 4 (acima de R$ 2.001,00).
Fonte: Elaborado pelas autoras.

tuais, físicas e políticas39,40. Em adultos brasileiros mais velhos, além da idade e da escolaridade,
também a mobilidade, a sociabilidade e o suporte
instrumental e emocional associaram-se à qualidade de vida percebida41.
A ideia de que a velhice é dominada pela doença nem sempre se mostra como realidade, pois,
mesmo existindo perdas, tanto no nível biológico
como econômico, social e psicológico, a manutenção das atividades e do engajamento social e familiar favorece o envelhecimento saudável42(p.1765).
O risco independente de óbito por doença do
coração (como angina, infarto do miocárdio ou
ataque cardíaco etc.) corrobora o grande impacto das doenças cardiovasculares na morbidade e
mortalidade da população, principalmente representadas pelas doenças isquêmicas do coração
(DIC) e doenças cerebrovasculares (DCbV)13,43.

Ressalta-se que, nos idosos, para além dos custos
elevados de internação e de seguimento ambulatorial, essas doenças continuam sendo a principal
causa de morte43,44.
Fatores de risco para doenças cardiovasculares incluem a hipertensão arterial e diabetes
mellitus com elevadas prevalências entre os idosos45-47, dislipidemias, inatividade física, sobrepeso/obesidade e alimentação inadequada, além
do tabagismo e consumo abusivo de álcool entre outros fatores48 menos frequentes nesta faixa
etária. Parte das mortes por doenças do coração
entre os idosos pode ser caracterizada como evitável49 se considerarmos que este evento decorre de efeitos que poderiam ser controlados, seja
por meio do diagnóstico e tratamento precoces,
de ações de prevenção de complicações clínicas
de condições de base pré-existentes, bem como
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Figura 2. Curvas de sobrevida Kaplan-Meier segundo doença do coração (A), AIVD (B) e indicador de
envolvimento social (C).
Fonte: Elaborado pelas autoras.
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do uso de tecnologias de forma mais oportuna,
principalmente entre os economicamente menos
favorecidos34,35,50.
Quanto ao tempo decorrido à incidência
dos óbitos, não houve diferença estatisticamente
significativa para as variáveis associadas ao risco de morte. O tempo mediano até o óbito nos
idosos foi de cerca de 60 meses (5 anos). Deve-se
considerar que os participantes do Estudo Fibra
constituem uma amostra de idosos sem sinais
evidentes de demência na linha de base e que
compareceu em espaços públicos para a coleta de
dados, o que pode ter inserido um viés de seleção
ao estudo possibilitando a maior participação de
indivíduos com melhor condição física, emocional e cognitiva21. Particularmente para o desfecho
estudado (óbito), tanto as melhores condições na
linha de base, quanto o tempo de segmento (cerca de 8 anos), podem ter influenciado na magnitude do risco e nas diferenças não observadas no
tempo mediano de ocorrência do óbito.
Quanto à coorte de idosos, em relação a todas
as variáveis consideradas no presente estudo, não
houve perda diferencial de seguimento, exceto
para a idade que se associa à realização de ati-

vidades relacionadas ao envelhecimento ativo51.
Naqueles localizados o percentual com idade
igual ou superior a 75 anos foi significativamente
maior, o que poderia compensar, parcialmente, o
viés de seleção, dado que a idade é sabidamente
preditora independente de óbito principalmente
nos idosos. Embora o envelhecimento e a doença
não constituam fatores intimamente dependentes, existe maior risco de adoecimento nesta fase
da vida.
Neste estudo, além da idade e do sexo masculino, a pior condição socioeconômica e de
mobilidade elevaram o risco de morte dos idosos no período. Entre as condições de saúde investigadas, somente a doença do coração esteve
associada ao óbito após ajuste pelas demais variáveis. Ressalta-se que a sociabilidade esteve inversamente associada à ocorrência de óbito. Os
resultados nos permitem refletir sobre a complexidade do processo saúde-doença-cuidado na
população idosa, ao mesmo tempo em que apontam para singularidades inerentes aos indivíduos
no que tange à dimensão social que exerce efeitos
diversos sobre a morbidade e mortalidade, e que
não podem ser diretamente mensurados.
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