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RESUMO 

 

A presença simultânea de duas ou mais doenças ou condições crônicas em um 

indivíduo denomina-se multimorbidade. Conhecer a ocorrência desta condição na população é 

relevante e tem sido objeto de estudo nos últimos anos, uma vez que impacta na qualidade de 

vida da população, além de ampliar a utilização e os gastos dos serviços de saúde. Este estudo 

teve como base os dados da Pesquisa Nacional de Saúde, inquérito domiciliar realizado no 

Brasil no ano de 2013 e teve como objetivo avaliar o perfil de multimorbidade da população 

brasileira (≥18 anos) e suas relações com variáveis socioeconômicas, demográficas, 

relacionadas ao estilo de vida e de uso de serviços de saúde. Foram incluídos dados de 60.202 

participantes. Foi realizada uma análise descritiva para estimar as prevalências (%) de 

multimorbidade considerando um nível de confiança de 95%. Para observar a relação entre a 

presença de multimorbidade e as variáveis independentes realizou-se a análise multivariada 

mediante regressão de Poisson com variância robusta. Para observar as combinações entre as 

doenças crônicas foi realizada uma análise de clusters. Os resultados mostram um contingente 

populacional considerável de pessoas com duas ou mais doenças crônicas no Brasil. A 

prevalência de multimorbidade foi de 23,6% e foi maior entre mulheres (RP=1,46), pessoas 

da faixa etária de 60 anos ou mais (RP=6,44) , entre os que possuem planos privados de saúde 

(RP= 1,19) e que não possuem ocupação (RP= 1,21). Observou-se também uma maior 

prevalência entre indivíduos ex-fumantes (RP=1,38) e nas pessoas com obesidade (RP=1,74). 

O uso de serviços de saúde nos últimos 12 meses foi significativamente maior para os 

indivíduos com multimorbidade, entre os que realizaram consultas médicas (RP= 1,31), nos 

que tiveram internações (RP=2,12) e nos que tiveram atendimentos de urgência e emergência 

em domicílios (RP=3,75). A combinação de doenças crônicas mais frequente foi a hipertensão 

com a hipercolesterolemia (7,2%).  Na análise de conglomerados quatro clusters de doenças 

foram identificados.  Os padrões de agrupamentos mais prevalentes também foram associados 

a fatores socioeconômicos, demográficos e relacionados ao estilo de vida. O sexo feminino, o 

tabagismo e a obesidade foram fatores de risco comum a todos os clusters. A prevalência de 

multimorbidade da população brasileira variou de acordo com fatores socioeconômicos, 

demográficos, relacionados ao estilo de vida e também aumentou o uso serviços de saúde,e 

devem ser considerados no planejamento de serviços de saúde e desenvolvimento de 

estratégias de prevenção e tratamento das múltiplas doenças ou condições crônicas. 



 
 

PALAVRAS-CHAVE: Multimorbidade; Doenças crônicas não transmissíveis; 

Epidemiologia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The simultaneous occurrence of two or more chronic diseases in a person is called 

multimorbidity. Knowing the occurrence of this condition in the population has been the 

subject of researches in recent years, since it impacts on the quality of life of the population, 

in addition to expanding the use and spending of health services. This study was based on 

data from the National Health Survey, a household survey conducted in Brazil in the year 

2013 and the objective was to evaluate the multimorbidity profile of the Brazilian population 

(≥18 years) and its relations with socioeconomic, demographic, related to lifestyle variables 

and health services utilization. Data from 60,202 participants were included. A descriptive 

analysis was performed to estimate the prevalence (%) of multimorbidity considering a 95% 

confidence level. In order to observe the relationship between the presence of multimorbidity 

and the independents variables, the multivariate analysis was performed using Poisson 

regression with robust variance. To observe the combinations between chronic conditions, a 

cluster analysis was performed. The results show a considerable number of people with two or 

more chronic diseases in Brazil. The prevalence of multimorbity was 23.6% and was higher 

among women (PR = 1.46), people aged 60 years or older (PR = 6.44), among those with 

private health plans (PR = 1.19) and that they do not have occupation (PR = 1.21). It was also 

observed a higher prevalence among ex-smokers (PR = 1.38) and in those with obesity (PR = 

1.74). The use of health services in the last 12 months was significantly higher for individuals 

with multimorbidity, among those who had medical appointments (PR = 1.31), those who had 

hospitalizations (PR = 2.12), and those who had Urgency and emergency at home (PR = 

3.75). The most frequent combination of chronic conditions was hypertension with 

hypercholesterolemia (7.2%). In the conglomerate analysis four clusters of diseases were 

identified. The most prevalent cluster patterns were also associated with socioeconomic, 

demographic, and related to lifestyle variables. Female sex, smoking and obesity were 

common risk factors for all clusters. The prevalence of multimorbidity of the Brazilian 

population varied according to socioeconomic, demographic and related to lifestyle factors 

and also increased the use of health services, and should be considered in the planning of 

health services and development of strategies for prevention and treatment of multiple chronic 

diseases.  

KEY WORDS: Multimorbidity; Chronic noncommunicable diseases; Epidemiology. 
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1 INTRODUÇÃO  

Desde o século XX o mundo tem vivenciado uma transição epidemiológica, com 

declínio das doenças infecciosas e aumento constante das doenças crônicas não transmissíveis 

(DCNT). As DCNT estão entre as principais causas de morte em todo o mundo, dentre estas a 

doença isquêmica cardíaca, o acidente vascular cerebral e a doença pulmonar obstrutiva 

crônica permaneceram como as principais causas de mortalidade na última década (WHO, 

2015).  

No Brasil, com o crescimento da longevidade, tem sido observado um aumento na 

prevalência destas doenças, as quais podem ocasionar dependência funcional e exigir 

hospitalizações repetitivas (FLESCH; ARAÚJO, 2014). O impacto econômico que as doenças 

crônicas têm para o país está relacionado não só com os gastos por meio do Sistema Único de 

Saúde (SUS), mas também com as despesas geradas em função das ausências no trabalho 

devido ao adoecimento (absenteísmo), das aposentadorias e da morte da população 

economicamente ativa (BRASIL, 2013). 

Nos últimos anos, evidências científicas revelam que as interações entre doenças 

crônicas causam maiores prejuízos na qualidade de vida das pessoas do que poderia ser 

esperado a partir dos efeitos separados destas (HUNGER et al., 2011). Quando duas ou mais 

doenças crônicas ocorrem de forma simultânea em um indivíduo denomina-se 

multimorbidade (HARRISON et al., 2014). O conhecimento da ocorrência desta condição é 

particularmente importante em ambientes generalistas, onde os médicos atuam com 

frequência em pessoas com múltiplas condições coexistentes (HUNTLEY et al., 2012). É 

também importante do ponto de vista das políticas públicas por ser uma condição que eleva o 

consumo de medicamentos, amplia a utilização e os gastos dos serviços de saúde (ZULMAN 

et al., 2014). 

O monitoramento da multimorbidade deve ser componente essencial do planejamento 

de sistemas de saúde, considerando-se ainda a necessidade de capacitação do usuário para 

responsabilização com suas próprias condições de saúde. No Brasil, no âmbito do Sistema 

único de Saúde, as Redes de atenção à saúde foram estabelecidas para a organização das 

linhas de cuidado específicas das pessoas com doenças crônicas, considerando os agravos de 

maior magnitude, conforme diretrizes estabelecidas na portaria n
o
 483 de 1º de abril de 2014 

(BRASIL, 2014). O SUS, no entanto, não está preparado para acompanhar as pessoas em suas 

condições crônicas, porque está organizado para eventos agudos espontâneos, ocasionando 

falta de resolubilidade para o tratamento das DCNT (JUNGES; BARBIANI, 2012). A 

concepção vigente na normativa do SUS, de um sistema hierárquico, formatado segundo a 
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complexidade de cada nível de atenção em atenção básica, média e alta complexidades, deve 

ser substituída por um sistema de redes poliárquicas e horizontais de atenção à saúde, em que 

se respeitem as diferenças nas densidades tecnológicas, com rompimento das relações 

verticalizadas, mantendo ainda no seu centro de comunicação a Atenção Primária em Saúde 

(APS)(MENDES, 2012). 

Outro aspecto essencial ao controle da multimorbidade é o monitoramento dos 

determinantes sociais, que impactam fortemente na prevalência das doenças crônicas 

(BRASIL, 2013). Estudos relatam que diversos fatores tais como os socioeconômicos, 

culturais, geográficos e relacionados ao estilo de vida podem afetar a ocorrência e intensidade 

da multimorbidade (HA et al., 2015; VIOLÁN et al., 2014; ALABA; CHOLA, 2013).  

No Brasil, poucos estudos foram publicados nos últimos anos sobre multimorbidade, 

sendo estes voltados principalmente à população idosa, com poucos estudos de base 

populacional, especialmente na população adulta economicamente ativa (SOUSA-MUÑOZ et 

al., 2013; SOUZA; MACHADO, 2013; NUNES, 2015). Justifica-se este estudo pela sua 

relevância, uma vez que possibilita um panorama da multimorbidade na população brasileira 

de 18 anos ou mais de idade, podendo subsidiar ações de planejamento no sistema de saúde, 

despertando nos profissionais, especialmente da atenção primária, a necessidade de uma 

abordagem pautada no princípio da integralidade. Visa também contribuir como base na 

elaboração de uma proposta ou protocolos de abordagem da multimorbidade no Brasil, a fim 

de reduzir a possibilidade de sobreposição de indicações terapêuticas e múltiplas consultas 

com profissionais de diferentes formações, e que considere também os determinantes sociais 

como imprescindíveis para o êxito do tratamento da população, representando 

consequentemente, uma economia significativa com gastos em saúde. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

A revisão de literatura buscou identificar estudos sobre multimorbidade publicados em 

revistas ou periódicos nacionais e internacionais. As buscas foram realizadas nas bases de 

dados eletrônicas PubMed, Lilacs, portal de revistas Scielo e base do portal de periódicos 

CAPES, tendo sido selecionados estudos em português, inglês e espanhol. Foram incluídos 

estudos transversais, longitudinais, revisões sistemáticas, teses e dissertações. Também foram 

consultados documentos da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde.  

Para sistematizar os achados, a revisão bibliográfica foi organizada em tópicos: Doenças 

crônicas não transmissíveis; Multimorbidade; mensuração e controle da multimorbidade; 

fatores associados à multimorbidade e impacto da multimorbidade sobre a população e no uso 

de serviços de saúde.  

 

2.1 DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS  

As doenças não transmissíveis (DCNT), também conhecidas como doenças crônicas, 

não são transmitidas de pessoa para pessoa, possuem longa duração e evoluem geralmente 

lentamente (WHO, 2014). Os quatro principais tipos de doenças não transmissíveis são 

doenças cardiovasculares (como ataques cardíacos e acidentes vasculares cerebrais), cânceres, 

doenças respiratórias crônicas (como doença pulmonar obstrutiva crônica e asma) e diabetes. 

As doenças crônicas não transmissíveis são responsáveis por dois terços dos 57 milhões de 

mortes no mundo a cada ano, com 80% das mortes ocorrendo em países de baixa e média 

renda, respondendo por 66,3% da carga total de doenças (WHO, 2013). Em geral estão 

relacionadas a causas múltiplas que variam no tempo, incluindo hereditariedade, estilos de 

vida, exposição a fatores ambientais e a fatores fisiológicos (MENDES, 2012). São 

caracterizadas por início gradual, prognóstico usualmente incerto, com longa ou indefinida 

duração, apresentam curso clínico que muda ao longo do tempo, com possíveis períodos de 

agudização, podendo gerar incapacidades e requerem intervenções com o uso de tecnologias 

leves, leve-duras e duras, associadas a mudanças de estilo de vida, em um processo de 

cuidado contínuo que nem sempre leva à cura (BRASIL, 2013).  

O uso do termo doenças crônicas se assenta na perspectiva da etiopatogenia e exclui 

outras condições que não são doenças, mas que exigem uma resposta social adequada dos 

sistemas de atenção à saúde (MENDES,2012). Por isso, tem sido considerada uma nova 

categorização acolhida pela Organização Mundial da Saúde, com base no conceito de 

condição de saúde. Segundo Mendes (2012, p.31): 
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As condições de saúde podem ser definidas como as circunstâncias na saúde das 

pessoas que se apresentam de forma persistentes e que exigem respostas sociais 

reativas, episódicas ou contínuas e integradas dos sistemas de atenção à saúde e das 

pessoas usuárias [...] Vão além das doenças crônicas ao envolverem doenças 

infecciosas persistentes (Aids, doenças respiratórias crônicas, etc.), distúrbios 

mentais de longo prazo,  deficiências físicas contínuas (amputações, cegueiras, 

deficiências motoras persistentes, etc.) e doenças metabólicas (MENDES, 2012). 

 

As condições crônicas apresentam forte carga de morbidades relacionadas. Elas são 

responsáveis por grande número de internações, bem como estão entre as principais causas de 

declínio funcional, além de envolver perda significativa da qualidade de vida, que se 

aprofunda à medida que as doenças se agravam (WHO, 2013). 

Quanto ao atual cenário epidemiológico das doenças crônicas se faz necessário 

observar que no último século, os países industrializados tem vivenciado uma transformação 

no perfil epidemiológico, caracterizada pela gradual e progressiva diminuição das doenças 

infecciosas e parasitárias e pela ascensão das doenças crônicas não transmissíveis. Essa 

mudança ocorreu principalmente a partir das transformações sociais associadas à revolução 

industrial, que resultaram em mudanças sensíveis na disponibilidade de alimentos, nas 

condições de moradia e em medidas de saneamento básico (ARAÚJO,2012). Fatores como a 

urbanização, aumento da renda, melhorias no acesso a educação e o incremento das 

tecnologias em saúde também influenciaram neste processo, bem como na transição 

demográfica consequente a estas mudanças, com o aumento da longevidade da população e a 

diminuição da natalidade (ARAÚJO,2012). As alterações nos padrões de morbidade e 

mortalidade desses países correspondem a ‘transição epidemiológica’, que no Brasil ocorre a 

partir de 1960, onde observa-se  também a permanência ou até mesmo o ressurgimento das 

doenças infecciosas e parasitárias caracterizando uma polarização epidemiológica 

(ARAÚJO,2012). 

Embora o foco deste estudo não seja analisar cada doença crônica isoladamente, serão 

apresentados os principais aspectos epidemiológicos que caracterizam e contribuem para que 

estas sejam consideradas prioridades nos estudos e planejamento dos sistemas de saúde. 

- Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS): Condição caracterizada por pressão arterial 

sistólica e/ou diastólica igual ou superior a 140/90 mmHg em adultos com idade igual ou 

superior a 18 anos. A prevalência global de hipertensão foi de 22% no ano de 2014.  Constitui 

um problema de saúde pública que contribui para a carga de outras doenças como os 

problemas cardíacos, o acidente vascular cerebral e a insuficiência renal. Complicações da 

hipertensão foram responsáveis por 9,4 milhões de mortes no mundo no ano de 2010. Os 

principais fatores de risco para a hipertensão são: a dieta pouco saudável (consumo excessivo 
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de sal e gordura bem como a ingestão inadequada de frutas e vegetais); o sobrepeso e a 

obesidade; o consumo excessivo do álcool; o estresse psicológico; o sedentarismo; os 

determinantes socioeconômicos e o acesso inadequado aos cuidados de saúde. O tabagismo 

aumenta o risco de complicações da hipertensão (WHO, 2014).  

- Hipercolesterolemia: Condição normalmente assintomática caracterizada pelo 

acúmulo do colesterol LDL nas paredes internas das artérias que alimentam o coração e o 

cérebro. Juntamente com outras substâncias, o colesterol pode levar a aterosclerose, sendo 

este um dos principais fatores de risco para doenças cardíacas e acidente vascular cerebral 

(STONE et al.,2014). Os principais fatores de risco para hipercolesterolemia são fatores 

genéticos, dieta não saudável, obesidade, tabagismo, uso de contraceptivo oral, sedentarismo 

e hipertensão arterial.  A Associação Americana do Coração (AHA) recomenda um valor de 

colesterol total menor que 180 mg/dl como ideal para a maioria dos adultos, sendo 

considerado hipercolesterolemia valores acima de 200 mg/dl (STONE et al.,2014).  Dados 

nacionais indicam que a prevalência da hipercolesterolemia é de 22% dos adultos acima de 18 

anos, e de 33% para os maiores de 45 anos (SCHMIDT et al.,2011). 

- Diabetes: Doença crônica que ao longo do tempo pode levar a sérios danos à saúde, 

especialmente nos nervos e vasos sanguíneos. É uma das principais causas de insuficiência 

renal, ataques cardíacos e acidentes vasculares cerebrais. Nas últimas décadas, a prevalência 

de diabetes tem aumentado globalmente e tem sido particularmente acelerada em países de 

baixa e média renda. Foi responsável por 1,5 milhões de morte no mundo em 2012, 

correspondendo a 4% das mortes por DCNT. A prevalência entre adultos com 18 anos ou 

mais de idade aumentou de 4,7% em 1980 para 8,5% em 2014. Esse aumento é em grande 

parte impulsionado por fatores de risco modificáveis, particularmente o sedentarismo, o 

sobrepeso, a obesidade, a dieta não saudável e o uso do tabaco. Os adultos com diabetes têm 

um risco 2 a 3 vezes maior de ataques cardíacos e derrames (WHO, 2014). 

 - Doenças cardiovasculares: As doenças cardiovasculares incluem doença cardíaca 

coronária, doença cerebrovascular, doença cardíaca reumática e outras condições cardíacas. 

Foi a principal causa de morte no mundo por DCNT em 2012, sendo responsável por 17,5 

milhões de morte (46% das mortes por DCNT). Destes óbitos, cerca de 7,4 milhões foram 

devidos a doença cardíaca isquêmica (WHO, 2014). As doenças cardiovasculares (DCV) 

estão em declínio em países de média e baixa renda, provavelmente como resultado do melhor 

controle do tabaco e do maior acesso aos cuidados primários. Entretanto, a taxa de 

mortalidade ainda permanece entre as mais altas da América do Sul (286 por 100.000 pessoas 

em 2004), enquanto nos Estados Unidos essa taxa é de 179 por 100.000. No Brasil, o declínio 
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da taxa de mortalidade é maior pelas doenças cerebrovasculares, com queda de 34%. A 

mortalidade por doença isquêmica do coração diminuiu 26% durante a última década. 

Entretanto, as mortes por doença cardíaca hipertensiva aumentaram em 11% durante este 

período. Em indivíduos com 60 anos ou mais de idade, mais de um quarto de todas as 

internações no ano de 2007 foram decorrentes de doenças cardiovasculares. Neste grupo 

etário, a insuficiência cardíaca congestiva foi a causa mais comum de internação hospitalar 

(SCHMIDT et al., 2011). Os principais fatores de risco para a doença cardiovascular são o 

consumo de tabaco, o sedentarismo, a dieta não saudável, o tabagismo, o excesso de peso e o 

consumo excessivo de álcool (BRASIL, 2013). 

- Asma: É uma doença crônica cujas causas não são completamente compreendidas. 

No entanto, fatores de risco para desenvolver asma incluem a inalação de substâncias 

alérgenas e a fumaça de tabaco. Em 2012 as doenças respiratórias, incluindo asma e doença 

pulmonar obstrutiva crônica, foram responsáveis por 4,0 milhões ou 10,7% das mortes por 

DCNT. A maioria das mortes relacionadas à asma ocorre em países de baixa e média renda 

(WHO, 2014). 

- Câncer: Estima-se que 8,2 milhões de pessoas morrem a cada ano de câncer, cerca de 

13% de todas as mortes no mundo e 21,7% das mortes por DCNT.  Mais de 30% das mortes 

por câncer são atribuídas aos fatores de risco, especialmente o uso do tabaco. Mais de dois 

terços de todas as mortes por câncer ocorrem em países de baixa e média renda. Câncer de 

Pulmão, mama, colo, reto, estômago e fígado juntos causam mais de metade das mortes por 

câncer, embora pelo menos um terço de todos os casos de cânceres seja evitável (WHO, 

2014). 

- Depressão: É um transtorno mental que resulta de uma complexa interação de fatores 

sociais, psicológicos e biológicos, podendo ser de longa duração ou recorrente, prejudicando 

substancialmente a capacidade de um indivíduo de trabalhar, estudar ou executar atividades 

diárias (BARROS et al., 2011). Estima-se que 350 milhões de pessoas de todas as idades no 

mundo sofrem de depressão, sendo que as mulheres tem uma maior prevalência de depressão 

quando comparada com os homens. No Brasil a prevalência de depressão aumentou de 3,96% 

no ano de 2003 para 4,13 no ano de 2008 (BARROS et al., 2011).  

- Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT): São caracterizados 

como transtornos dolorosos e prejudiciais causados pelo uso ou atividade excessiva de alguma 

parte do sistema musculoesquelético, geralmente resultante de atividades relacionadas ao 

trabalho. No Brasil, 2,4% referiram diagnóstico médico de DORT, sendo as mulheres as mais 

atingidas quando comparada com os homens(BRASIL, 2014). 
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- Doenças mentais: Estima-se que 81 milhões de pessoas no mundo sofrem de 

transtornos mentais como o transtorno bipolar e a esquizofrenia, e entre os determinantes 

destes distúrbios estão incluídos atributos individuais ligados à emoção, fatores sociais, 

culturais, econômicos e ambientais, além de fatores genéticos, nutrição inadequada e 

exposição a riscos ambientais (WHO, 2013). As doenças mentais muitas vezes afetam e são 

afetadas por outras doenças como câncer e doenças cardiovasculares, como por exemplo: há 

evidências de que a depressão predispõe as pessoas ao enfarte do miocárdio e diabetes, e por 

sua vez, que o enfarte do miocárdio e a diabetes aumentam a probabilidade de depressão 

(WHO, 2013). Muitos fatores de risco como o baixo nível socioeconômico, o consumo 

excessivo do álcool e o estresse são comuns tanto aos transtornos mentais como a outras 

doenças não transmissíveis (WHO, 2013). 

- Problemas na coluna vertebral: Em todas as regiões do mundo a prevalência de 

problemas na coluna vertebral varia relativamente pouco, entre 12% e 38% para as mulheres e 

entre 31% e 45% para os homens, Ocorrendo com frequência nos países industrializados 

(WHO, 2013). Embora normalmente não seja causa de mortalidade, provoca considerável 

morbidade, levando a muito desconforto e limitações funcionais, afetando negativamente a 

qualidade de vida (WHO, 2013). Estão associados a muitos fatores físicos bem como a 

aspectos psicológicos do indivíduo no ambiente de trabalho, sendo uma das principais causas 

de absenteísmo impactando significativamente a economia, com um percentual de 

aproximadamente 37% destes problemas atribuíveis a fatores de risco ocupacionais (WHO, 

2013). 

- Doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC): É uma doença potencialmente fatal 

cuja principal causa é a fumaça do tabaco, e já afeta homens e mulheres quase igualmente, em 

parte devido ao aumento do uso do tabaco entre as mulheres, especialmente nos países de alta 

renda (WHO,2014). Mais de 3 milhões de pessoas morreram de DPOC em 2012, o 

equivalente a 6% de todas as mortes no mundo naquele ano. Mais de 90% das mortes por 

DPOC ocorrem em países de baixa e média renda (WHO,2014). 

- Insuficiência renal crônica (IR): A doença renal crônica está associada ao alto peso 

de multimorbidade e comumente resulta em desfechos desfavoráveis. Algumas doenças 

crônicas como a hipertensão e diabetes levam a IR, bem como algumas acompanham a IR, 

como insuficiência cardíaca ou doença coronariana (TONELLI et al., 2015). No Brasil a 

prevalência diminuiu de 1,65% em 2003 para 1,25% em 2008, que poderia indicar efetividade 

dos serviços de saúde no controle desta doença. A baixa escolaridade e a idade avançada são 

determinantes associados à insuficiência renal (BARROS et al., 2011). 



19 

  

 

- Artrite: É uma doença autoimune inflamatória, crônica e de elevado potencial 

incapacitante. Afeta aproximadamente 1% da população adulta mundial, cuja etiologia é 

complexa e em grande parte desconhecida, porém estudos demonstram a influência de fatores 

genéticos e ambientais em sua patogênese (GOELDNER et al.,2011). Está entre as doenças 

crônicas mais prevalentes na população brasileira, embora tenha apresentado uma diminuição 

da prevalência no Brasil entre os anos de 2003 e 2008 de 6,1% para 5,6% (BARROS et 

al.,2011). 

 - Acidente vascular cerebral (AVC): 15 milhões de pessoas no mundo a cada ano 

sofrem um acidente vascular cerebral, sendo que no ano de 2012 ocorreram 6,7 milhões de 

mortes no mundo devidos a AVC, além de cinco milhões de pessoas que ficaram 

permanentemente deficientes (WHO, 2014). O AVC é incomum em pessoas com menos de 

40 anos, e quando ocorre nesta faixa etária é devido principalmente à pressão arterial elevada. 

A incidência de acidente vascular cerebral vem declinando em muitos países desenvolvidos, 

em grande parte como resultado de melhor controle da hipertensão e campanhas 

antitabagismo, no entanto, o número absoluto de casos continua aumentando devido ao 

envelhecimento da população. Os principais fatores de risco para acidente vascular cerebral 

são doença coronariana, hipertensão e uso do tabaco (WHO, 2014).  

O foco na promoção de saúde e prevenção tem sido recomendação da OMS para o 

combate as DCNT (WHO, 2013). No Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde, no ano 

de 2013 mais de 65% das mortes foram causadas por doenças crônicas conforme ilustrado na 

figura 1. 

Figura 1- Principais causas de mortalidade no Brasil, 2013. 

 
Fonte: Ministério da Saúde 
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A partir do quadro epidemiológico, a secretaria de atenção à saúde no Brasil no ano de 

2013 instituiu as diretrizes para o cuidado das pessoas com doenças crônicas nas redes de 

atenção à saúde e nas linhas de cuidado prioritárias, orientando quanto à organização da rede 

nos eixos temáticos (doenças renais, cardiovasculares, diabetes, doenças respiratórias crônicas 

e câncer) (BRASIL, 2013). 

 

2.2 MULTIMORBIDADE  

Nos últimos anos, atenção especial tem sido dada a ocorrência de duas ou mais 

doenças crônicas simultaneamente no mesmo indivíduo, condição denominada 

multimorbidade. Definições desta condição têm evoluído ao longo do tempo.  Foi 

inicialmente definida pela presença de duas ou mais doenças crônicas em um indivíduo; em 

seguida, mediante magnitude associada de processos de cuidados necessários e, 

posteriormente, considerando a potencial influência de características das morbidades sobre 

os cuidados e os desfechos nos pacientes (ZULMAN et al., 2014). 

 O termo comorbidade tem sido utilizado como sinônimo de multimorbidade. O termo 

comorbidade foi descrito pela primeira vez por Fenstein como “qualquer entidade adicional 

que surge ou que possa ocorrer durante o curso clínico de uma dada doença-índice num 

doente”(FEINSTEIN, 1970). No entanto, esta definição de comorbidade coloca uma doença 

como principal e as restantes como condições secundárias, interferindo ou não no curso e 

tratamento da doença índice (BROEIRO,2015). Já o termo multimorbidade tem sido utilizado 

por muitos autores referindo à presença de duas ou mais doenças crônicas existindo ou não 

relação causal entre estas (VIOLAN et al., 2014). 

Na prática clínica, a comorbidade e a multimorbidade são pouco reconhecidas, 

subdiagnosticadas e subestimadas. A mudança do paradigma das intervenções verticais e (ou) 

focadas em uma só enfermidade para abordagens de comorbidade e multimorbidade melhora 

a eficácia e a eficiência da utilização dos recursos humanos (JAKOVLJEVIĆ; OSTOJIĆ, 

2013). 

A literatura relata uma variação muito substancial entre estudos de multimorbidade, 

seja em termo de populações, definições e também em desenhos de estudo (HOLZER et al., 

2014). As medidas de desfecho variam de acordo com: o ponto de corte para o número de 

condições incluídas nas definições de multimorbidade; as fontes de dados; os fatores de risco 

incluídos; a presença de sintomas; e o número, tipo, duração e gravidade dos diagnósticos 

(WILLADSEN et al., 2016). As maiores diferenças na prevalência de multimorbidade foram 

observadas em estudos que utilizaram dados de serviços de saúde na atenção primária, com 
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prevalência variando de 3,5% a 98,5%, e na população geral, com prevalência variando de 

13,1% a 71,8% (FORTIN et al., 2012). No entanto, uma importante semelhança é o foco em 

doenças com alta prevalência (DIEDERICHS et al, 2011). 

A presença de multimorbidade pode constituir um indicador para prever a duração da 

hospitalização, estimar custos em saúde e prognóstico de sobrevivência dos indivíduos. 

Também coloca em questão o paradigma de gestão da doença, a investigação e a educação 

médica tradicional (BROEIRO,2015). Há evidências de que pessoas com multimorbidade 

recebam uma menor qualidade dos cuidados do que aqueles com única doença (SINNOTT et 

al., 2013). 

 

2.3 MENSURAÇÃO E CONTROLE DA MULTIMORBIDADE 

Há diversos métodos para avaliar a morbidade para fins de estimar o prognóstico da 

população, especialmente entre internados em hospitais, como é o caso do índice de 

comorbidade de Charlson, o Duke Severity of Illness (DUSOI), o ACG SYSTEM dentre 

outros (HUNTLEY et al., 2012). Tais índices podem ser úteis para previsibilidade da 

incapacidade funcional e da mortalidade. No entanto no Brasil, não existe no Ministério da 

Saúde um protocolo recomendado para a estimativa da multimorbidade. A condição mínima 

para estimar multimorbidade é ser portador de duas ou mais doenças crônicas. Estudos 

consideram a heterogeneidade intrínseca às condições crônicas, incluindo a variabilidade em 

termos de carga de sintomas, o risco de desfechos clínicos adversos, os requisitos de 

autogestões e diferentes estratégias de tratamentos (ZULMAN et al., 2014).  

Não há um consenso na literatura atual de quantas e quais doenças crônicas devem ser 

incluídas em estudos de prevalência da multimorbidade. Há ainda uma discussão em torno da 

carga de morbidade, onde alguns autores consideram não a soma de diferentes morbidades, e 

sim o impacto total das diferentes morbidades num indivíduo. É desejável que estas medidas 

devam, quando possível, considerar a gravidade da doença e a carga de disfunção fisiológica 

resultante destas condições (ZULMAN et al. 2014).  

As estimativas de prevalência de multimorbidade são muito variadas, com valores 

desde 17% a 90% (AGBORSANGAYA et al., 2012), a depender principalmente da população 

do estudo e quantidade de doenças incluídas. Nos estudos de prevalência que utilizaram dados 

autorreferidos para determinar a ocorrência de doenças crônicas, os entrevistados geralmente 

foram questionados se já recebeu o diagnóstico de alguma doença crônica (GARIN et al., 

2014). As doenças ou condições crônicas mais comumente incluídas nos estudos de 

multimorbidade são diabetes, doença pulmonar obstrutiva crônica, asma, hipertensão, 
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hipercolesterolemia, apnéia do sono, obesidade, depressão, dor crônica, artrite, doença 

cardíaca, acidente vascular cerebral, câncer, doenças do trato gastrointestinal e doenças renais 

(AGBORSANGAYA et al., 2012). 

Os fatores de risco são mais frequentemente incluídos nos estudos do que os sintomas 

e a severidade das condições. Revisão sistemática observou que o principal ponto de corte 

para a multimorbidade nas pesquisas foi de duas ou mais condições (37%), os cenários mais 

utilizado foram a população geral (42%) e cuidados primários (25%), as principais fontes de 

dados foram autorrelatos (42%), os fatores de risco ocorreram em 85% e os sintomas em 62%, 

enquanto a severidade das condições foi utilizada em 23%, porém de maneiras diferentes 

(WILLADSEN et al., 2016). 

 Quanto ao controle da multimorbidade, é importante destacar que a criação do 

Sistema Único de Saúde (SUS) e sua continuada e crescente estruturação viabilizaram maior 

acesso da população aos serviços, além da formulação de políticas públicas em saúde. Dentre 

essas politicas implementadas nas últimas décadas, duas se destacaram por sua provável 

contribuição para as tendências favoráveis na mortalidade por DCNT: o combate ao 

tabagismo e a ampliação do acesso aos cuidados de atenção primária à saúde (APS). Além 

disso, o plano de ações estratégicas para o enfrentamento das doenças crônicas não 

transmissíveis no Brasil deve enfatizar ações populacionais para controlar as doenças 

cardiovasculares, diabetes, câncer e doença respiratória crônica, predominantemente pelo 

controle do tabagismo, inatividade física, alimentação inadequada e consumo excessivo de 

álcool (DUNCAN et al., 2012). O plano recomenda que as ações e programas considerem a 

distribuição desigual dos fatores de risco e proteção para doenças crônicas na população.  

Ainda como parte das estratégias de prevenção e controle das DCNT, desde o ano de 

2006 o Ministério da Saúde monitora de modo contínuo os principais fatores de risco e 

proteção para DCNT em todas as capitais brasileiras e no Distrito Federal através do sistema 

de vigilância de fatores de risco e proteção para as doenças crônicas por inquérito telefônico 

(VIGITEL)(BRASIL, 2015). As séries anuais do VIGITEL (2006 a 2010) mostraram 

indicadores desfavoráveis em relação aos fatores de risco, como o sedentarismo no lazer e o 

consumo abusivo de bebidas alcoólicas, além do aumento de 8% na prevalência de 

hipertensão e de 19% na prevalência de diabetes, duas condições determinantes da 

morbimortalidade por DCNT (DUNCAN et al., 2012). Em relação ao tabagismo o VIGITEL 

no ano de 2015 observou que a frequência de adultos fumantes foi de 7,2%, sendo maior no 

sexo masculino (9,5%) do que no feminino (5,4%)(BRASIL, 2017). 
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Em 2013, no Brasil, foi realizada a pesquisa nacional de saúde (PNS), inquérito de 

base domiciliar de âmbito nacional realizado pelo Ministério da Saúde em parceria com a 

Fundação Instituto brasileiro de geografia e estatística (IBGE) como parte do sistema 

integrado de pesquisas domiciliares (SIPD) do IBGE, que gerou dados sobre a situação de 

saúde, os estilos de vida da população, uso dos serviços dentre outros (DAMACENA et al., 

2015). Algumas publicações foram realizadas a partir destes dados relativas às doenças 

crônicas e seus fatores de risco (CLARO et al., 2015; NICO et al., 2016; ISER et al., 2015; 

JAIME et al., 2015;   MALTA et al., 2015). A partir destes dados da PNS 2013 foi possível 

mensurar neste estudo a multimorbidade da população brasileira bem como verificar sua 

relação com fatores socioeconômicos, relacionados ao estilo de vida e de uso de serviços de 

saúde.  

 

2.4 FATORES ASSOCIADOS À MULTIMORBIDADE 

O padrão de multimorbidade é influenciado pelo comportamento vivenciado pelos 

indivíduos em idades mais jovens, o qual englobava fatores de risco para determinadas 

condições e acarretaram problemas crônicos (WHO, 2013). Fatores genéticos inerentes, 

fatores relacionados ao meio ambiente, eventualidades do cotidiano, fatores relacionados ao 

estilo de vida dentre outros podem afetar a ocorrência e intensidade da multimorbidade 

(ALABA; CHOLA, 2013). Alguns destes fatores são modificáveis, reconhecidamente 

passíveis de prevenção a partir de estratégias comuns de melhoria dos hábitos de saúde da 

população e podem ser condicionados por fatores socioeconômicos, culturais e ambientais 

(ISER et al., 2012).  

Muitos fatores de risco modificáveis são comuns às doenças do aparelho circulatório, 

diabetes, hipertensão, hipercolesterolemia, câncer, doenças respiratórias crônicas dentre 

outras (WHO, 2014). Entre estes fatores estão: 

 - Dieta: Hábitos alimentares evoluem ao longo do tempo, sendo influenciados por 

diversos fatores como renda, disponibilidade e acessibilidade de alimentos saudáveis, 

preferências e crenças individuais, tradições culturais, fatores geográficos, ambientais, sociais 

e econômicos, que interagem de maneira complexa para moldar padrões alimentares 

individuais (WHO, 2015). Por conseguinte, a promoção de um ambiente alimentar saudável, 

incluindo sistemas alimentares que promovam uma dieta diversificada, equilibrada e 

saudável, requer o envolvimento de múltiplos setores, incluindo o governo e o setor privado 

(WHO, 2015). 
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O aumento da produção de alimentos ultraprocessados, a rápida urbanização e 

mudança de estilos de vida levaram a uma mudança nos padrões alimentares da população 

mundial. As pessoas estão consumindo mais alimentos ricos em energia, gorduras, açúcares e 

sódio, além de não consumirem frutas, legumes e fibras alimentares suficientes (WHO, 2015).  

 No Brasil, observa-se também uma elevada prevalência de consumo de alimentos não 

saudáveis na população, especialmente de alimentos fonte de gordura saturada e açúcar 

(CLARO et al., 2015). No ano de 2010, apenas 30% dos adultos brasileiros de 18 anos ou 

mais referiam consumir frutas e hortaliças (DUNCAN et al., 2012). 

Embora a composição exata de uma dieta saudável possa variar dependendo de fatores 

como necessidades individuais (idade, sexo, estilo de vida, grau de atividade física, dentre 

outros), contexto cultural, alimentos localmente disponíveis e costumes dietéticos, os 

princípios básicos de uma dieta saudável permanecem os mesmos. A Organização mundial de 

saúde considera que contribuem para uma dieta saudável pelo menos 400 g (5 porções) de 

frutas e legumes por dia, menos de 10% da ingestão total de energia a partir de açúcares livres 

(ingestão máxima de 50g de açúcar por dia), menos de 30% da ingestão total de energia a 

partir de gorduras e menos de 5 g de sal por dia (WHO, 2015). 

Há evidências que relacionam a nutrição, especialmente durante a gravidez e nos 

primeiros anos de vida à predisposição às DCNT. A literatura relata que indivíduos 

amamentados apresentaram menor média de pressão arterial e colesterol total, menor risco de 

sobrepeso e obesidade e menor prevalência de diabetes tipo 2 (WHO,2010). Uma dieta 

adequada ajuda a proteger contra as DCNT, dentre elas diabetes, doença cardíaca, derrame e 

câncer, e, consequentemente contra a multimorbidade (WHO,2010). O consumo regular de 

frutas e legumes diminui o risco de doenças cardiovasculares e de câncer gástrico e colorretal 

e o consumo inadequado de frutas e hortaliças é fator de risco para multimorbidade (FORTIN 

et al., 2014). O excesso de consumo de carne vermelha pode estar associado a um risco 

aumentado de câncer colo-retal (WHO, 2010).  

- Sobrepeso e Obesidade: São os principais fatores de risco para uma série de doenças 

crônicas, incluindo diabetes, doenças cardiovasculares e dislipidemia (MALTA et al., 2012). 

Também tem sido relatada associação entre excesso de peso e obesidade para muitos tipos de 

câncer como o esôfago, coloretal, mama, endométrio e rins (WHO, 2010). 

 O índice de massa corporal (IMC) é calculado a partir do peso de uma pessoa (em 

Quilogramas) dividido pelo quadrado da sua altura (em metros), cujo valor de 25 a 29,9 é 

considerado excesso de peso e valor igual ou superior a 30 é geralmente considerado obeso 

(WHO, 2010). Segundo a Organização mundial de saúde, o sobrepeso e a obesidade são 



25 

  

 

considerados problemas de saúde pública não apenas em países de alta renda, mas também em 

países de baixa e média renda, especialmente em ambientes urbanos (WHO, 2010). No Brasil 

tem sido observado aumento na prevalência de excesso de peso e obesidade desde 2006, entre 

homens e mulheres, atingindo 49% população no ano de 2011 (SCHMIDT et al.,2011).  

A dificuldade nas ações de combate a obesidade constitui um dos principais desafios 

para o enfrentamento das DCNT e, consequentemente, da multimorbidade, visto a 

complexidade envolvida na causalidade do excesso de peso, influenciado pela globalização na 

determinação dos padrões alimentares e em modos de vida contemporâneo em relação às 

redes sociais (DUNCAN et al., 2012). No Brasil, o Ministério da Saúde instituiu várias 

políticas que orientam quanto à prevenção e ao controle da obesidade, inclusive recomenda 

que sejam desenvolvidos programas que atuem no risco da obesidade, especialmente no 

programa Saúde na escola, voltado para crianças e adolescentes (SCHMIDT et al.,2011). 

- Tabagismo: O uso do tabaco é um dos principais fatores de risco para uma série de 

doenças crônicas, incluindo doenças pulmonares e doenças cardiovasculares. É também o 

maior fator de risco evitável de mortalidade por câncer em todo o mundo, causando um 

número estimado de 22% das mortes por câncer a cada ano, incluindo câncer de pulmão, 

esôfago, laringe, boca, rim, bexiga, pâncreas, estômago e colo do útero, com cerca de 70% da 

carga de câncer do pulmão atribuída ao tabaco (WHO, 2014). O tabaco é responsável também 

por 42% dos casos de doença respiratória crônica e quase 10% dos casos de doenças 

cardiovasculares (WHO,2010). 

Quase 6 milhões de pessoas no mundo morrem devido ao tabagismo a cada ano, tanto 

pelo uso direto do tabaco como pelo fumo passivo, e estima-se que até 2020, esse número 

aumentará para 7,5 milhões, representando 10% de todas as mortes, sendo a maior incidência 

de tabagismo entre os homens em países de baixa e média renda (WHO,2010). A prevalência 

do tabagismo no Brasil no ano de 2010 foi de 15% entre adultos de 18 anos ou mais 

(DUNCAN et al., 2012). 

- Sedentarismo: Caracterizado pela prática de atividade física insuficiente, o 

sedentarismo é um dos principais fatores de risco para a mortalidade global. A atividade física 

quando exercida com regularidade reduz o risco de doenças cardiovasculares, da hipertensão 

arterial, câncer de mama, câncer de colo do útero, depressão e diabetes, além de ser um 

determinante-chave do gasto energético, fundamental para o equilíbrio energético, controle de 

peso e prevenção da obesidade(WHO,2010). O condicionamento físico adequado mantém e 

melhora a condição pulmonar e cardíaca, a aptidão muscular, a saúde óssea, os biomarcadores 

cardiovasculares e metabólicos de saúde e a saúde mental (WHO,2010).  
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 Dados da Organização Mundial de Saúde revelaram que aproximadamente 3,2 

milhões de pessoas morrem anualmente devido à inatividade física, e que os adultos que não 

praticam atividade física suficiente têm um aumento de 20% a 30% de risco de mortalidade 

por todas as causas em comparação com aqueles que realizam pelo menos 150 minutos de 

atividade física de intensidade moderada por semana (WHO,2010). O sedentarismo é mais 

prevalente nos países de renda alta, porém têm aumentado em alguns países de renda média, 

especialmente entre as mulheres. Globalmente 20% dos homens adultos e 27% das mulheres 

adultas não cumpriam as recomendações da OMS sobre a atividade física para a saúde no ano 

de 2010, e entre adolescentes com idade entre 11 e 17 anos, 78% dos meninos e 84% das 

meninas não cumpriam essas recomendações (WHO,2010). No Brasil, no ano de 2010, 

apenas 30% dos adultos de 18 anos ou mais relatavam praticar atividade física no lazer e/ou 

no deslocamento ao trabalho, atendendo às recomendações de hábitos saudáveis, e este 

percentual reduziu para 15% ao se considerar apenas o lazer, enquanto 28% tinham hábitos 

sedentários, como assistir três ou mais horas de televisão por dia (DUNCAN et al., 2012). 

- Consumo excessivo do álcool: No ano de 2012, 3,3 milhões de mortes no mundo 

(5,9%) foram atribuíveis ao consumo excessivo de álcool, sendo mais de metade desses óbitos 

resultantes de doenças cardiovasculares e diabetes (33,4%), cânceres (12,5%) e doenças 

gastrointestinais, incluindo cirrose hepática (16,2%)(WHO, 2014). Estima-se que 5,1% da 

carga global de doenças estimada em anos de vida e ajustada por incapacidade é atribuída ao 

consumo excessivo de álcool (WHO, 2014). Em média, as pessoas que bebem álcool 

consomem em média 17 litros de álcool puro anualmente, com uma percentagem mais 

elevada de mortes entre os homens do que entre as mulheres relacionadas com o álcool, sendo 

7,6% das mortes de homens e 4% das mortes de mulheres, observando-se, porém, um 

aumento constante no consumo de álcool entre as mulheres (WHO, 2014). 

- Determinantes sociais em saúde: São as condições de vida e de trabalho, acesso aos 

serviços essenciais e redes sociais e comunitárias das populações, e são os principais 

responsáveis para as desigualdades na saúde, diferenças injustas e evitáveis no estado de 

saúde visto dentro e entre países (BRASIL,2013).  Entre os determinantes sociais associados à 

multimorbidade estão a renda, a educação, o emprego, a moradia e o suporte familiar e social, 

sendo as maiores prevalências ocorrendo nos estratos menos favorecidos (WHO,2008).   

Estudos comprovam que fatores estruturais relacionados às condições 

socioeconômicas, tais como renda e ocupação, além das estruturas de oportunidades sociais 

como classe social determinam o acesso aos cuidados em saúde (ALABA; CHOLA, 2013). O 

acesso aos serviços de saúde por sua vez é fator fundamental para o controle da 
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multimorbidade. Por conseguinte, fatores relacionados a condições de vida e trabalho, 

disponibilidade de alimentos, fatores biológicos como o sexo e fatores psicossociais podem 

condicionar o acesso à saúde (VIOLÁN et al., 2014).  

Uma vez que fatores biológicos e socioculturais interagem para influenciar o 

comportamento de saúde, resultados e serviços, em termos de doenças crônicas não 

transmissíveis, os sistemas de saúde devem combater de imediato os fatores de risco 

modificáveis nos níveis individual e populacional, seguindo-se de ações multisetoriais de 

médio e longo prazo para o combate a outros fatores de risco modificáveis, tais como as 

condições intrauterinas ou na infância precoce, e também nos determinantes sociais da saúde 

que contribuem para a emergência e progressão das doenças crônicas (BRASIL, 2013). 

Promover um ambiente favorável é componente fundamental à prestação equitativa de 

cuidados de saúde, uma vez que a privação socioeconômica está associada a um aumento da 

probabilidade de multimorbidade (ALABA; CHOLA, 2013). 

A fim de compreender o papel da relação entre fatores associados à multimorbidade, 

foi elaborado um modelo (framework) do problema, influenciados pelo número de 

componentes que constituem o sistema e o tipo de relação entre os componentes (figura 2). 

 

Figura 2- Fatores associados à multimorbidade na população brasileira. 

 
Fonte: elaborado pela autora 
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2.5 IMPACTO DA MULTIMORBIDADE SOBRE A POPULAÇÃO E NO USO DE 

SERVIÇOS DE SAÚDE 

O impacto que as doenças crônicas causam na vida das pessoas pode ser percebido de 

diferentes formas, a depender de fatores diversos, de ordem individual e social. A 

multimorbidade está associada a um risco aumentado de morte, invalidez, status funcional 

pobre, má qualidade de vida, eventos adversos a medicamentos e outros resultados adversos 

(SALIVE, 2013). 

As principais consequências da multimorbidade incluem a polifarmácia (prescrição de 

medicamentos múltiplos) e referências repetidas para cuidados especializados, o que pode 

aumentar o risco de eventos adversos medicamentosos (EADs)(CALDERÓN-LARRAÑAGA 

et al. 2012). Efeitos adversos a medicamentos por interações entre medicamentos ou por 

reações adversas são problemas que acometem uma parte considerável das pessoas com 

multimorbidade, especialmente idosos. Isto ocorre devido às alterações fisiológicas e 

patológicas que podem comprometer o metabolismo e a excreção e/ou aumentar a 

sensibilidade a determinados fármacos, bem como levar ao consumo de múltiplas medicações 

para tratar múltiplas doenças, incrementando os riscos associados ao uso de fármacos (DE 

SANTIS, 2009). Segundo Mangin (2015, p.2): 

“O modelo de tratamento de doença única, com base no especialista focal, pressupõe 

o manejo centrado em uma única condição (...). Assim, aplicando-se as diretrizes de 

doenças-únicas para uma pessoa com multimorbidade resulta em uma polifarmácia, 

potencialmente nociva. Esta abordagem tem conduzido a atual “epidemia” da 

morbidade e mortalidade por reações adversas a medicamentos, que já ultrapassa as 

doenças-alvo como causas de morte”. 

 

O manejo adequado da multimorbidade deverá focar no monitoramento proativo das 

condições do indivíduo e da intervenção ao primeiro sinal de mudança do curso clínico, 

prevenindo assim a ocorrência de complicações como internações e reações adversas a 

medicamentos (DE SANTIS, 2009).  As ações que visam eliminar essas complicações são 

denominadas prevenção quaternária, e trata da aplicação à prática médica dos princípios da 

medicina baseada em evidências, como uma atenção humanizada que tente evitar a 

medicalização em massa, sugerindo aos indivíduos alternativas eticamente aceitáveis 

(JAMOULLE, 2014).  

Outras consequências importantes da multimorbidade são as deficiências funcionais, a 

deterioração da qualidade de vida e aumento dos custos com cuidados de saúde, uma vez que 

estes indivíduos podem necessitar de hospitalização mais vezes e por longos períodos de 

tempo (MACHADO et al, 2012). Por sua vez, a multimorbidade é importante agravante 

durante hospitalizações em pessoas idosas e, posteriormente, na sua sobrevida pós-
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hospitalização (SOUSA-MUÑOZ et al., 2013). Sua presença pode levar a efeitos adversos à 

saúde e tempo de recuperação prolongado (YARDLEY et al., 2015). 

Com o aumento da longevidade da população, um número crescente de pessoas 

sofrerá de multimorbidade, o que têm gerado preocupação de que despesas com cuidados de 

saúde sejam maiores, uma vez que esta se associa com uma maior utilização de serviços de 

saúde (BÄHLER et al., 2015). Quanto maior o número de doenças ou condições crônicas de 

um indivíduo, maior o número de consultas médicas, prescrições, hospitalizações e visitas 

médicas domiciliares (ZULMAN et al., 2014). Desta forma, estes indivíduos têm maior risco 

de hospitalizações frequentes e longas, bem como maiores custos de saúde 

(AGBORSANGAYA et al., 2012).  

O enfrentamento da organização do sistema de atenção à saúde, para responder às 

necessidades colocadas pelos eventos agudos das condições crônicas, implica na perspectiva 

das redes de atenção à saúde (RAS), estabelecendo o melhor local para a resposta a uma 

determinada situação (MENDES, 2012). Em relação ao acesso dos usuários do SUS, a 

Estratégia Saúde da Família é a principal estratégia de organização e expansão da Atenção 

Básica em Saúde (ABS) e o Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade é o 

principal indutor da ampliação do acesso e da qualidade do cuidado. Além desses, o Programa 

de Requalificação das Unidades Básicas de Saúde possibilita a qualificação da infraestrutura 

da ABS (BRASIL,  2013). 

A multimorbidade nos indivíduos requer uma gestão complexa, que é mal suportada 

por diretrizes clínicas atuais (YARDLEY et al., 2015). Implica na necessidade de uma 

abordagem generalista para além da gestão das doenças individuais, porém os sistemas de 

saúde são largamente configurados para abordagem de doenças individuais (BARNETT et al., 

2012). Os indivíduos muitas vezes apresentam um grande número de problemas médicos, e 

comumente são abordados em uma breve consulta médica. Algum desses problemas pode ser 

clinicamente dominante ou sintomático, consumindo uma quantidade substancial de tempo de 

um médico, o qual pode não estar atento aos outros problemas (ZULMAN et al., 2014). Além 

disso, quando duas condições diferem em termos da sua patogênese (por exemplo, diabetes e 

depressão), podem exigir um tratamento separado, com necessidade de interação entre 

profissionais de diversas especialidades. Segundo Weiss et al. (2014, p. 653): 

“Médicos e outros profissionais de saúde que cuidam de pacientes com 

multimorbidade necessitam abordar tais pacientes em toda a sua complexidade, 

considerando a seriedade e gravidade das condições de cada um, no contexto das 

metas individuais, atendendo aos encargos e riscos de polifarmácia e testes médicos, 

a gestão de incapacidades funcionais ou cognitivas que podem afetar a capacidade 
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deste para aderir à terapia, riscos gastrointestinais, hepáticos ou renais que impactam 

a farmacocinética ou riscos da terapia ou interação das condições crônicas”. 

Estudos vêm sendo desenvolvidos no sentido de fornecer orientação na tomada de 

decisão em multimorbidade durante consultas na atenção primária, a exemplo dos princípios 

“Ariadne” elaborados por peritos da América do Norte, Europa e Austrália, os quais 

identificaram as principais questões de preocupação na gestão da multimorbidade a partir do 

contexto apresentado num simpósio internacional no ano de 2012 em Frankfurt, na Alemanha. 

A partilha de metas no tratamento entre médicos e pacientes é o cerne dos princípios Ariadne, 

que incluem uma avaliação completa da interação das condições crônicas do paciente, 

tratamentos, constituição e contexto, além da priorização de problemas de saúde que levem 

em conta as preferências do paciente e seus resultados desejados (MUTH et al., 2014). 

Prestadores de cuidados de saúde devem promover uma cultura de apoiar ativamente a 

autogestão e estimular a adoção de um comportamento saudável (FORTIN et al., 2014), pois 

o desenvolvimento de estratégias para apoio à autogestão para condições crônicas é essencial 

para o controle e prevenção dos agravos decorrentes da multimorbidade. Programas e 

estratégias multidisciplinares podem ajudar a prevenir a progressão e, assim, evitar agravos 

subsequentes. Evidências mostram que o SUS possui desafios na atuação em DCNT, 

especialmente em idosos, na oferta de assistência a partir da atuação em redes dos serviços de 

atenção à saúde, na produção de informações nas vigilâncias epidemiológicas bem como na 

realização de ações de prevenção e promoção para a saúde em atividades multiprofissionais 

(BARRETO et al,. 2015). 

O Brasil têm instituído políticas importantes para a prevenção de DCNT, com 

resultados importantes, como a redução de 1,8% ao ano da mortalidade ajustada por idade 

(SCHMIDT et al., 2011). No entanto, as tendências desfavoráveis para a maioria dos 

principais fatores de risco representam um enorme desafio e exigem ações e políticas 

adicionais e oportunas, especialmente aquelas de caráter legislativo e regulatório para 

indivíduos afetados por DCNT (SCHMIDT et al., 2011). Foi estabelecido pelo Ministério da 

Saúde um plano de ações estratégicas para o enfrentamento das doenças crônicas não 

transmissíveis que oferece diretrizes para promover o desenvolvimento e a implementação de 

políticas públicas para a prevenção, o controle e o cuidado das DCNT e seus fatores de risco 

(BRASIL, 2013). Porém, a efetivação destas recomendações vem sendo um grande desafio a 

ser superado pelos sistemas de saúde. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

- Analisar o perfil de multimorbidade da população brasileira com 18 anos ou mais e 

suas relações com variáveis socioeconômicas, demográficas, relacionadas ao estilo de vida e 

de uso de serviços de saúde a partir dos dados da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) 2013. 

 

 3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

3.2.1- Descrever a distribuição da prevalência de multimorbidade da população 

brasileira de acordo com variáveis socioeconômicas e demográficas agrupados por sexo; 

3.2.2- Descrever a distribuição da prevalência de multimorbidade nos Estados 

brasileiros; 

3.2.3- Definir os principais padrões de agrupamento de doenças crônicas e variáveis 

socioeconômicas, demográficas e relacionadas ao estilo de vida relacionadas a cada 

agrupamento; 

3.2.4- Avaliar a relação entre multimorbidade e fatores relacionados ao estilo de vida 

como tabagismo, consumo de bebidas alcoólicas, consumo de frutas, legumes e vegetais, 

índice de massa corporal, prática de exercícios físicos e uso serviços de saúde (consultas, 

internações e emergência em domicílio). 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 TIPO DE ESTUDO  

Estudo transversal no qual foram utilizados dados resultantes de inquérito 

representativo de toda população adulta (idade ≥18 anos) do Brasil (PNS) no ano de 2013, 

realizado em parceria entre o Ministério da Saúde (MS) e o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). O Estudo transversal, também conhecido por “estudo seccional” pode ser 

definido como um estudo epidemiológico no qual fator e efeito são observados num mesmo 

momento histórico e utilizam amostras representativas da população (ROUQUAYROL; 

ALMEIDA-FILHO,2009). 

 

 4.2 POPULAÇÃO, AMOSTRA  E LOCAL DO ESTUDO 

A população-alvo da PNS constituiu-se de pessoas residentes em domicílios 

particulares permanentes de todo o território nacional. Teve como base a amostra mestra da 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) contínua e também do IBGE 

(SOUZA-JÚNIOR et al., 2015). A pesquisa foi realizada com base domiciliar, com 

amostragem estratificada em três estágios de conglomeração. Os setores censitários formaram 

as unidades primárias de amostragem; os domicílios foram as unidades de segundo estágio e 

os moradores adultos (18 anos ou mais) definiram as unidades de terceiro estágio. Neste 

estudo foram utilizadas as unidades de terceiro estágio de conglomeração. 

O tamanho da amostra considerou o nível de precisão desejado para as estimativas de 

alguns indicadores em diferentes níveis de desagregação e grupos populacionais, com o 

coeficiente de variação desejado para divulgação por Unidade da Federação (UF). O tamanho 

mínimo da amostra de domicílios por UF foi de 1800, o que permitiria estimar indicadores 

com a precisão desejada ou dentro de faixas de Coeficientes de Variação considerados 

aceitáveis, proporcionando estimativas ainda precisas (SOUZA-JÚNIOR et al., 2015). O peso 

final foi um produto do inverso das probabilidades de seleção em cada estágio do plano 

amostral, incluindo processos de correção de não respostas e calibrações de ajustes para os 

totais populacionais conhecidos.  Mais detalhes sobre o desenho da amostra PNS e outros 

aspectos metodológicos podem ser encontrados em Damacena et al. ( 2015). 

Foram selecionados 64.308 indivíduos com 18 anos ou mais de idade. Apenas as 

entrevistas realizadas foram mantidas na base de dados do estudo, totalizando 60.202 

observações (Quadro 1). Este estudo utilizou dados do questionário individual, respondido 

por um morador de 18 anos ou mais do domicílio, selecionado com equiprobabilidade entre 
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todos os residentes elegíveis, com enfoque nas principais doenças crônicas não transmissíveis, 

aos estilos de vida, e ao acesso ao atendimento médico. O desenho complexo da amostragem 

foi considerado em todas as análises.  

 
Quadro 1- Amostra de indivíduos de 18 anos ou mais da Pesquisa Nacional de Saúde. Brasil, 2013 

Tipo de entrevista do adulto selecionado N % 

Realizada 60.202 93,6 

Recusa 1.717 2,7 

Não encontrado 2.389 3,7 

Total 64.308 100 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

4.3 VARIÁVEL DEPENDENTE 

A variável dependente foi a presença de multimorbidade, caracterizada pela presença 

de duas ou mais doenças crônicas não transmissíveis mensuradas na PNS. Os entrevistados 

foram questionados se já haviam recebido o diagnóstico de alguma doença crônica incluída no 

estudo (quadro 2).  

 
Quadro 2 – Questões da PNS 2013 incluídas na variável dependente do estudo  

Questões do “módulo Q” da PNS 

Q002- Algum médico já lhe deu o diagnóstico de hipertensão arterial (pressão alta)? 

Q030- Algum médico já lhe deu o diagnóstico de diabetes? 

Q060- Algum médico já lhe deu o diagnóstico de colesterol alto? 

Q063- Algum médico já lhe deu o diagnóstico de doença do coração como infarto, angina, insuficiência cardíaca 

ou outra? 

Q068- Algum médico já lhe deu o diagnóstico de AVC (acidente vascular cerebral) ou derrame? 

Q074- Algum médico já lhe deu o diagnóstico de asma (ou bronquite asmática) 

Q079- Algum médico já lhe deu o diagnóstico de artrite ou reumatismo 

Q084- O(a) Sr(a) tem algum problema crônico de coluna, como dor crônica nas costas ou no pescoço, lombalgia, 

dor ciática, problemas nas vértebras ou disco? 

Q088- Algum médico já lhe deu o diagnóstico de DORT (distúrbios osteomusculares relacionados ao Trabalho)? 

Q092- Algum médico ou profissional de saúde mental (como psiquiatra ou psicólogo) já lhe deu o diagnóstico de 

depressão? 

Q110- Algum médico ou profissional de saúde mental (como psiquiatra ou psicólogo) já lhe deu o diagnóstico de 

outra doença mental como esquizofrenia, transtorno bipolar, psicose ou TOC(transtorno obsessivo compulsivo)? 

Q116- Algum médico já lhe deu o diagnóstico de alguma doença no pulmão, tais como enfisema pulmonar, 

bronquite crônica ou DPOC (doença pulmonar obstrutiva crônica)? 

Q120- Algum médico já lhe deu algum diagnóstico de câncer? 

Q124- Algum médico já lhe deu o diagnóstico de insuficiência renal crônica? 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

 

Foram incluídas 14 condições, que estão entre as principais doenças utilizadas para 

medida de multimorbidade em uma recente revisão sistemática (PRADOS-TORRES et al., 

2014). Todas as doenças crônicas utilizadas nesta pesquisa estavam codificadas de acordo 

com a classificação internacional de doenças e problemas relacionados à saúde (CID-10) 

padronizado. Algumas doenças foram agrupadas por estarem intrinsecamente relacionadas, 
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tais como: infarto, angina ou insuficiência cardíaca (definidas como problemas cardíacos); dor 

crônica nas costas ou pescoço, dor ciática, lombalgia, problemas nas vértebras ou disco 

(definidas como problemas na coluna vertebral); esquizofrenia, transtorno bipolar, psicose ou 

transtorno obsessivo compulsivo (definidas como doenças mentais); enfisema pulmonar, 

bronquite crônica ou doença pulmonar obstrutiva crônica (definidas como doença no pulmão). 

 

4.4 VARIÁVEIS INDEPENDENTES 

Todas as variáveis independentes foram codificadas a partir do questionário da PNS 

(apêndice 1).Algumas variáveis foram criadas a partir da combinação e (ou) categorização das 

variáveis presentes na PNS:  

- Faixa etária (categorizada em anos de idade): A estratificação utilizada considerou 

como ponto de corte o período aproximado de uma década após analisar que as variáveis 

apresentavam um comportamento razoavelmente homogêneo dentro de cada estrato desta 

categorização. Esta variação aconteceu especialmente até a sexta década, tendo sido 

categorizada nos seguintes estratos:  

 de 18 a 29;  

 de 30 a 39; 

  de 40 a 49;  

 de 50 a 59; 

 60 ou mais. 

 - Escolaridade : A classificação segundo os anos de estudo foi obtida em função da 

série e do grau que a pessoa estava frequentando ou havia frequentado. A correspondência foi 

feita de forma que cada série concluída com aprovação correspondeu a um ano de estudo. A 

contagem dos anos de estudo teve início a partir dos que não tinham nenhuma instrução ao 

curso superior completo ou mais, tendo sido categorizada nos seguintes estratos: 

 0 a 3 (Sem instrução e Ensino Fundamental incompleto);  

 4 a 7 (Ensino fundamental completo e Ensino Médio incompleto);  

 8 a 10 (Ensino médio completo e Ensino Superior incompleto); 

 11 ou mais (Ensino superior completo). 

- Ocupação: As pessoas foram classificadas quanto à condição de ocupação em 

ocupadas e desocupadas. Esta variável foi criada a partir das informações do módulo P38 a 

P41 da PNS, cujas questões foram direcionadas apenas aos indivíduos ocupados, permitindo 

assim a divisão do banco de dados em ocupados e desocupados (BRASIL, 2013).   
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- Tabagismo: variável categorizada em: 

 Nunca fumou;  

 Ex-fumante; 

 Fumante atual. 

- Consumo de bebidas alcoólicas: nesta variável foi considerado o parâmetro da 

Fundação mundial de pesquisas do câncer (World Cancer Reseach Fund) como consumo 

moderado limitado a uma dose por dia para mulheres e duas doses por dia para homens. 

Valores acima são considerados consumo excessivo (WORLD CANCER RESEARCH 

FUND,  2007). Foi categorizada em: 

 Abstêmio;  

 Consumo moderado; 

 Consumo excessivo.  

- Consumo de frutas, legumes e vegetais (dieta saudável): considerando os padrões da 

OMS de consumo de 5 porções (400g) por dia de legumes, hortaliças, sucos naturais, saladas 

e frutas (WHO, 2015). Categorizada em: 

 Não consome; 

 Consome insuficiente; 

 Consome suficiente. 

- Prática de atividades físicas: esta variável traz a classificação do total de minutos de 

atividade física, com categorias combinadas de minutos por semana dedicados a exercícios 

físicos, esportes, lazer, esforços físicos no trabalho, deslocamentos para ir ao trabalho, 

minutos por semana dedicados a outros deslocamentos e afazeres domésticos envolvendo 

esforços físicos. O parâmetro adotado foi o instituído pelo Ministério da Saúde, que adota a 

recomendação da OMS do ano de 2010, no qual orienta adultos à prática de pelo menos 150 

minutos por semana de atividade física moderada ou 75 minutos por semana de atividade 

física vigorosa, em sessões de pelo menos 10 minutos de duração, sem determinação de 

frequência semanal (WHO, 2010). Categorizada em:  

 Nenhuma atividade física; 

 Insuficiente; 

 Suficiente. 

- Índice de massa corporal: variável criada a partir das variáveis peso e altura 

autorreferidas, definida como o peso em quilogramas dividido pelo quadrado da altura em 

metros. Devido a um percentual de missing de 32%, esta variável foi imputada. Para a 
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imputação múltipla foi utilizado o método “Multiple Imputation by Chained Equations 

(MICE)” no programa Stata. 

Foi criada uma variável dicotômica onde 0= conhecer o peso e (ou) a altura e 1= não 

conhecer o peso e (ou) a altura – separadamente para cada uma dessas variáveis. Foram 

executados três modelos para a imputação pelo método MICE. 

No primeiro modelo foi realizada uma análise univariada para selecionar as variáveis 

que influenciavam no valor ausente. Foram selecionadas para compor o modelo aquelas com 

uma significância de 0,20% utilizando o teste de Wald. 

No segundo modelo foi realizada uma análise multivariada para verificar quais as 

variáveis que estavam associadas com o valor do IMC. Foram selecionadas as variáveis com 

valor de p ≤ 0,05. 

No terceiro modelo para construir os bancos de dados imputados foram selecionadas 

as variáveis significativas dos dois primeiros modelos, ou seja, que influenciavam tanto nas 

perdas dos dados quanto no valor do IMC. A partir dessas variáveis selecionadas foi feita a 

imputação, que criou uma série de bancos de dados imputados. O número de bancos de dados 

necessários à imputação para ter dados confiáveis foi determinado de acordo com a 

porcentagem de dados ausentes, totalizando 32 bancos de dados imputados (ROYSTON; 

WHITE, 2009).  

A classificação adaptada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) baseia-se em 

padrões internacionais desenvolvidos para pessoas adultas descendentes de europeus. Em 

idosos, porém, seu emprego apresenta controvérsias em função do decréscimo de estatura, 

acúmulo de tecido adiposo, redução da massa corporal magra e diminuição da quantidade de 

água no organismo. Esse estudo não utilizou uma avaliação diferenciada para essa faixa 

etária, por considerar que ainda não há um consenso na literatura quanto ao ponto de corte de 

IMC mais adequado para avaliar o estado nutricional de idosos, e não há no Brasil algum 

estudo de base populacional que avalie a adequação do IMC como marcador de adiposidade 

em idosos (SOUZA et al., 2013).  

Classificação do IMC (WHO, 2010): 

 Menor de 18,5= baixo peso; 

 Entre 18,5 e 24,9= peso normal;  

 Entre 25,0 e 29,9= sobrepeso; 

 Igual ou acima de 30= obesidade. 
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Todas as variáveis independentes deste estudo estão descritas no quadro 3 com seus 

respectivos indicadores. 

 
Quadro 3- indicadores e variáveis independentes do estudo  

Indicador  Variáveis independentes Categorias  Tipo  

Indicadores 

socioeconômicos 

e demográficos  

Sexo  
Masculino  

Feminino  
Qualitativa nominal 

Faixa etária 

18 a 29 anos 

30 a 39 anos 

40 a 49 anos 

50 a 59 anos 

60 ou mais anos 

Qualitativa ordinal 

Escolaridade (anos de estudo) 

0 a 3 

4 a 7 

8 a 10 

11 ou mais  

Qualitativa ordinal 

Situação conjugal  
Vive com companheiro(a) 

Não vive com companheiro(a) 
Qualitativa nominal 

Cor da pele autorreferida   

Branca 

Indígena 

Preta 

Amarela 

Parda  

Qualitativa nominal 

Possuir plano de saúde 

particular, 

de empresa ou órgão público 

Sim  

Não  
Qualitativa nominal 

Ocupação  
Ocupado(a) 

Desocupado(a) 
Qualitativa nominal 

Unidades Federativas Nome de cada UF Qualitativa nominal 

Regiões brasileiras Nome de cada região brasileira Qualitativa nominal 

Local de moradia 
Urbano  

Rural  
Qualitativa nominal 

Utilização de 

serviços de 

saúde nos 

últimos 12 

meses 

Consulta médica  
Sim  

Não  
Qualitativa nominal 

Atendimento de emergência no 

domicílio  

Sim  

Não  
Qualitativa nominal 

Internação em hospital por 24 

horas ou mais  

Sim  

Não  
Qualitativa nominal 

Fatores 

relacionados ao 

estilo de vida 

Tabagismo  

Nunca fumou 

Ex-fumante 

Fumante atual 

Qualitativa nominal 

Consumo de bebidas alcoólicas 

Abstêmio  

Moderado  

Excessivo  

Qualitativa nominal 

Consumo de frutas, legumes e 

vegetais  

Suficiente  

Insuficiente  

Nenhum  

Qualitativa nominal 

Prática de atividades físicas 

Suficiente  

Insuficiente  

Nenhuma 

Qualitativa nominal 

Índice de massa corporal 

Baixo peso 

Peso normal  

Sobrepeso 

Obesidade  

Qualitativa ordinal 

Fonte: Elaborado pela autora 
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4.5 ANÁLISE DOS DADOS 

Uma vez que as variáveis do estudo são qualitativas nominais e ordinais, buscou-se 

avaliar a relação entre as variáveis independentes e o desfecho, para observar quantas vezes a 

ocorrência de multimorbidade é maior no grupo de expostos aos fatores de risco e proteção 

em relação ao grupo de não expostos. Foi realizada uma análise univariada para estimar as 

prevalências (%) de multimorbidade e seus respectivos intervalos de confiança de 95%. Foi 

realizada também uma análise bivariada para avaliar a relação entre variáveis 

socioeconômicas, demográficas e relacionados ao estilo de vida com multimorbidade, 

estratificados por sexo.  Os modelos estatisticamente significantes (p ≤ 0,05) em pelo menos 

um dos estratos foram inseridos em uma análise multivariada, sendo realizada a regressão de 

Poisson com variância robusta para analisar as variáveis independentes relacionadas à 

multimorbidade. Esta técnica de dependência teve por objetivo estudar o comportamento da 

variável dependente em função de variáveis explicativas, possibilitando a análise da 

influência relativa de cada uma delas. A regressão de Poisson modificada (ou seja, a regressão 

de Poisson com uma variância de erro robusto) é flexível e poderosa como a regressão 

binomial e a estimativa de erro robusto é usada para lidar com a superestimação de variância 

quando a regressão de Poisson é aplicada a dados binários (ZOU, 2004). Foi utilizada a 

medida de associação Razão de prevalência, obtida a partir do coeficiente do evento em 

expostos e não expostos.                 

Razão de Prevalência (RP): 

           

RP = PE = a/a + b 

         PNE   c/c + d 

 

Onde: 

 PE = Prevalência entre os expostos; 

 PNE  = Prevalência entre os não expostos; 

a = Doentes expostos 

c = Doentes não expostos 

a + b = Expostos 

c + d = Não expostos  

A prevalência mede a proporção de pessoas na população que apresentam duas ou 

mais doenças crônicas (multimorbidade). No cálculo da prevalência o numerador abrange o 

total de pessoas com multimorbidade no período do estudo. Por sua vez, o denominador é a 

população do estudo. 
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Na análise descritiva foram observados os aglomerados mais prevalentes em pares, 

trios, quartetos e quintetos de doenças crônicas, com suas respectivas frequências dentro de 

cada grupo. Para observar as combinações entre as doenças crônicas foi realizada uma análise 

de clusters com o objetivo de agrupar dados de acordo com as similaridades entre eles 

utilizando a medida de similaridade Yule, que mede o valor de concordância positiva ou 

negativa entre os elementos. O Coeficiente de Yule, assume valores pertencentes ao intervalo 

[-1,1] onde “1” significa total concordância entre os elementos e “–1” significa completa 

discordância entre os elementos. Quanto mais próximo do valor 1 mais semelhantes serão os 

valores gerados pelos elementos, considerando o valor de Q de 0,30 a 0,49 como associação 

positiva moderada. 

Yule Q = ad - bc  

                ad +bc 

Onde: 

a = Doentes expostos 

b=  Não doentes expostos 

c = Doentes não expostos 

d= Não doentes não expostos 

Para cada cluster observado foram realizadas análises univariadas para estimar as 

prevalências (%) e seus respectivos intervalos de confiança de 95%, como também análises 

bivariadas, para avaliar a relação entre variáveis socioeconômicas, demográficas e 

relacionados ao estilo de vida com o desfecho, estratificados por sexo.  Os modelos 

estatisticamente significantes (p ≤ 0,05) em pelo menos um dos estratos foram inseridos em 

uma análise multivariada, sendo realizada a regressão de Poisson com variância robusta para 

analisar as variáveis independentes associadas à multimorbidade nos clusters. 

Foram utilizados os Softwares Statistical Package for the Social Science (SPSS versão 

20) e o Software Stata (Stata Corp. Inc. TX, USA,versão 14), ambos no módulo survey para 

amostras complexas. Os dados  estão disponíveis para consulta no IBGE no endereço 

eletrônico: http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/pns/2013/. 
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5 RESULTADOS 

Na análise univariada foram observadas as distribuições da população do estudo de 

acordo com  características socioeconômicas, demográficas e relacionadas ao estilo de vida 

(tabela 1). Resultados parciais deste estudo já foram publicados (CARVALHO et al.2017). 

 

Tabela 1- Distribuição (%)da população do estudo, de acordo com  características socioeconômicas, 

demográficas, relacionadas ao estilo de vida e de uso de serviços de saúde. PNS, Brasil, 2013. 
Características %(IC 95%

*) 

Sexo Masculino 43,0(42,6-43,4) 

Feminino 56,9(56,5-57,3) 

Idade 18-29 23,8(23,4-24,1) 

30-39 23,7(23,3-24,0) 

40-49 18,9(18,6-19,2) 
50-59 14,9(14,7-15,2) 

60 ou mais 18,5(18,2-18,8) 

Escolaridade 0-3 9,9(9,7-10,1) 

4-7 37,1(36,7-37,5) 
8-10 33,2(32,8-33,6) 

11 ou mais 19,5(19,2-19,9) 

Cor da pele Branca 40,0(39,6-40,4) 
Preta 9,3(9,1-9,5) 

Amarela 0,8(0,8-0,9) 

Parda 49,0(48,6-49,4) 
Indígena 0,6(0,6-0,7) 

Local de moradia Urbano 81,7(81,4-82,1) 

Rural 18,2(17,8-18,5) 

Região Sudeste 23,7(23,4-24,0) 
Sul 12,5(12,2-12,8) 

Centro-oeste 12,4(12,2-12,7) 

Nordeste 30,4(30,0-30,7) 
Norte 20,8(20,4-21,1) 

Plano de saúde Sim 27,2(26,8-27,5) 

Não 72,8(72,4-73,1) 

Viver com companheiro Sim 57,3(56,9-57,7) 
Não 42,6(42,2-43,0) 

Ocupação Ocupados 60,5(60,1-60,9) 

Desocupados 39,4(39,0-39,8) 

Tabagismo Nunca fumou 68,4(68,0-68,8) 
Ex-fumante 17,0(16,7-17,3) 

Fumante atual 14,4(14,2-14,7) 

Consumo de bebidas alcoólicas Abstêmio 78,0(77,6-78,3) 

Moderado 14,9(14,6-15,2) 

Excessivo 6,9(6,7-7,1) 

Prática de atividades físicas Suficiente 52,5(52,1-52,9) 

Insuficiente 17,9(17,6-18,2) 

Não pratica 29,5(29,1-29,9) 

Consumo de frutas, legumes e vegetais Suficiente 29,7(29,3-30,0) 

Insuficiente 68,3(67,9-68,7) 

Não consome 1,9(1,8-2,0) 

IMC Baixo peso 4,6(4,5-4,6) 

Peso normal 43,2(43,1-43,4) 

Sobrepeso 34,5(34,4-34,6) 

Obesidade 17,5(17,4-17,6) 

Última consulta médica Nos doze ultimos meses 73,0(72,7-73,4) 

De 1 ano a menos de 2 anos 12,7(12,5-13,0) 

De 2 anos a menos de 3 anos 4,7(4,6-4,9) 

3 anos ou mais 8,6(8,3-8,8) 

Nunca foi ao medico 0,7(0,6-0,7) 

Internação nos últimos 12 meses Sim 7,2(6,9-7,4) 

Não 92,8(92,5-93,0) 

Atendimento de Emergência em domicílio nos 

últimos 12 meses 

Sim 1,4(1,3-1,5) 

Não 98,6(98,4-98,6) 
*IC 95%= Intervalo de confiança de 95%. Fonte: Elaborada pela autora 
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A prevalência de multimorbidade autorreferida foi de 23,6% (IC 95% 23,0%- 24,3%). A 

partir do número de adultos que referiram diagnóstico de duas ou mais doenças crônicas na 

amostra, foi possível estimar o número de casos para a população brasileira de 18 anos ou 

mais de idade: 34.539.047 (IC 95% 33.546.245 - 35.531.850) adultos.  

Na análise bivariada, a prevalência de multimorbidade aumentou com a idade para 

homens e mulheres, porém, as mulheres foram mais acometidas em todas as faixas etárias.  

Não houve diferença estatisticamente significante entre a prevalência de multimorbidade nos 

diferentes grupos étnicos (tabela 2).  

 

Tabela 2 – Prevalência(%) de multimorbidade segundo características socioeconômicas, demográficas 

e relacionadas ao estilo de vida agrupados por sexo. PNS, Brasil, 2013. 
  Multimorbidade 

 
 Homens 

%(IC 95%
*) 

Mulheres 

%(IC 95%
*) 

Total 

 %(IC 95%
*) 

Faixa etária (anos) 

18 a 29 4,2(3,5-5,1) 7,0(5,9-8,2) 5,6(4,9-6,4) 

30 a 39 9,5(8,1-11,0) 14,8(13,4-16,3) 12,3(11,3-13,4) 

40 a 49 16,0(14,3-17,8) 30,6(28,6-32,7) 23,9(22,6-25,3) 
50 a 59 29,7(27,2-32,3) 42,6(40,2-45,0) 36,4(34,7-38,2) 

60 ou mais 43,4(40,7-46,2) 57,1(55,1-59,1) 51,1(49,5-52,8) 

Cor da pele 

Branca 20,5(19,2-21,9) 30,2(28,8-31,6) 25,7(24,6-26,7) 

Indígena 18,1(9,3-32,3) 30,0(20,2-42,1) 25,1(17,9-34,0) 
Preta 17,5(14,6-20,9) 28,8(26,1-31,6) 23,5(21,5-25,6) 

Amarela 22,4(14,3-33,3) 22,8(15,7-32,0) 22,6(16,9-29,6) 

Parda 15,7(14,6-16,8) 26,3(25,1-27,6) 21,2(20,3-22,1) 

Escolaridade 

(anos de estudo) 

0 a 3 26,3(23,6-29,2) 46,4(43,3-49,4) 37,2(35,0-39,4) 

4 a 7 22,4(20,9-24,0) 37,5(35,9-39,1) 30,1(28,9-31,3) 

8 a 10 11,6(10,5-12,8) 19,1(17,9-20,5) 15,6(14,7-16,5) 
11 ou mais 17,6(15,5-19,8) 19,9(18,1-21,9) 18,9(17,4-20,4) 

Local de moradia 
Zona Urbana 18,6(17,7-19,6) 28,9(27,9-29,9) 24,1(23,3-24,9) 

Zona Rural 15,7(14,0-17,5) 24,7(22,7-26,8) 20,1(18,8-21,5) 

Região 

Sul 22,4(20,3-24,7) 35,3(32,9-37,7) 29,2(27,4-31,0) 
Sudeste 20,1(18,6-21,7) 29,4(27,8-31,1) 25,1(23,8-26,3) 

Centro-oeste 15,5(13,8-17,3) 28,5(26,6-30,4) 22,3(20,9-23,7) 

Nordeste 15,0(13,9-16,3) 24,9(23,5-26,3) 20,3(19,3-21,3) 
Norte 12,7(11,1-14,5) 20,4(18,7-22,3) 16,7(15,4-18,0) 

Possui plano de saúde 
Sim 21,7(20,0-23,6) 31,0(29,3-32,8) 26,8(25,4-28,1) 

Não 16,7(15,8-17,7) 27,2(26,1-28,3) 22,2(21,4-23,0) 

Vive com companheiro(a) 
Sim 21,6(20,4-22,7) 28,6(27,3-29,8) 25,1(24,2-26,0) 
Não 12,2(11,1-13,3) 28,1(26,8-29,3) 21,1(20,2-22,1) 

Ocupação 
Ocupados 13,8(12,9-14,7) 21,9(20,8-23,1) 17,3(16,5-18,1) 

Desocupados 31,1(29,1-33,2) 34,7(33,4-36,1) 33,6(32,5-34,8) 

Tabagismo Nunca fumou 13,4(12,5-14,4) 24,4(23,4-25,4) 19,8 (19,1-20,6) 

Ex-fumante 31,9(29,7-34,2) 45,8(43,2-48,4) 37,8 (36,1-39,6) 

Fumante atual 17,8(15,8-19,9) 33,0(30,4-35,6) 23,8 (22,2-25,5) 

Consumo de bebidas alcoólicas Abstêmio 19,4(18,4-20,6) 29,2(28,2-30,2) 25,4 (24,6-26,2) 

Moderado 15,9(14,4-17,6) 24,7(22,1-27,4) 18,4 (17,0-19,9) 
Excessivo 15,9(13,5-18,7) 17,5(14,6-21,0) 16,4 (14,4-18,6) 

Prática de atividades físicas Suficiente 15,8(14,9-16,9) 26,9(25,7-28,1) 21,5 (20,7-22,3) 

Insuficiente 19,1(17,0-21,4) 29,1(27,8-31,3) 24,6 (23,0-26,3) 
Não pratica 22,6(20,8-24,7) 30,4(28,8-32,1) 26,9 (25,7-28,1) 

Consumo de frutas, legumes e 

vegetais 

Suficiente 18,7(17,2-20,4) 27,4(25,9-29,0) 23,4 (22,2-24,6) 

Insuficiente 18,1(17,1-19,1) 28,9(27,8-30,0) 23,8 (23,0-24,6) 

Não consome 13,0(9,3-18,0) 21,3(15,9-27,9) 16,5 (13,1-20,5) 

IMC Baixo peso 15,9(8,7-27,2) 13,7(9,5-19,2) 14,5(10,4-19,7) 

Peso normal 13,8(12,6-15,0) 19,5(18,2-20,9) 16,7 (15,7-17,7) 

Sobrepeso 21,0(19,2-22,8) 33,2(31,3-35,2) 26,3 (25,0-27,7) 
Obesidade 31,7(29,0-34,4) 41,8(39,1-44,5) 37,1 (35,3-39,0) 

Total  18,2(17,3-19,0) 28,4(27,4-29,3) 23,6(22,9-24,3) 
*IC 95%= Intervalo de confiança de 95%.  

Fonte: Elaborada pela autora 
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As pessoas que possuíam plano privado de saúde, as que viviam com cônjuge ou 

companheiro(a), os residentes em zona urbana, os residentes na região sul, pessoas 

desocupadas e pessoas com baixa escolaridade tiveram maior prevalência de multimorbidade. 

Quanto às características relacionadas ao estilo de vida observou-se uma maior prevalência de 

multimorbidade no grupo de ex-fumantes (37,8%), entre pessoas com obesidade (37,1%) e 

também entre os abstêmios (25,4%). Pessoas que praticavam atividades físicas suficientes e as 

que não consumiam frutas, legumes e vegetais tiveram menor prevalência de multimorbidade 

(tabela 2). 

Na análise multivariada estiveram associados a uma maior prevalência de 

multimorbidade: sexo feminino, faixa etária de 60 anos ou mais, possuir plano de saúde, estar 

desocupado(a), tabagismo e obesidade (tabela 3). 

 

 

Tabela 3- Análise da associação entre as variáveis socioeconômicas, relacionadas ao estilo de vida e 

multimorbidade na população brasileira. PNS, Brasil, 2013.  
 Prevalência 

(%) 

RP
#
 

(IC 95%
*
) 

p 
RP

#
 Ajustada 

( IC 95%
*
) 

p 

Sexo Masculino 18,2 1  1  

Feminino 28,4 1,55(1,47-1,64) <0,001 1,46(1,38-1,54) <0,001 

Faixa etária (anos) 

18 a 29 5,6 1  1  

30 a 39 12,3 1,93(1,87-2,53) <0,001 1,96(1,68-2,28) <0,001 

40 a 49 23,9 3,43(3,69-4,86) <0,001 3,49(3,04-4,01) <0,001 

50 a 59 36,4 4,85(5,62-7,39) <0,001 4,91(4,27-5,66) <0,001 

60 ou mais 51,1 6,40(7,93-10,32) <0,001 6,44(5,59-7,40) <0,001 

Escolaridade 

(anos de estudo) 

11 ou mais 37,2 1  1  

8 a 10 30,1 0,82(0,75-0,90) <0,001 0,95(0,87-1,03) 0,241 

4 a 7 15,6 1,59(1,45-1,73) <0,001 1,11(1,03-1,20) 0,005 

0 a 3 18,9 1,96(1,78-2,16) <0,001 1,08(0,98-1,18) 0,102 

Possui plano de saúde 
Não 22,2 1  1  

Sim 26,8 1,20(1,13-1,28) <0,001 1,19(1,12-1,26) <0,001 

Ocupação 
Ocupados 17,3 1  1  

Desocupados 33,6 1,94(1,84-2,04) <0,001 1,21(1,14-1,29) <0,001 

Consumo de bebidas alcoólicas 

Abstêmio 19,4 1  1  

Consumo moderado 15,9 0,72(0,67-0,78) <0,001 0,96(0,89-1,04) 0,367 

Consumo excessivo 15,9 0,64(0,56-0,73) <0,001 0,90(0,80-1,01) 0,090 

Tabagismo 

Nunca fumou 13,4 1  1  

Ex-fumante 31,9 1,90(1,80-2,01) <0,001 1,38 (1,31-1,45) <0,001 

Fumante 17,8 1,19(1,10-1,29) <0,001 1,18 (1,09-1,27) <0,001 

Consumo de dieta saudável 

Suficiente 18,7 1  1  

Insuficiente 18,1 1,01(0,96-1,08) 0,515 0,99(0,94-1,04) 0,864 

Não consome 13,0 0,70(0,56-0,88) <0,001 0,87(0,69-1,09) 0,231 

Atividade física 

Suficiente 15,8 1  1  

Insuficiente 19,1 1,14(1,06-1,23) <0,001 0,97(0,91-1,03) 0,408 

Não pratica 22,6 1,25(1,18-1,32) <0,001 0,88(0,84-0,93) <0,001 

 

IMC 

Peso normal 15,9 1  1  

Baixo peso 13,8 0,83(0,64-1,08) 0,171 0,81(0,63-1,04) 0,102 

Sobrepeso 21,0 1,53(1,43-1,64) <0,001 1,33(1,25-1,41) <0,001 

Obesidade 31,7 2,21(2,07-2,36) <0,001 1,74 (1,64-1,85) <0,001 
*IC 95%= Intervalo de confiança de 95%; # RP= Razão de prevalência. Fonte: Elaborada pela autora 
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Quanto ao número de doenças crônicas, entre os indivíduos com multimorbidade foi 

observada uma proporção de 52,8% de indivíduos com duas doenças crônicas; 25,8% com 

três doenças crônicas; 12,1% com quatro doenças crônicas e 9,3% com cinco ou mais doenças 

crônicas (Figura 3).  

 

Figura 3- Número de doenças crônicas em indivíduos com multimorbidade. PNS, Brasil, 2013. 

 
Fonte: elaborada pela autora 
 

 

O número de doenças crônicas aumentou proporcionalmente com a idade do 

indivíduo. Observou-se que para pessoas entre 18 e 49 anos prevaleceu a ocorrência de duas 

doenças crônicas. Nas pessoas de 50 a 59 anos a maior prevalência foi de quatro doenças 

(28,7%) e entre os indivíduos na faixa etária de 60 anos ou mais, de cinco ou mais doenças 

crônicas (55,6%) (Figura 4). 

 

Figura 4- Prevalência (%) de doenças crônicas por faixa etária na população brasileira. PNS, Brasil, 

2013. 

 
Fonte: elaborada pela autora 
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Entre os indivíduos com multimorbidade as doenças crônicas que apresentaram maior 

proporção foram: a hipertensão arterial sistêmica (22,0%); as doenças na coluna vertebral 

(17,0%) e a hipercolesterolemia (15,0%) (Figura 5). 

 

Figura 5- Distribuição de doenças crônicas (%) no grupo de indivíduos com 

multimorbidade. PNS, Brasil, 2013. 

 
     Fonte: elaborada pela autora  

 

 

Quanto ao uso de serviços de saúde entre a população com multimorbidade nos 

últimos doze meses, a prevalência de pessoas que consultou um médico foi de 90,8%, dos que 

tiveram atendimento de emergência em domicílio no último ano foi de 3,0% e dos que foram 

internados em hospital por 24 horas ou mais foi de 11,7% (Tabela 4). 

 

Tabela 4- Prevalência (%) de uso de serviços de saúde nos últimos 12 meses entre a população 

brasileira com e sem multimorbidade. PNS, Brasil, 2013 
 Consulta médica 

%( IC 95%
*) 

RP# Internação 

%( IC 95%
*) 

RP# Emergência em domicílio 

 %( IC 95%
*) 

RP# 

Pessoas sem multimorbidade 69,0(68,1-69,9) 1 5,5(5,2-5,9) 1 0,8(0,7-1,0) 1 

Pessoas com multimorbidade 90,8(90,0-91,6) 1,31 11,7(10,8-12,6) 2,12 3,0(2,5-3,6) 3,75 

Total 74,2(73,4-74,9)  7,0(6,6-7,4)  1,4(1,2-1,5)  
*
IC 95%= Intervalo de confiança de 95%;

# 
RP=Razão de prevalência 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

 

No grupo de pessoas com multimorbidade, as mulheres apresentaram maior 

prevalência de consultas no último ano quando comparada aos homens (RP=1,08) (tabela 5). 
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Tabela 5- Prevalência (%) de indivíduos com multimorbidade que fizeram uso de serviços de saúde 

nos últimos 12 meses  agrupados por sexo. PNS, Brasil, 2013 
 Consulta médica 

%( IC 95%
*) 

RP# Internação 

%( IC 95%
*) 

Emergência em domicílio 

%( IC 95%
*) 

Homens 86,3(84,5-87,9) 1 11,6(10,2-13,2) 3,0(2,2-4,0) 

Mulheres 93,4(92,5-94,2) 1,08 11,8(10,7-12,9) 3,0(2,5-3,6) 
*
IC 95%= Intervalo de confiança de 95%;

# 
RP=Razão de prevalência 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

 

 

Quanto à distribuição por unidades da federação foi possível observar uma maior 

prevalência nos Estados do Sul. A maior prevalência ocorreu no Estado do Rio Grande do Sul 

(30,5%,) e a menor prevalência no Estado de Roraima (13,9%) (figura 6). 

 

Figura 6- Prevalência (%) da multimorbidade por Unidades da Federação e 

Distrito Federal. PNS, Brasil, 2013 

 
Fonte: elaborada pela autora 

 

 

 

As combinações mais encontradas entre duas doenças crônicas foram hipertensão e 

hipercolesterolemia (7,2%); entre três doenças foram hipertensão, hipercolesterolemia e 

diabetes (2,3%); entre quatro doenças hipertensão, diabetes, hipercolesterolemia e problemas 

de coluna (0,8%); e entre cinco doenças hipertensão, hipercolesterolemia, artrite, problemas 

de coluna e depressão (0,5%) (tabela 6). 
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Tabela 6 - Prevalência (%) das combinações entre as principais doenças crônicas. PNS, Brasil, 2013. 
Número de doenças 

%(IC 95% ) 

Combinações de doenças crônicas (%) 

2 doenças 
12,5(12,0-13,0) 

Hipertensão+hipercolesterolemia (7,2) 
Hipertensão + problemas de coluna (6,8) 

Hipertensão +diabetes (4,0) 

Hipercolesterolemia + problemas de coluna (3,1) 
Depressão+ problemas de coluna (2,6) 

3 doenças 

6,1(5,7-6,4) 

Hipertensão+diabetes+ hipercolesterolemia (2,3) 

Hipertensão + hipercolesterolemia t+ problemas de coluna (2,2) 

Hipertensão + problemas de coluna +artrite (1,6) 
Hipertensão + problemas de coluna +depressão (0,9) 

Hipertensão + diabetes + problemas de coluna (0,9) 

4 doenças 
2,9(2,6-3,1) 

Hipertensão + diabetes + hipercolesterolemia + problemas de coluna (0,8) 
Hipertensão + hipercolesterolemia + artrite + problemas de coluna (0,8) 

Hipertensão + hipercolesterolemia + problemas de coluna +depressão (0,6) 

Hipertensão + diabetes + hipercolesterolemia +doenças cardíacas (0,5) 
Hipertensão + diabetes + hipercolesterolemia + artrite (0,4) 

5 ou mais doenças 

2,2(2,0-2,4) 

Hipertensão + hipercolesterolemia + artrite + problemas de coluna + depressão (0,5) 

Hipertensão +diabetes+ hipercolesterolemia + artrite + problemas de coluna (0,3) 

Hipertensão + hipercolesterolemia + diabetes + problemas de coluna +depressão (0,2) 
Hipertensão + hipercolesterolemia + doenças cardíacas + artrite + problemas de coluna (0,1) 

Hipertensão +hipercolesterolemia +diabetes +doenças cardíacas + problemas de coluna (0,1) 
*
IC95%= intervalo de confiança de 95%.  

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

Na análise de conglomerados, quatro clusters de doenças foram identificados. 

O primeiro cluster foi denominado cardiometabólico/câncer e foi formado por sete 

doenças: o grupo de doenças mais prevalentes, como a hipertensão, AVC, Problemas 

Cardíacos, hipercolesterolemia e diabetes; além de duas doenças de prevalência baixa, a 

insuficiência renal e o câncer. O segundo cluster foi denominado mental/ocupacional foi 

formado por três doenças: DORT, depressão e outras doenças mentais. O terceiro cluster foi 

formado por duas doenças: problemas da coluna e artrite e foi denominado 

musculoesquelético. E o quarto cluster foi formado por duas doenças: a Asma e doença 

pulmonar obstrutiva crônica e foi denominado respiratório (Figura 7). 

Na análise do cluster cardiometabólico/câncer observou-se uma prevalência de 32,1%, 

que aumentou com a idade para homens e mulheres, porém, as mulheres foram mais 

acometidas em todas as faixas etárias.  Não houve diferença da prevalência entre diferentes 

tipos de cor da pele . As pessoas de 60 anos ou mais, os que possuíam plano de saúde, os que 

viviam com cônjuge ou companheiro (a), os que viviam na zona urbana, indivíduos 

desocupados e pessoas com baixa escolaridade tiveram maior prevalência destas condições, 

enquanto que pessoas que residiam na região Norte apresentaram uma menor prevalência 

(tabela 7). 
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Figura 7- Clusters de doenças crônicas. PNS, Brasil, 2013. 

 
 

Legenda: DORT(Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho);AVC(acidente vascular cerebral); 

DPOC(Doença pulmonar obstrutiva crônica). 

Fonte: elaborada pela autora. 

 

 

Quanto às características relacionadas ao estilo de vida no cluster 

cardiometabólico/câncer, observou-se uma maior prevalência nas pessoas que fumaram no 

passado, nos que não consumiam bebidas alcóolicas, que não praticavam atividade física e em 

pessoas com obesidade. Observou-se também neste grupo uma menor prevalência entre 

pessoas que nunca fumaram, que praticavam atividades físicas e nos que não consumiam 

frutas, legumes e vegetais (tabela 7). 
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Tabela 7 –Prevalência (%) do cluster cardiometabólico/câncer segundo características 

socioeconômicas, demográficas e relacionadas ao estilo de vida agrupados por sexo. PNS,Brasil, 2013. 
  Cluster cardiometabólico/câncer #  

 
 Homens 

%( IC 95%
*) 

Mulheres 

%( IC 95%
*) 

Total 

%( IC 95%
*) 

Faixa etária (anos) 

18 a 29 6,5(5,5-7,7) 7,8(6,8-8,9) 7,2(6,4-8,0) 

30 a 39 15,2(13,6-16,9) 19,9(18,4-21,5) 17,7(16,6-18,8) 

40 a 49 28,1(26,0-30,4) 37,8(35,7-39,9) 33,4(31,9-34,9) 

50 a 59 45,4(42,7-48,2) 56,9(54,5-59,2) 51,4(49,5-53,2) 

60 ou mais 61,3(58,8-63,9) 70,7(68,8-72,6) 66,6(65,0-68,2) 

Cor da pele 

Branca 30,4(28,9-32,0) 36,4(35,0-37,7) 33,6(32,6-34,7) 

Preta 27,4(24,1-30,9) 37,8(34,9-40,9) 32,9(30,7-35,2) 

Amarela 33,6(24,3-44,4) 31,4(23,4-40,7) 32,3(26,0-39,4) 

Parda 24,9(23,5-26,2) 35,0(33,7-36,4) 30,1(29,2-31,1) 

Indígena 20,4(11,8-32,8) 36,4(26,1-48,1) 29,8(22,4-38,3) 

Escolaridade (anos de 

estudo) 

0 a 3 36,7(33,5-39,9) 58,7(55,8-61,4) 48,6(46,3-50,9) 

4 a 7 32,5(30,8-34,2) 47,0(45,5-48,6) 39,9(38,7-41,1) 

8 a 10 19,7(18,3-21,1) 24,6(23,3-26,1) 22,3(21,3-23,3) 

11 ou mais 28,6(26,4-31,0) 25,2(23,4-27,0) 26,7(25,3-28,2) 

Local de moradia 
Zona Urbana 28,6(27,5-29,6) 36,1(35,1-37,1) 32,6(31,8-33,4) 

Zona Rural 23,1(21,2-25,2) 34,4(32,1-36,8) 28,6(27,1-30,1) 

Região 

Sul 30,8(28,3-33,3) 38,6(36,3-40,9) 34,9(33,1-36,6) 

Sudeste 30,4(28,7-32,2) 37,4(35,7-39,0) 34,1(32,9-35,4) 

Centro-oeste 26,5(24,4-28,6) 35,3(33,4-37,1) 31,1(29,7-32,5) 

Nordeste 24,3(22,8-25,8) 34,2(32,6-35,9) 29,6(28,4-30,7) 

Norte 20,1(18,2-22,1) 28,2(26,3-30,1) 24,2(22,8-25,7) 

Possui plano de saúde 
Sim 33,5(31,6-35,5) 37,3(35,7-38,9) 35,5(34,3-36,8) 

Não 25,4(24,3-26,5) 35,3(34,2-36,4) 30,5(29,7-31,4) 

Vive com companheiro(a) 
Sim 33,4(32,1-34,6) 35,9(34,7-37,2) 34,7(33,8-35,6) 

Não 17,7(16,4-19,1) 35,8(34,5-37,2) 27,9(26,9-29,0) 

Ocupação 
Ocupados 22,8(21,8-23,9) 28,7(27,4-29,9) 25,3(24,5-26,2) 

Desocupados 42,2(40,1-44,4) 43,1(41,8-44,4) 42,8(41,7-44,0) 

Tabagismo 

Nunca fumou 22,4(21,3-23,5) 32,2(31,1-33,3) 28,1(27,3-28,9) 

Ex-fumante 44,9(42,5-47,3) 53,1(50,5-55,6) 48,4(46,6-50,1) 

Fumante atual 25,5(23,2-27,9) 38,9(36,3-41,6) 30,8(29,0-32,7) 

Consumo de bebidas 

alcoólicas 

Abstêmio 29,2(28,0-30,5) 37,2(36,2-38,3) 34,1(33,2-34,9) 

Moderado 25,0(23,2-26,9) 27,8(25,3-30,5) 25,8(24,3-27,3) 

Excessivo 25,8(23,0-28,8) 24,9(21,4-28,8) 25,5(23,3-27,8) 

Prática de atividades físicas 

Suficiente 23,8(22,7-25,1) 33,3(32,1-34,6) 28,7(27,8-29,5) 

Insuficiente 28,8(26,5-31,4) 36,4(34,2-38,7) 33,0(31,4-34,7) 

Não pratica 35,4(33,4-37,5) 40,1(38,4-41,8) 38,0(36,7-39,3) 

Consumo de frutas, legumes 

e vegetais 

Suficiente 29,7(27,9-31,6) 35,2(33,6-36,8) 32,6(31,3-33,9) 

Insuficiente 27,2(26,0-28,3) 36,4(35,3-37,5) 32,1(31,2-32,9) 

Não consome 19,4(15,1-24,5) 24,5(18,9-31,1) 21,5(18,0-25,6) 

IMC 

Baixo peso 19,3(11,1-31,3) 17,8(13,2-23,6) 18,4(13,9-23,9) 

Peso normal 19,3(17,8-20,7) 23,5(22,1-25,0) 21,4(20,4-22,5) 

Sobrepeso 31,9(30,0-33,9) 41,4(39,4-43,5) 36,1(32,7-37,6) 

Obesidade 50,4(47,3-53,5) 51,9(49,2-54,7) 51,2(49,1-53,3) 

Total  27,8(26,8-28,7) 35,9(35,0-36,8) 32,1(31,3-32,8) 
#
Cluster cardiometabólico/câncer= Hipertensão, AVC, Problemas Cardíacos, hipercolesterolemia , diabetes, 

insuficiência renal crônica e câncer. 
*
IC 95%= Intervalo de confiança de 95%. Fonte: Elaborada pela autora 

 

 

Na análise multivariada, estiveram associados a uma maior prevalência do cluster 

cardiometabólico/câncer: o sexo feminino, faixa etária de 60 anos ou mais, baixa 

escolaridade, possuir plano de saúde, estar desocupado (a), tabagismo passado e obesidade 

(tabela 8). 
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Tabela 8 - Análise da associação entre as variáveis socioeconômicas, relacionadas ao estilo de vida e 

cluster cardiometabólico/câncer. PNS, Brasil, 2013.   

 

Cluster cardiometabólico/câncer # 

Prevalência % RP## 

%(IC 95%*) 

p RP## ajustada 

%(IC 95%*) 

p 

Sexo 
Masculino 27,8 1  1  

Feminino 35,9 1,29(1,24-1,34) <0,001 1,20(1,14-1,26) <0,001 

Faixa etária (anos) 

18 a 29 7,2 1  1  
30 a 39 17,7 2,45(2,16-2,78) <0,001 2,43(2,14-2,77) <0,001 
40 a 49 33,4 4,63(4,13-5,20) <0,001 4,71(4,18-5,31) <0,001 
50 a 59 51,4 7,13(6,37-7,98) <0,001 7,64(6,78-8,61) <0,001 

60 ou mais 66,6 9,25(8,29-10,32) <0,001 10,46(9,27-11,80) <0,001 

Escolaridade 
(anos de estudo) 

11 ou mais 26,7 1  1  

8 a 10 22,3 0,83(0,78-0,89) <0,001 0,99(0,92-1,06) 0,785 
4 a 7 39,9 1,49(1,40-1,58) <0,001 1,12(1,05-1,20) <0,001 

0 a 3 48,6 1,81(1,69-1,95) <0,001 1,05(0,96-1,14) 0,269 

Possui plano de saúde 
Não 30,5 1  1  

Sim 35,5 1,16(1,11-1,21) <0,001 1,14(1,08-1,20) <0,001 

Ocupação 
Ocupados  25,3 1  1  

Desocupados  42,8 1,68(1,62-1,75) <0,001 1,20(1,14-1,27) <0,001 

Tabagismo 
Nunca fumou 28,1 1  1  
Ex-fumante 48,4 1,71(1,64-1,79) <0,001 1,26(1,19-1,32) <0,001 

Fumante atual 30,8 1,09(1,02-1,16) 0,050 1,02(0,95-1,11) 0,479 

Consumo de bebidas alcoólicas 

Abstêmio 34,1 1  1  

Moderado 25,8 0,75(0,71-0,80) <0,001 0,89(0,84-0,96) 0,002 
Excessivo 25,5 0,74(0,68-0,82) <0,001 0,97(0,88-1,07) 0,640 

Prática de atividades físicas 

Suficiente 28,7 1  1  

Insuficiente 33,0 1,15(1,08-1,21) <0,001 1,01(0,96-1,07) 0,556 
Não pratica 38,0 1,32(1,26-1,38) <0,001 1,01(0,96-1,07) 0,463 

Consumo de frutas, legumes e 
vegetais 

Suficiente 32,6 1  1  

Insuficiente 32,1 0,98(0,93-1,03) 0,474 0,94(0,89-0,99) 0,025 

Não consome 21,5 0,66(0,55-0,79) <0,001 0,77(0,64-0,93) 0,008 

IMC 

Peso normal 21,4 1  1  

Baixo peso 18,4 0,88(0,71-1,09) 0,249 0,86(0,70-1,04) 0,129 

Sobrepeso  36,1 1,64(1,53-1,76) <0,001 1,37(1,30-1,45) <0,001 

Obesidade 51,2 2,47(2,31-2,63) <0,001 1,88(1,77-1,99) <0,001 
*
IC 95%= Intervalo de confiança de 95%.

#
Cluster cardiometabólico/câncer = Hipertensão, AVC, Problemas 

Cardíacos, hipercolesterolemia , diabetes, insuficiência renal crônica e câncer.
## 

RP= Razão de prevalência 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Para os indivíduos do cluster mental/ocupacional (DORT, depressão e doenças 

mentais) observou-se uma prevalência de 9,9%, sendo maior na faixa etária economicamente 

ativa (30 a 59 anos) para homens e mulheres, porém, as mulheres foram mais acometidas em 

todas as faixas etárias.  Não houve diferença da prevalência quanto a situação conjugal. As 

pessoas que possuíam plano de saúde, que viviam na zona urbana, pessoas desocupadas e 

pessoas que viviam na região sul tiveram maior prevalência deste cluster, enquanto que a 

região Norte apresentou uma menor prevalência. 

Quanto às características relacionadas ao estilo de vida no cluster mental/ocupacional, 

Observou-se na análise univariada uma maior prevalência entre os abstêmios e em pessoas 

com obesidade e uma menor prevalência nos que nunca fumaram. Não houve diferença 

estatisticamente significante em relação à prática de atividades físicas e consumo de frutas, 

legumes e vegetais (tabela 9). 
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Tabela 9- Prevalência (%) do cluster mental/ocupacional segundo características socioeconômicas, 

demográficas e relacionadas ao estilo de vida agrupados por sexo. PNS, Brasil, 2013. 
  Cluster mental/ocupacional#  

 
 Homens 

%( IC 95%
*) 

Mulheres 

%( IC 95%
*) 

Total 

%( IC 95%
*) 

Faixa etária (anos) 

18 a 29 3,7(2,9-4,7) 7,2(6,1-8,4) 5,4(4,7-6,2) 

30 a 39 6,5(-5,4-7,9) 13,0(11,6-14,4) 9,9(9,0-10,9) 

40 a 49 6,4(5,2-7,8) 17,8(16,0-19,8) 12,6(11,4-13,9) 

50 a 59 6,7(5,4-8,2) 18,6(16,7-20,6) 12,9(11,7-14,2) 

60 ou mais 5,8(4,5-7,3) 14,9(13,3-16,6) 10,9(9,8-12,1) 

Cor da pele 

Branca 7,3(6,3-8,3) 15,4(14,3-16,6) 11,6(10,8-12,4) 

Preta 3,3(2,3-4,7) 10,7(9,0-12,7) 7,2(6,2-8,4) 

Amarela 3,3(0,8-12,0) 11,2(6,1-19,7) 7,9(4,5-13,4) 

Parda 4,4(3,7-5,1) 12,4(11,4-13,5) 8,6(7,9-9,3) 

Indígena 7,0(2,1-20,8) 12,6(6,2-23,7) 10,3(5,6-18,0) 

Possui plano de saúde 
Sim 7,1(6,0-8,3) 16,2(14,9-17,7) 12,0(11,1-13,1) 

Não 5,0(4,5-5,6) 12,5(11,7-13,4) 8,9(8,4-9,5) 

Escolaridade 

(anos de estudo) 

0 a 3 4,4(3,2-6,0) 11,7(9,8-14,0) 8,4(7,2-9,7) 

4 a 7 5,7(4,9-6,7) 15,8(14,6-17,2) 10,9(10,1-11,7) 

8 a 10 5,1(4,3-6,1) 11,5(10,5-12,6) 8,5(7,8-9,3) 

11 ou mais 6,9(5,6-8,3) 14,3(12,8-16,0) 11,1(10,0-12,2) 

Vive com companheiro(a) 
Sim 5,2(4,6-5,9) 14,3(13,3-15,4) 9,8(9,2-10,5) 

Não 6,3(5,5-7,3) 12,8(11,8-13,8) 10,0(9,3-10,7) 

Local de moradia 
Zona Urbana 5,9(5,3-6,6) 14,2(13,4-15,1) 10,4(9,8-11,0) 

Zona Rural 3,9(3,0-5,0) 9,8(8,4-11,4) 6,8(5,9-7,8) 

Região 

Sul 8,4(7,1-10,0) 21,9(19,8-24,2) 15,5(14,0-17,1) 

Sudeste 6,8(5,8-7,9) 14,8(13,4-16,3) 11,0(10,1-12,1) 

Centro-oeste 4,2(3,4-5,3) 14,2(12,8-15,8) 9,4(8,5-10,4) 

Nordeste 3,6(3,1-4,2) 9,4(8,4-10,5) 6,7(6,1-7,3) 

Norte 2,1(1,7-2,6) 5,5(4,6-6,6) 3,8(3,3-4,5) 

Ocupação 
Ocupados 4,8(4,3-5,5) 13,7(12,8-14,7) 8,6(8,1-9,2) 

Desocupados 8,0(6,8-9,3) 13,6(12,6-14,7) 11,9(11,0-12,7) 

Tabagismo Nunca fumou 5,1(4,4-5,8) 11,6(10,8-12,4) 8,9(8,3-9,5) 

Ex-fumante 6,5(5,4-7,8) 19,5(17,5-21,7) 12,1(11,0-13,3) 

Fumante atual 6,2(5,2-7,5) 20,4(18,1-22,8) 11,8(10,6-13,1) 

Consumo de bebidas 

alcoólicas 

Abstêmio 5,9(5,3-6,7) 13,5(12,7-14,3) 10,5(9,9-11,1) 

Moderado 4,9(4,0-6,0) 16,4(14,1-19,1) 8,1(7,2-9,2) 

Excessivo 5,4(3,9-7,5) 11i,7(9,0-14,9) 7,3(6,0-9,0) 

Prática de atividades físicas Suficiente 5,0(4,4-5,7) 14,5(13,5-15,5) 9,8(9,2-10,5) 

Insuficiente 6,1(4,9-7,5) 14,0(12,4-15,8) 10,5(9,3-11,7) 

Não pratica 6,7(5,5-8,0) 12,0(10,8-13,2) 9,6(8,7-10,6) 

Consumo de frutas, 

legumes e vegetais 

Suficiente 5,7(4,7-6,8) 13,8(12,6-15,2) 10,0(9,2-10,9) 

Insuficiente 5,6(5,0-6,3) 13,6(12,7-14,5) 9,9(9,2-10,5) 

Não consome 4,0(2,5-6,2) 14,4(10,1-20,2) 8,3(6,2-11,2) 

IMC Baixo peso 4,7(1,3-15,5) 9,9(6,3-15,4) 7,9(5,0-12,3) 

Peso normal 5,7(4,8-6,7) 12,1(11,0-13,3) 9,0(8,2-9,8) 

Sobrepeso 6,0(5,0-7,1) 15,5(14,0-17,2) 10,2(9,2-11,2) 

Obesidade 6,0(4,8-7,4) 20,3(18,1-22,7) 13,8(12,4-15,3) 

Total  5,6(5,1-6,2) 13,7(12,9-14,5) 9,9(9,4-10,4) 
#
Cluster mental/ocupacional= DORT, depressão e doenças mentais. 

*
IC 95%= Intervalo de confiança de 95% 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Na análise multivariada estiveram associados a uma maior prevalência do cluster 

mental/ocupacional: o sexo feminino, faixa etária de 40 a 49 anos, indivíduos brancos, não 

viver com cônjuge ou companheiro(a), acesso a plano de saúde, estar desocupado(a), 

tabagismo e obesidade (tabela 10). 
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Tabela 10 - Análise da associação entre as variáveis socioeconômicas, relacionadas ao estilo de vida e 

cluster mental/ocupacional. PNS, Brasil, 2013.   

 

Cluster mental/ocupacional # 

Prevalência 

 % 

RP## 

(IC 95%
*) 

p RP## ajustada 

(IC 95%
*) 

p 

Sexo 
Masculino 5,6 1  1  

Feminino 13,7 2,42(2,18-2,69) <0,001 2,34(2,07-2,64) <0,001 

Faixa etária (anos) 

18 a 29 5,4 1  1  
30 a 39 9,9 1,81(1,54-2,12) <0,001 1,63(1,38-1,94) <0,001 

40 a 49 12,6 2,31(1,98-2,69) <0,001 1,92(1,62-2,27) <0,001 

50 a 59 12,9 2,36(2,01-2,76) <0,001 1,83(1,54-2,18) <0,001 
60 ou mais 10,9 1,99(1,70-2,34) <0,001 1,40(1,15-1,70) <0,001 

Cor da pele 

Branca 11,6 1  1  

Preta 7,2 0,62(0,52-0,73) <0,001 0,66(0,56-0,79) <0,001 
Amarela 7,9 0,68(0,39-1,18) 0,171 0,67(0,40-1,13) 0,142 

Parda 8,6 0,73(0,67-0,81) <0,001 0,80(0,72-0,89) <0,001 

Indígena 10,3 0,88(0,49-1,59) 0,685 0,83(0,47-1,45) 0,517 

Escolaridade 

(anos de estudo) 

11 ou mais 11,1 1  1  

8 a 10 8,5 0,77(0,67-0,87) <0,001 0,86(0,74-0,99) 0,039 

4 a 7 10,9 0,98(0,87-1,10) 0,761 0,93(0,81-1,07) 0,366 
0 a 3 8,4 0,75(0,63-0,90) 0,005 0,73(0,59-0,91) 0,006 

Possui plano de saúde 
Não 8,9 1  1  

Sim 12,0 1,34(1,22-1,48) <0,001 1,26(1,13-1,41) <0,001 

Ocupação 
Ocupados  8,6 1  1  

Desocupados  11,9 1,37(1,26-1,49) <0,001 1,22(1,09-1,36) <0,001 

Tabagismo 

Nunca fumou 8,9 1  1  

Ex-fumante 12,1 1,35(1,21-1,50) <0,001 1,42(1,27-1,60) <0,001 

Fumante atual 11,8 1,32(1,18-1,48) <0,001 1,61(1,44-1,81) <0,001 

Consumo de bebidas alcoólicas 

Abstêmio 10,5 1  1  

Moderado 8,1 0,77(0,68-0,88) <0,001 0,93(0,81-1,07) 0,348 

Excessivo 7,3 0,69(0,56-0,86) <0,005 0,82(0,66-1,01) 0,064 

IMC 

Peso normal 9,0 1  1  
Baixo peso 7,9 0,82(0,56-1,22) 0,345 0,83(0,56-1,22) 0,357 

Sobrepeso  10,2 1,14(1,02-1,27) <0,05 1,11(1,00-1,23) 0,049 

Obesidade 13,8 1,62(1,42-1,84) <0,001 1,42(1,26-1,61) <0,001 
*IC 95%= Intervalo de confiança 95%. #Cluster mental/ocupacional = DORT, depressão e doenças mentais. ##RP= Razão de prevalência 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

 

Na análise univariada do cluster musculoesquelético (Problemas da coluna e artrite) 

observou-se uma prevalência de 21,6%, que aumentou com a idade para homens e mulheres, 

porém, as mulheres são mais acometidas em todas as faixas etárias.  Não houve diferença da 

prevalência entre cor da pele nem entre os que possuíam ou não plano de saúde. Pessoas com 

60 anos ou mais de idade, que viviam com cônjuge ou companheiro (a), que viviam na zona 

rural, indivíduos desocupados, pessoas com baixa escolaridade e pessoas que viviam na 

região sul tiveram maior prevalência deste cluster.  

No cluster musculoesquelético observou-se na análise univariada uma maior 

prevalência entre ex-fumantes, nos abstêmios, em pessoas obesas. Não houve diferença 

estatisticamente significante com relação à prática de atividades físicas e no consumo de 

frutas, legumes e vegetais. Pessoas que nunca fumaram apresentaram uma menor prevalência 

deste cluster (tabela 11). 
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Tabela 11 – Prevalência (%) do cluster musculoesquelético segundo características socioeconômicas e 

demográficas agrupados por sexo. PNS, Brasil, 2013. 

 

Cluster musculoesquelético# 

Homens 

%( IC 95%
*) 

Mulheres 

%( IC 95%
*) 

Total 

%( IC 95%
*) 

Faixa etária (anos) 

18 a 29 7,4(6,4-8,6) 12,0(10,6-13,4) 9,7(8,8-10,7) 

30 a 39 13,0(11,6-14,5) 17,8(16,4-19,3) 15,5(14,4-16,6) 

40 a 49 18,8(16,9-20,8) 27,7(25,8-29,7) 23,6(22,2-25,1) 

50 a 59 26,4(24,2-28,9) 34,9(32,5-37,3) 30,8(29,1-32,6) 

60 ou mais 29,9(27,5-32,4) 40,3(38,3-42,4) 35,8(34,2-37,4) 

Cor da pele 

Branca 17,8(16,5-19,1) 26,7(25,4-28,0) 22,5(21,5-23,6) 

Preta 15,8(13,4-18,7) 25,6(22,9-28,4) 21,3(19,1-23,0) 

Amarela 11,0(6,1-19,2) 20,7(14,0-29,6) 16,6(12,0-22,6) 

Parda 17,7(16,5-19,0) 23,5(22,2-24,8) 20,7(19,8-21,7) 

Indígena 19,4(10,8-32,2) 36,3(25,9-48,1) 29,3(21,7-38,0) 

Possui plano de saúde 
Sim 16,3(14,8-18,0) 25,9(24,3-27,6) 21,5(20,3-22,8) 

Não 18,0(17,0-19,0) 24,9(23,8-26,1) 21,6(20,8-22,5) 

Escolaridade (anos de 

estudo) 

0 a 3 30,7(27,6-34,0) 33,8(30,9-36,8) 32,4(30,2-34,7) 

4 a 7 21,8(20,5-23,3) 31,5(30,0-33,0) 26,7(25,7-27,9) 

8 a 10 12,0(10,9-13,3) 20,4(19,0-21,8) 16,4(15,5-17,5) 

11 ou mais 12,3(10,6-14,2) 18,6(17,0-20,5) 15,9(14,7-17,2) 

Vive com companheiro(a) 
Sim 20,6(19,4-21,8) 26,5(25,2-27,7) 23,6(22,7-24,5) 

Não 12,0(11,0-13,2) 23,5(22,4-24,7) 18,5(17,7-19,4) 

Local de moradia 
Zona Urbana 16,5(15,5-17,5) 25,2(24,2-26,2) 21,2(20,4-21,9) 

Zona Rural 23,4(21,4-25,5) 25,6(23,2-28,0) 24,4(22,6-26,3) 

Região 

Sul 21,8(19,5-24,2) 30,8(28,3-33,5) 26,5(24,6-28,5) 

Sudeste 15,6(14,1-17-2) 24,0(22,5-25,6) 20,1(18,9-21,4) 

Centro-oeste 14,5(12,8-16,3) 25,3(23,4-27,3) 20,1(18,7-21,6) 

Nordeste 18,9(17,4-20,5) 24,6(23,0-26,3) 21,9(20,7-23,2) 

Norte 18,1(16,0-20,3) 23,6(21,5-25,9) 20,9(19,3-22,7) 

Ocupação 
Ocupados 15,6(14,6-16,6) 22,7(21,4-24,0) 18,6(17,8-19,5) 

Desocupados 23,3(21,5-25,2) 27,8(26,6-29,0) 26,4(25,4-27,4) 

Tabagismo Nunca fumou 13,2(12,2-14,2) 22,4(21,4-23,4) 18,6(17,8-19,4) 

Ex-fumante 27,1(25,0-29,3) 36,0(33,6-38,5) 30,9(29,3-32,5) 

Fumante atual 20,6(18,6-22,6) 30,8(28,2-33,5) 24,6(23,0-26,3) 

Consumo de bebidas 

alcoólicas 

Abstêmio 18,1(17,0-19,2) 25,5(24,6-26,5) 22,6(21,8-23,4) 

Moderado 16,8(15,2-18,5) 25,3(22,5-28,3) 19,2(17,7-20,8) 

Excessivo 15,9(13,7-18,3) 19,5(15,9-23,6) 17,0(15,1-19,1) 

Prática de atividades físicas Suficiente 17,5(16,4-18,6) 26,0(24,7-27,2) 21,8(20,9-22,7) 

Insuficiente 17,2(15,3-19,3) 24,6(22,6-26,6) 21,3(19,8-22,8) 

Não pratica 17,7(16,1-19,5) 24,4(23,0-26,0) 21,5(20,3-22,6) 

Consumo de frutas, 

legumes e vegetais 

Suficiente 16,8(15,4-18,4) 24,8(23,2-26,4) 21,1(19,9-22,2) 

Insuficiente 17,9(16,8-19,0) 25,5(24,4-26,6) 21,9(21,1-22,7) 

Não consome 15,5(11,3-20,9) 23,9(18,3-30,6) 19,0(15,4-23,2) 

IMC Baixo peso 18,4(10,6-30,2) 17,0(12,3-23,1) 17,6(13,1-23,1) 

Peso normal 17,0(15,5-18,5) 21,1(19,7-22,6) 19,1(18,1-20,2) 

Sobrepeso 18,5(16,9-20,2) 27,8(25,9-29,8) 22,6(21,3-23,9) 

Obesidade 21,7(19,3-24,4) 31,4(28,9-34,0) 27,0(25,2-28,8) 

Total  17,5(16,6-18,4) 25,2(24,3-26,2) 21,6(20,9-22,3) 
#
Cluster musculoesquelético= Problemas da coluna e artrite.

*
IC 95%= Intervalo de confiança de 95% 

Fonte: Elaborada pela autora 

 
 

 

Na análise multivariada estiveram associados a uma maior prevalência do cluster 

musculoesquelético: o sexo feminino, faixa etária de 60 anos ou mais, baixa escolaridade, 

viver com cônjuge ou companheiro (a), tabagismo e obesidade (tabela 12). 
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Tabela 12 - Análise da associação entre as variáveis socioeconômicas, relacionadas ao estilo de vida e 

cluster musculoesquelético. PNS, Brasil, 2013. 

 

Cluster musculoesquelético# 

Prevalência 

% 

RP## 

(IC 95%
*) 

p  RP## ajustada 

(IC 95%
*) 

p  

Sexo 
Masculino 17,5 1  1  

Feminino 25,2 1,44(1,36-1,52) <0,001 1,65(1,55-1,75) <0,001 

Faixa etária (anos) 

18 a 29 9,7 1  1  

30 a 39 15,5 1,59(1,42-1,78) <0,001 1,43(1,27-1,60) <0,001 

40 a 49 23,6 2,42(2,17-2,71) <0,001 2,15(1,91-2,42) <0,001 

50 a 59 30,8 3,16(2,84-3,52) <0,001 2,84(2,53-3,19) <0,001 

60 ou mais 35,8 3,67(3,31-4,06) <0,001 3,41(3,04-3,81) <0,001 

Escolaridade 

(anos de estudo) 

11 ou mais 15,9 1  1  

8 a 10 16,4 1,03(0,93-1,14) 0,490 1,14(1,03-1,25) 0,006 

4 a 7 26,7 1,68(1,54-1,82) <0,001 1,33(1,22-1,45) <0,001 

0 a 3 32,4 2,03(1,83-2,25) <0,001 1,35(1,21-1,51) <0,001 

Vive com companheiro(a) 
Não 18,5 1  1  

Sim 23,6 1,27(1,20-1,33) <0,001 1,15(1,09-1,22) <0,001 

Tabagismo  

Nunca fumou 18,6 1  1  

Ex-fumante 30,9 1,66(1,56-1,76) <0,001 1,37(1,28-1,46) <0,001 

Fumante atual 24,6 1,32(1,22-1,42) <0,001 1,26(1,16-1,36) <0,001 

Consumo de bebidas 

alcoólicas  

Abstêmio 22,6 1  1  

Moderado 19,2 0,85(0,78-0,92) <0,001 1,06(0,97-1,15) 0,168 

Excessivo 17,0 0,75(0,66-0,84) <0,001 0,89(0,79-1,01) 0,089 

IMC 

Peso normal 19,1 1  1  

Baixo peso 17,6 0,89(0,71-1,11) 0,304 0,85(0,68-1,06) 0,152 

Sobrepeso  22,6 1,22(1,13-1,31) <0,001 1,09(1,02-1,17) 0,008 

Obesidade 27,0 1,53(1,42-1,64) <0,001 1,24(1,15-1,34) <0,001 
*
IC 95%= Intervalo de confiança de 95%. 

#
Cluster musculoesquelético= Problemas da coluna e artrite. 

##
RP= 

Razão de prevalência. Fonte: Elaborada pela autora 

 

 

Quanto ao cluster respiratório (Asma e DPOC) observou-se uma prevalência de 5,6%. 

Houve uma maior prevalência entre mulheres, pessoas com 60 ou mais anos de idade, entre os 

desocupados e que residem em zona urbana. Observou-se ainda uma maior prevalência em 

ex-fumantes e pessoas de baixo peso e menor prevalência no grupo que nunca fumou e nas 

pessoas que apresentaram IMC normal. Não houve diferença estatisticamente significante em 

relação ao consumo de bebidas alcoólicas, prática de atividades físicas e consumo de frutas, 

legumes e vegetais (tabela 13). 

 

Tabela 13 – Prevalência (%) do cluster respiratório segundo características socioeconômicas, 

demográficas e relacionadas ao estilo de vida agrupados por sexo. PNS, Brasil, 2013. 

 

Cluster respiratório #  

Homens 

%( IC 95%
*) 

Mulheres 

%( IC 95%
*) 

Total 

%( IC 95%
*) 

Faixa etária(anos) 

18 a 29  5,1(4,2-6,1) 6,1(5,3-7,2) 5,6(5,0-6,3) 

30 a 39  4,3(3,4-5,4) 5,7(4,9-6,7) 5,0(4,4-5,7) 
40 a 49  3,8(3,0-4,7) 6,8(5,7-8,1) 5,4(4,7-6,2) 

50 a 59  3,5(2,8-4,4) 5,0(4,1-6,1) 4,3(3,7-5,0) 

60 ou mais 7,3(6,0-8,9) 7,7(6,6-8,9) 7,5(6,7-8,5) 

Cor da pele  

Branca 5,4(4,7-6,1) 7,1(6,4-7,8) 6,3(5,8-6,8) 
Preta  4,0(3,0-5,4) 5,4(4,1-7,2) 4,8(3,8-5,9) 

Amarela  4,3(1,5-11,3) 2,8(1,5-5,3) 3,4(1,8-6,3) 

Parda  4,3(3,8-5,0) 5,7(5,0-6,4) 5,0(4,6-5,5) 
 Indígena  5,1(1,7-14,1) 3,4(1,1-10,1) 4,1(1,9-8,8) 

Possui plano de saúde 
Sim 5,6(4,7-6,5) 6,9(6,1-7,8) 6,3(5,7-7,0) 

Não 4,5(3,9-5,0) 6,0(5,5-6,6) 5,3(4,9-5,7) 

continua 
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Tabela 13 – Prevalência (%) do cluster respiratório segundo características socioeconômicas, 

demográficas e relacionadas ao estilo de vida agrupados por sexo. PNS, Brasil, 2013. 
  Cluster respiratório #  

 
 Homens 

%( IC 95%
*) 

Mulheres 

%( IC 95%
*) 

Total 

%( IC 95%
*) 

Escolaridade (anos de estudo)  

0 a 3  4,0(2,9-5,5) 6,0(4,6-7,9) 5,1(4,1-6,3) 

4 a 7 5,0(4,3-5,9) 6,4(5,7-7,3) 5,7(5,2-6,3) 

8 a 10  4,1(3,5-4,9) 5,9(5,2-6,8) 5,1(4,6-5,7) 
11 ou mais  5,9(4,8-7,2) 6,7(5,7-7,8) 6,3(5,5-7,3) 

Situação conjugal  

(Vive com companheiro(a)) 

Sim  4,6(4,0-5,2) 6,2(5,5-6,9) 5,4(4,9-5,8) 

Não  5,2(4,4-6,1) 6,5(5,8-7,2) 5,9(5,4-6,5) 

Local de moradia 
Zona Urbana 5,1(4,6-5,7) 6,5(6,0-7,1) 5,9(5,5-6,3) 
Zona Rural 2,9(2,4-3,6) 4,8(3,9-6,0) 3,9(3,3-4,5) 

Região 

Sul 6,4(5,2-7,9) 8,4(7,1-10,0) 7,5(6,6-8,5) 

Sudeste 5,2(4,4-6,2) 6,6(5,8-7,5) 6,0(5,4-6,7) 
Centro-oeste 4,2(3,3-5,2) 6,5(5,6-7,5) 5,4(4,7-6,1) 

Nordeste 3,4(2,8-4,0) 4,7(4,0-5,4) 4,1(3,6-4,6) 

Norte 4,5(3,7-5,5) 5,8(4,9-6,8) 5,2(4,6-5,9) 

Ocupação  
Ocupados  4,1(3,7-4,6) 6,5(5,8-7,2) 5,1(4,7-5,6) 

Desocupados 6,7(5,6-8,0) 6,1(5,5-6,8) 6,3(5,7-6,9) 

Tabagismo Nunca fumou 4,0(3,5-4,6) 5,4(5,0-5,9) 4,8(4,5-5,2) 

Ex-fumante 6,5(5,5-7,7) 8,4(7,2-9,9) 7,3(6,5-8,3) 
Fumante atual 5,3(4,3-6,5) 9,4(7,7-11,3) 6,9(6,0-7,9) 

Consumo de Álcool  Abstêmio 5,0(4,4-5,6) 6,2(5,7-6,8) 5,7(5,3-6,2) 

Moderado 4,3(3,5-5,1) 7,0(5,3-9,0) 5,0(4,3-5,8) 
Excessivo 5,1(3,7-6,9) 5,8(4,2-8,0) 5,3(4,2-6,6) 

Prática de atividades físicas  Suficiente 5,2(4,6-5,8) 6,5(5,9-7,2) 5,9(5,4-6,3) 

Insuficiente 4,2(3,4-5,3) 6,3(5,3-7,3) 5,4(4,7-6,1) 

Não pratica 4,3(3,5-5,3) 5,9(5,1-6,8) 5,2(4,6-5,9) 

Consumo de frutas, legumes e 

vegetais 

Suficiente 4,8(4,0-5,8) 5,8(5,0-6,7) 5,4(4,8-6,0) 

Insuficiente 4,7(4,2-5,3) 6,5(5,9-7,1) 5,7(5,2-6,1) 

Não consome 5,3(2,6-10,3) 6,6(3,6-12,0) 5,8(3,6-9,2) 

IMC Baixo peso 14,4(6,1-30,2) 10,1(5,9-16,7) 11,7(7,2-18,6) 
Peso normal 5,5(4,6-6,4) 5,4(4,7-6,3) 5,4(4,9-6,1) 

Sobrepeso  4,6(3,8-5,5) 7,1(6,0-8,4) 5,7(5,0-6,5) 

Obesidade 6,1(4,8-7,6) 8,9(7,5-10,6) 7,6(6,6-8,7) 

Total  4,8(4,3-5,3) 6,3(5,8-6,8) 5,6(5,2-5,9) 
#
Cluster respiratório = Asma e DPOC. 

*
IC 95%= Intervalo de confiança de 95% 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Na análise multivariada estiveram associados a uma maior prevalência do cluster 

respiratório: o sexo feminino, idade de 18 a 29 anos, tabagismo e obesidade(tabela 14). 

 

Tabela 14 - Análise da associação entre as variáveis socioeconômicas, relacionadas ao estilo 

de vida e cluster respiratório. PNS, Brasil, 2013.   

 

Cluster respiratório # 

Prevalência% RP## 

(IC 95%
*) 

p RP## ajustada 

(IC 95%
*) 

p 

Sexo 
Masculino 4,8 1  1  

Feminino 6,3 1,31(1,16-1,47) <0,001 1,37(1,21-1,55) <0,001 

Faixa etária (anos) 

18 a 29 5,6 1  1  

30 a 39 5,0 0,89(0,75-1,06) 0,214 0,79(0,68-0,98) 0,011 
40 a 49 5,4 0,96(0,81-1,14) 0,656 0,79(0,68-0,98) 0,013 

50 a 59 4,3 0,76(0,64-0,91) <0,005 0,62(0,51-0,74) <0,001 

60 ou mais 7,5 1,34(1,14-1,57) <0,001 1,12(0,90-1,31) 0,177 

Possui plano de saúde 
Não 5,3 1  1  

Sim 6,3 1,19(1,05-1,35) <0,005 1,25(1,09-1,42) <0,001 

Tabagismo  

Nunca fumou 4,8 1  1  

Ex-fumante 7,3 1,50(1,30-1,73) <0,001 1,63(1,40-1,90) <0,001 
Fumante atual 6,9 1,41(1,21-1,66) <0,001 1,65(1,40-1,96) <0,001 

IMC 

Peso normal 5,4 1  1  

Baixo peso 11,7 1,36(0,91-2,03) 0,125 1,32(0,91-2,03) 0,174 
Sobrepeso  5,7 1,07(0,91-1,25) 0,374 1,11(0,94-1,29) 0,198 

Obesidade 7,6 1,43(1,22-1,68) <0,001 1,47(1,23-1,70) <0,001 
*
IC 95%= Intervalo de confiança de 95%. 

#
Cluster respiratório= Asma e DPOC. 

##
RP= Razão de prevalência 

Fonte: Elaborada pela autora 
 

continuação 
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Quanto ao uso de serviços de saúde, os indivíduos dos clusters 

cardiometabólico/câncer e o mental/ocupacional tiveram um número maior de consultas 

médicas nos últimos 12 meses quando comparados aos clusters musculoesquelético e o 

respiratório. Não houve diferença estatisticamente significante para internações e emergências 

em domicílios entre os clusters (tabela 15). 

 

Tabela 15– Prevalência (%) de indivíduos com multimorbidade  que fizeram uso de serviços 

de saúde nos últimos 12 meses  agrupados por clusters. PNS, Brasil, 2013 
 Consulta médica 

%( IC 95%
*) 

Internação 

%( IC 95%
*) 

Emergência em domicílio  

%( IC 95%
*) 

Cluster cardiometabólico/câncer  89,0(88,2-89,7) 10,3(9,6-11,1) 2,6(2,2-3,0) 

Cluster mental/ocupacional  89,4(87,8-90,8) 11,2(9,9-12,7) 3,2(2,5-4,3) 

Cluster musculoesquelético 83,5(82,4-84,7) 9,9(8,9-10,8) 2,2(1,9-2,7) 

Cluster respiratório  83,6(81,2-85,7) 11,5(9,8-13,4) 3,1(2,3-4,2) 
*IC 95%: Intervalo de confiança de 95% 

Fonte: Elaborada pela autora 
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6 DISCUSSÃO 

Os dados desta pesquisa apresentam as estimativas de prevalência de multimorbidade 

com base nos resultados da PNS 2013 sobre adultos brasileiros que referiram duas ou mais 

doenças crônicas. A multimorbidade reportada por 23,6% dos adultos entrevistados no Brasil, 

é compatível com várias pesquisas, a exemplo do estudo realizado na Inglaterra nos anos de 

2011 e 2012 que observou uma prevalência de 23% de multimorbidade avaliadas para duas ou 

mais de 12 condições autorreferidas por pessoas com 18 anos ou mais de idade (MUJICA-

MOTA et al., 2015). A prevalência encontrada no presente estudo também se assemelha aos 

resultados de uma pesquisa que analisou dados incluídos no estudo da OMS sobre o 

Envelhecimento Global e saúde de adultos (SAGE) entre os anos de 2007 e 2010 em seis 

países de baixa e média renda, que avaliou a multimorbidade como a presença simultânea de 

duas ou mais de nove condições crônicas, tendo detectado uma prevalência de 23% na 

amostra conjunta de seis países - a mais alta na Rússia (50%), seguida pelo México (27%), 

Índia (24%), Gana (23%), África do Sul (32%) e China (22%) (JOVIC; MARINKOVIC; 

VUKOVIC, 2016).  

Quando comparada a prevalência de multimorbidade do presente estudo com 

pesquisas que utilizaram parâmetros de mensuração semelhantes em países desenvolvidos, 

constatamos uma prevalência um pouco mais alta, a exemplo: da Austrália, onde pesquisa 

realizada no ano de 2006 detectou uma prevalência de 17,1% (TAYLOR et al., 2010); do 

Canadá no ano de 2010, que detectou uma prevalência de multimorbidade autorreferida de 

19,0% (AGBORSANGAYA et al., 2012) e da Escócia com uma prevalência de 18% para 

indivíduos com 20 anos ou mais (LAWSON et al., 2013). 

Apesar da relevância do tema, ainda são incipientes as investigações sobre a sua 

prevalência em países em desenvolvimento como o Brasil. Dentre as poucas publicações 

disponíveis, uma revisão sistemática analisou dados da Pesquisa Mundial de Saúde do ano de 

2003 em 28 países de baixa e média renda incluindo o Brasil, tendo observado a prevalência 

de multimorbidade padronizada de 13,4% para duas ou mais entre seis condições avaliadas 

(artrite, doença cardíaca, asma, depressão, transtornos mentais e diabetes) (AFSHAR et al., 

2015).  

Muitos estudos apresentam uma prevalência bastante elevada de multimorbidade, 

possivelmente por analisar dados de população exclusivamente idosa, a exemplo de uma 

pesquisa realizada na Holanda que utilizou dados de mulheres entre 70 e 74 anos da segunda 

Pesquisa Nacional Holandesa e observou uma prevalência de multimorbidade de 87% (VOS 

et al., 2013). No presente estudo para mulheres de 60 anos ou mais a prevalência também foi 
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elevada (57,1%), corroborando com estudo realizado em Matlab, Bangladesh, entre pessoas 

com 60 anos ou mais, que detectou uma prevalência de multimorbidade de 53,8%, sendo 

significativamente maior entre as mulheres (KHANAM et al., 2011). 

Nas pesquisas realizadas entre frequentadores de serviços de saúde a prevalência de 

multimorbidade também tende a ser um pouco mais elevada quando comparada com as 

pesquisas realizadas em domicílio, conforme descreveu pesquisa realizada em Ghana (África) 

no ano de 2012, em indivíduos adultos com idade igual ou superior a 18 anos que 

frequentavam um ambulatório de rotina em um hospital urbano que observou uma prevalência 

de multimorbidade de 38,8% (NIMAKO et al., 2013), e ainda um estudo transversal realizado 

na Catalunha com participantes adultos de 19 anos ou mais num serviço de atenção primária, 

que observou uma prevalência de multimorbidade em 47,6% da amostra (VIOLAN et al., 

2014). Na Irlanda, entre pessoas com 50 anos ou mais de idade que frequentavam serviços de 

atenção primária a prevalência de multimorbidade foi de 66,2% (GLYNN et al., 2011). 

Outro ponto que eleva a prevalência nas pesquisas de multimorbidade é a inclusão de 

uma grande quantidade de condições crônicas na mensuração. Uma revisão sistemática 

analisou estudos publicados entre os anos de 2000 e 2015 e observou que o número de 

condições de saúde incluídas por estudo variou de 7 a 22, sendo que a prevalência de 

multimorbidade variou de 4,5% para 83%, sendo as principais doenças crônicas incluídas nos 

estudos a hipertensão, artrite, diabetes e problemas cardíacos (PATI et al., 2015). O presente 

estudo investigou 14 condições, incluindo as principais condições analisadas na literatura, 

estando na média globalmente utilizada.  

Fatores socioeconômicos e demográficos tais como sexo, idade e baixo status 

socioeconômico têm sido relatados na literatura associados à maior probabilidade de 

multimorbidade (PACHE et al., 2015). No presente estudo, foi observada uma diferença 

estatisticamente significante de multimorbidade no sexo feminino, quando comparado ao sexo 

masculino, em todas as estimativas. Além disso, foi observado que quanto maior a idade 

maior a prevalência em mulheres.  

A maior ocorrência de multimorbidade em mulheres tem sido relatada por outros 

pesquisadores (VIOLAN et al., 2014; HUSSAIN; HUXLEY; AL MAMUN, 2015; FOGUET-

BOREU et al., 2014). Quando esta ocorre em mulheres acima de 50 anos, pode ser explicada 

pela maior vulnerabilidade e maior tempo de exposição aos fatores de risco para doenças 

crônicas (MACHADO et al., 2012). Outra explicação é que as mulheres são mais 

sensibilizadas para o seu estado de saúde e, portanto, tendem a relatar mais doenças (PACHE 

et al., 2015). As mulheres também utilizam mais os serviços de saúde, o que amplia a 
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familiaridade com a terminologia médica e com o significado de sinais e sintomas indicativos 

de doenças (BARROS et al., 2011). Ademais, observa-se que as políticas públicas voltadas a 

Saúde da mulher estão consolidadas, com programas como prevenção do câncer de mama e 

do colo de útero, rede cegonha, programa de humanização do pré-natal, prevenção da 

violência contra mulheres dentre outros, enquanto as políticas voltadas a saúde do homem 

ainda caminha para sua consolidação através de uma proposta inclusiva, na qual os homens 

considerem os serviços de saúde também como espaços masculinos e, por sua vez, os serviços 

reconheçam os homens como sujeitos que necessitam de cuidados. 

Este estudo revelou diferença estatisticamente significativa no que se refere à idade, 

com uma maior prevalência em indivíduos na faixa etária de 60 anos ou mais. A forte 

associação positiva de multimorbidade com a idade tem sido descrita na literatura 

(BARNETT et al., 2012; AFSHAR et al., 2015). Alguns estudos de prevalência de 

multimorbidade têm como foco a população idosa, especialmente por ser este um importante 

fator prognóstico durante hospitalizações e na sua sobrevida pós-hospitalização (SOUSA-

MUÑOZ et al., 2013). Estudo de base populacional realizado no Canadá indicou uma 

prevalência de multimorbidade entre 40% e 56% na população com 65 anos ou mais 

(FORTIN et al., 2010), resultado semelhante ao que encontramos no presente estudo (51,1% 

para 60 anos ou mais). Em Matlab, Bangladesh, A prevalência de multimorbidade entre 

pessoas com 60 anos ou mais foi de 53,8% (KHANAM et al., 2011). Para cada 5 anos a mais 

de idade, o risco de multimorbidade aumenta aproximadamente 20% em ambos os sexos 

(HUSSAIN; HUXLEY; AL MAMUN, 2015).  

A alta prevalência de multimorbidade na população idosa requer uma atenção especial 

no campo da saúde pública. Nos últimos anos no Brasil, especialmente a partir de 1980, o 

efeito da redução dos níveis da fecundidade e da mortalidade no Brasil resultou na 

transformação da pirâmide etária da população. O formato tipicamente triangular, com uma 

base alargada, gradualmente vem cedendo lugar a uma pirâmide de base reduzida e topo 

alargado, característica de uma população em processo de envelhecimento. Estima-se que em 

2050, o grupo etário de idosos representará 18% da população total, com cerca de 13,7 

milhões de pessoas com 80 anos ou mais de idade (BRASIL, 2013). As ações de saúde 

pública deveriam considerar este fato com vistas a proporcionar um amplo acesso às diversas 

modalidades de serviços voltadas para esta população.  

A Organização Mundial de Saúde recomenda políticas públicas que promovam modos 

de viver mais saudáveis em todas as etapas da vida como contribuição para o alcance de um 

envelhecimento que signifique também um ganho substancial em qualidade de vida e saúde. 
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No Brasil, o Ministério da Saúde instituiu em 2006 a Política Nacional de Saúde da Pessoa 

Idosa , no qual destaca-se o Plano de Reorganização da Atenção à Hipertensão Arterial e ao 

Diabetes, com o Programa de Hipertensão Arterial e Diabetes (HiperDia), que permite o 

acompanhamento e tratamento destas condições específicas de forma regular e organizada 

(BRASIL, 2006). A hipertensão arterial foi a mais prevalente condição comum à maioria dos 

indivíduos com multimorbidade, corroborando com muitas pesquisas em todo o mundo  

(HUSSAIN; HUXLEY; AL MAMUN, 2015; NIMAKO et al., 2013; VIOLAN et al., 2014). 

No entanto, conforme observado neste estudo a combinação de hipertensão arterial 

sistêmica com a hipercolesterolemia é a mais prevalente, representando alto risco de 

complicações, necessitando maior atenção em relação ao controle destas condições. Ademais, 

a questão da multimorbidade está contemplada de forma bastante superficial nesta política 

referida apenas como comorbidade, não referindo protocolos específicos para abordagem 

destes pacientes.  

No presente estudo foi observado ainda que, além da prevalência, o número de 

doenças crônicas aumentou com a idade. Foi possível observar um contingente significativo 

da população brasileira economicamente ativa com multimorbidade, correspondente a 29,9% 

dos entrevistados na faixa etária entre 40 e 59 anos. Este é um importante fato a ser 

observado, especialmente no tocante as doenças mentais/ocupacionais. Sabe-se que o trabalho 

exerce forte influência sobre a saúde (TEIXEIRA; MANTOVANI , 2009).  A alta prevalência 

de multimorbidade em pessoas de meia idade pode ser consequente de uma maior proporção 

desta população no mercado de trabalho, submetidos a uma maior carga de riscos químicos, 

físicos, biológicos, mecânicos, estressantes e outros relacionados ao trabalho. Esta informação 

é de suma importância considerando a grande demanda por serviços de saúde por este grupo 

populacional, além das consequências advindas do adoecimento por doenças crônicas, que 

pode resultar em absenteísmo. Resultado semelhante desta prevalência foi observado em 

estudo realizado na Escócia (BARNETT et al., 2012). 

 Quanto ao papel do Estado na prevenção do adoecimento do trabalhador e na sua 

atenção integral, observam-se falhas e contradições na sua ação de regulação pública, uma de 

suas funções essenciais, inexistindo no país ações articuladas intersetoriais em prejuízo das 

ações preventivas (COSTA et al., 2013). Não obstante a iniciativa do Ministério da Saúde de 

instituir a Política Nacional de Saúde do Trabalhador, observa-se ainda incipiência em relação 

à vigilância da saúde, uma das estratégias desta política. As lacunas também atingem a 

assistência, por exemplo, no sistema público de saúde brasileiro, em geral os serviços de 

atenção básica são ofertados nos dias úteis, sem incluir horário noturno e nem atendimentos 
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nos finais de semana, que pode representar uma dificuldade de acesso principalmente em 

relação a população economicamente ativa que não consegue atendimento em turnos matutino 

e vespertino. A assistência deveria ficar essencialmente sob a competência dos centros de 

referência a saúde do trabalhador (CERESTS), porém, estes se apresentam sem margem de 

ação suficiente, uma vez que dependem de outras instâncias que não têm a prevenção aos 

riscos decorrentes do trabalho como o centro e o foco de suas agendas (COSTA et al., 2013). 

As pessoas que possuem planos de saúde apresentaram maior prevalência de 

multimorbidade em relação aquelas que não possuem sugere que este fato possa representar 

uma maior facilidade de acesso aos serviços de saúde e, consequentemente, maior 

oportunidade de serem diagnosticadas com doenças crônicas. A desigualdade 

socioeconômica, citada pela literatura como fator associado à multimorbidade é característica 

marcante do contexto brasileiro, com extensas consequências para a saúde. É importante 

considerar que pesquisas relatam que populações que vivem em condições de pobreza estão 

mais expostas a riscos de doenças relacionadas ao ambiente, cultura e modos de vida do que 

as que possuem melhores condições de vida (CARRARA; VENTURA, 2012) e ainda que as 

pessoas menos favorecidas tendem a ter maiores riscos de multimorbidade e maior utilização 

dos serviços de saúde do setor público (CHUNG et al., 2015). Entre as mulheres de meia 

idade o nível socioeconômico mais desfavorável é fator de risco para trajetória caracterizada 

pelo acúmulo de doenças crônicas  (JACKSON et al., 2015). Dados sobre a associação de 

multimorbidade e renda tem sido controversos. Resultados de um estudo que comparou a 

prevalência de multimorbidade em países de baixa e média renda observou uma relação 

positiva mas não-linear entre o PIB do país e a prevalência multimorbidade (AFSHAR et al., 

2015). 

 Nesse sentido, as ações para a qualificação da ABS, sejam relacionadas à 

infraestrutura dos serviços, à oferta diagnóstica e terapêutica, ao processo de trabalho dos 

profissionais e outras, precisam ser desenvolvidas de forma coerente com a atuação em rede, 

para responder de forma efetiva às necessidades de saúde da população adscrita, com boa 

cobertura populacional, enquanto item essencial para a constituição da Rede de Atenção às 

Pessoas com Doenças Crônicas (BRASIL, 2013). 

Apesar dos resultados deste estudo, a literatura relata que a desigualdade de condições 

de vida da população adulta brasileira, avaliada pela filiação a plano privado de saúde, 

associa-se a diferentes prevalências de doenças ou condições crônicas, sendo as mais elevadas 

constatadas, em geral, nos segmentos socialmente mais desfavorecidos (BARROS et al., 

2011). Os dados desta pesquisa discordam dos achados de uma pesquisa realizada na 
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província de Guangdong, no sul da China em 2011 que observou maiores razões de chance de 

multimorbidade para pessoas que não tinham seguros médicos (WANG et al., 2014). 

Quanto à distribuição da prevalência de multimorbidade em unidades federativas, 

observou-se uma maior concentração na região Sul, considerada como uma das mais 

desenvolvidas do país, e menor naquelas da região Norte, a região menos desenvolvida. 

Segundo Araújo (2012) observa-se no Brasil a existência de regiões com padrões de saúde 

comparáveis aos dos países desenvolvidos e regiões com índices de mortalidade comparáveis 

aos dos países mais pobres do hemisfério sul. Portanto, as diferenças verificadas neste estudo 

por unidades federativas na prevalência da multimorbidade podem estar relacionadas a fatores 

como a disponibilidade da rede de serviços, facilidade de acesso a serviços de saúde além das 

características epidemiológicas distintas, da grande diversidade cultural e características 

geográficas decorrentes da grande extensão territorial do Brasil, com bastante irregularidade 

na distribuição da população que se estabelece de forma concentrada na Região Sul e Sudeste 

e com a Região Norte menos povoada. A prevalência mais baixa especialmente na Região 

Norte também pode ser atribuída ao fato de ser a região que tem uma população menos 

envelhecida e por ser uma das regiões mais pobres do Brasil, por conseguinte com menor 

prevalência de doenças crônicas e maior dificuldade de acesso a serviços de saúde e exames 

especializados que poderiam diagnosticar mais facilmente as doenças crônicas avaliadas neste 

estudo.  

A escolaridade esteve associada a multimorbidade, com maior prevalência entre 

pessoas com poucos anos de estudo, especialmente em relação as doenças cardiometabólicas e 

músculo-esqueléticas. A educação é um determinante social diretamente relacionado a 

desigualdade de renda, com impacto nos indicadores de mortalidade e morbidade entre 

diferentes grupos populacionais, dentro de uma mesma região, estado ou cidade (ARAÚJO, 

2012). 

 No Brasil o Programa Saúde na Escola (PSE), instituído no ano de 2007, se propõe a 

ser uma política intersetorial entre os Ministério da Saúde (MS) e o Ministério da Educação 

(MEC),que abrange os entes federados nos três níveis de governo (federal, estadual e 

municipal), para a oferta de ações de atenção integral (prevenção, promoção e atenção) à 

saúde de estudantes da educação básica pública brasileira (BRASIL, 2009). Porém, Estudo 

relata que a participação dos setores Saúde e Educação no PSE não é equânime, apontando 

para o protagonismo da Saúde em áreas como o financiamento das ações, centralização no 

processo de adesão e coordenação da Comissão Intersetorial de Educação e Saúde na Escola 

(FERREIRA et al., 2012.).Este tipo de política deveria ser valorizada e priorizada, uma vez 
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que a escola deve ser entendida como um espaço privilegiado para o desenvolvimento crítico 

e político, contribuindo na construção de valores pessoais, crenças e conceitos que interfere 

diretamente na produção social da saúde (FERREIRA et al., 2012). Outros estudos também 

observaram que adultos com baixos níveis de escolaridade apresentaram uma probabilidade 

significativamente maior de sofrer de multimorbidade (PRAZERES; SANTIAGO, 2015; 

AFSHAR et al., 2015; CHUNG et al., 2015; KHANAM et al., 2011). Na província de 

Guangdong, no sul da China em 2011 também foi observada maior razão de chance de 

multimorbidade para pessoas com baixa escolaridade (WANG et al., 2014). 

Não foi observada diferença estatisticamente significante na prevalência de 

multimorbidade entre os diferentes grupos étnicos, apenas no cluster de doenças 

mental/ocupacional, que apresentou maior prevalência em indivíduos de cor da pele branca. 

Ao contrário deste estudo, pesquisas relatam uma associação entre cor da pele ou etnia com 

multimorbidade (HUSSAIN; HUXLEY; AL MAMUN, 2015; ROCCA et al., 2014). Estudo 

realizado no Reino Unido observou que quando comparada com as pessoas brancas, a 

prevalência de multimorbidade foi ligeiramente maior em pessoas de raça negra e 

ligeiramente menor em pessoas asiáticas (ST SAUVER et al. 2015).  

As pessoas que vivem com cônjuge ou companheiro(a) apresentaram uma maior 

prevalência de multimorbidade quando comparadas com as pessoas sem companheiro(a). 

Importante destacar que em relação ao cluster mental/ocupacional essa prevalência foi maior 

em indivíduos que não viviam com cônjuge  ou companheiro(a), sendo possível que a viuvez 

ou a solidão estejam relacionadas a este fato, sendo necessário um outro tipo de estudo para 

verificar esta associação.  Ao contrário do observado neste estudo em Matlab, Bangladesh, a 

multimorbidade foi significativamente maior entre as pessoas solteiras (KHANAM et al., 

2011). 

As pessoas desocupadas possuem uma maior prevalência de multimorbidade quando 

comparadas as pessoas ocupadas. Os dados corroboram com um Estudo que analisou dados 

obtidos da Pesquisa de Domicílios Temáticos do Governo de Hong Kong com pessoas de 

idade igual ou superior a 15 anos, que observou que pessoas desempregadas ou aposentadas 

estiveram associadas a um maior risco de multimorbidade quando comparados com pessoas 

empregadas (CHUNG et al., 2015), e com o estudo realizado na população adulta atendida na 

atenção primária em Portugal que observou uma probabilidade significativamente maior de 

sofrer de multimorbidade nas pessoas pensionistas e aposentadas (PRAZERES; SANTIAGO, 

2015). A multimorbidade se associa ao aumento das taxas de declínio funcional (ZULMAN et 

al., 2014), portanto essa maior prevalência poderia ser atribuída ao fato de que pessoas com 
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multimorbidade possam ter sua capacidade laboral comprometida, porém neste estudo 

seccional não há possibilidades de definir se o afastamento do trabalho veio antes ou após a 

multimorbidade. 

Viver em uma área rural foi significativamente associado com menor prevalência de  

multimorbidade, corroborando com estudo de Foguet-Boreu et al. (2014). Esta diferença pode 

ser explicada pela disponibilidade da rede de serviços de saúde se concentrar nas cidades, com 

maior acesso ao diagnóstico de doenças crônicas. É possível também que os serviços de 

Saúde, especialmente na atenção primária, não estejam dando cobertura suficiente no 

diagnóstico de doenças crônicas nas pessoas que residem em áreas rurais no país. Outra 

possibilidade é que as pessoas que residem em áreas urbanas estão mais susceptíveis a fatores 

de risco para doenças crônicas quando comparadas as que vivem em áreas rurais. Porém, em 

relação ao cluster de doenças músculo-esqueléticas, pessoas que viviam em zona rural 

apresentaram uma maior prevalência, possivelmente em virtude das atividades exercidas, 

sendo necessário outros estudos para tais avaliações. 

Além dos fatores socioeconômicos e demográficos, esta pesquisa analisou a relação da 

multimorbidade com fatores relacionados ao estilo de vida e observou maior prevalência de 

multimorbidade para estilo de vida pouco saudável, corroborando com pesquisa realizada na 

província de Guangdong, no sul da China no ano de 2011 (WANG et al., 2014). 

A atividade física é recomendada como uma das principais mudanças de estilo de vida 

na prevenção e tratamento de múltiplas doenças crônicas em todo o mundo, no entanto, as 

evidências sobre sua associação com a multimorbidade permanecem inconclusivas, bem como 

o consumo de bebidas alcóolicas. Em algumas das observações deste estudo os resultados 

revelaram maiores prevalências de multimorbidade entre sedentários, possivelmente por se 

tratar de dados referentes ao momento atual da coleta, uma vez que pessoas doentes 

normalmente não tem disposição para atividades físicas e são orientadas a não consumir 

bebidas alcóolicas. Já na Inglaterra, um estudo avaliou a associação entre a multimorbidade e 

a atividade física na população de 50 anos ou mais entre os anos de 2002 e 2013 e detectou 

uma associação inversa entre os níveis de atividade física e a multimorbidade (DHALWANI 

et al., 2016). O mesmo foi observado na Espanha, onde um estudo com base nos dados do 

Inquérito Europeu de entrevistas de saúde no ano de 2009 com pessoas de 15 anos ou mais de 

idade verificou a existência de associação inversa entre a multimorbidade e prática de 

atividades físicas, tendo ainda observado que a presença de limitações funcionais relacionou-

se com a prática de atividade física mais baixa (CIMARRAS-OTAL et al., 2014).  
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Não houve associação estatisticamente significante entre multimorbidade e consumo 

de frutas, legumes e vegetais. Poucas pesquisas dispõem de dados sobre associação entre dieta 

e multimorbidade. Na China um estudo observou que um maior consumo de frutas e vegetais 

e de grãos integrais parecem diminuir o risco de multimorbidade (RUEL et al., 2014). 

Consumir uma dieta saudável ajuda a prevenir uma série de doenças e doenças 

crônicas não transmissíveis, mas o aumento da produção de alimentos ultraprocessados, a 

rápida urbanização e mudança de estilos de vida têm levado a uma mudança nos padrões 

alimentares. As pessoas estão consumindo mais alimentos ricos em energia, gorduras, 

açúcares livres ou sal, e muitos não comem frutas, legumes e fibras alimentares suficientes 

(WHO, 2015).  

A população brasileira apresenta alta prevalência de consumo frequente de alimentos 

não saudáveis considerados fatores de risco para DCNT tais como de carne com excesso de 

gordura (37,2%), leite integral (60,6%), refrigerantes (23,4%)  e doces (21,7%), sendo esse 

consumo mais frequentes em homens, jovens e pessoas com menor nível de instrução 

(CLARO et al., 2015). Neste sentido, o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional 

(SISVAN) foi regulamentado como atribuição do SUS, cujo  objetivo é a detecção precoce de 

situações de risco nutricional e à prescrição de ações que possibilitem prevenir agravos à 

saúde e reverter ao quadro de normalidade quando possível (BRASIL, 2012). 

A Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN), Atualizada pela PORTARIA 

Nº 2.715, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2011, tem como propósito a melhoria das condições 

de alimentação, nutrição e saúde da população brasileira, mediante a promoção de práticas 

alimentares adequadas e saudáveis, a vigilância alimentar e nutricional, a prevenção e o 

cuidado integral dos agravos relacionados à alimentação e nutrição (BRASIL, 2012). 

As diretrizes que integram a PNAN indicam as linhas de ações para o alcance do seu 

propósito, capazes de modificar os determinantes de saúde e promover a saúde da população, 

a saber: organização da atenção nutricional; promoção da alimentação adequada e saudável;  

vigilância alimentar e nutricional; gestão das ações de alimentação e nutrição; participação e 

controle social; qualificação da força de trabalho; controle e regulação dos alimentos e 

pesquisa, inovação e conhecimento em alimentação e nutrição. (BRASIL, 2012). Recomenda-

se que nos serviços de saúde seja realizada avaliação de consumo alimentar e antropometria 

de indivíduos de todas as fases da vida, além de avaliações contínuas e integradas com 

informações provenientes de outras fontes de informações disponíveis no SUS (BRASIL, 

2008).  
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Em relação ao tabagismo, observou-se que o hábito de fumar atual e o passado 

estiveram associados a uma maior prevalência de multimorbidade quando comparados com 

pessoas que nunca fumaram. Outras pesquisas relacionaram o tabagismo com o aumento da 

prevalência de multimorbidade  (CHUNG et al., 2015; WONG et al., 2014). Observa-se um 

esforço mundial, envolvendo organismos governamentais, não governamentais, profissionais 

de saúde e sociedade civil, para regulamentação e controle do uso do tabaco, de forma a 

desestimular o seu consumo prevenindo a iniciação e estimulando a cessação para os usuários 

(BRASIL et al., 2015). Apesar da implementação bem sucedida de políticas de saúde que 

levam à diminuição do tabagismo, este ainda continua sendo um fator de risco preponderante 

para doenças crônicas (SCHMIDT et al., 2011), com uma prevalência de 14% na população 

com 18 anos ou mais no ano de 2013. Nos últimos anos o Brasil aprovou diversas 

regulamentações que tratam desde consumo de tabaco em espaços públicos, formas de 

propaganda, aumentos de impostos e regulamentação do uso de aditivos, até políticas de 

substituição da agricultura do tabaco por outros produtos agrícolas. Apesar disso, dados 

recentes mostram deficiências na política de combate ao tabagismo, especialmente no 

aconselhamento de profissionais de saúde sobre cessação do tabagismo, embora o tratamento 

para cessação do tabagismo estar entre as intervenções médicas que apresentam a melhor 

relação custo-benefício, superior inclusive aos tratamentos direcionados para hipertensão 

arterial leve a moderada, dislipidemia e infarto do miocárdio (BRASIL et al., 2015). 

Em relação a obesidade, observou-se que esta esteve associada com uma maior 

prevalência de  multimorbidade. A prevalência de multimorbidade nos países de baixa e 

média renda é uma vez e meia maior em obesos do que em indivíduos com peso normal 

(JOVIC; MARINKOVIC; VUKOVIC, 2016). Entre as mulheres de meia idade, o sobrepeso e 

a obesidade são os principais fatores de risco para trajetórias caracterizadas por acúmulo de 

doenças crônicas (JACKSON et al., 2015). Pesquisa revelou que no Brasil o excesso de peso 

e a obesidade aumentaram com a idade até os 45-54 anos, para o excesso de peso as maiores 

prevalências entre os homens e para a obesidade as diferenças com maiores prevalências entre 

as mulheres (ISER et al. 2012). No cenário epidemiológico do grupo de doenças crônicas não 

transmissíveis, destaca-se a obesidade por ser simultaneamente uma doença e um fator de 

risco para outras doenças deste grupo, como a hipertensão e o diabetes. A obesidade já foi 

utilizada em pesquisas apenas sobre o ponto de vista de condição crônica e não como fator de 

risco de multimorbidade (NEWCOMER; STEINER; BAYLISS, 2011). 

 O modo de viver da sociedade atual tem determinado um padrão alimentar que, aliado 

ao sedentarismo, em geral é desfavorável à saúde da população. No Brasil no ano de  2008 
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cerca de 15% dos adultos apresentaram obesidade e cerca de metade da população maior de 

20 anos apresentou excesso de peso (BRASIL, 2014). A obesidade envolve complexa relação 

entre corpo-saúde-alimento e sociedade, uma vez que os grupos têm diferentes inserções 

sociais e concepções diversas sobre estes temas, que variam com a história. Para a atenção ao 

indivíduo portador de sobrepeso e obesidade é necessária uma contínua ação do SIVAN para 

identificação dos casos, estratificação de risco e organização da oferta de cuidado (BRASIL, 

2014). 

O uso dos serviços de saúde foi maior entre a população com multimorbidade quando 

comparado com a população sem multimorbidade. No grupo com multimorbidade a 

prevalência de consultas médicas foi 1,31 vezes maior, a prevalência de internações foi 2,12 

vezes maior e  a prevalência de atendimentos de emergência em domicílio foi 3,75 vezes 

maior quando comparado ao grupo sem multimorbidade. O estudo corrobora com pesquisa 

realizada com indivíduos com 65 anos ou mais de idade na Suíça, nos quais o número médio 

de consultas por ano foi de 15,7 no grupo com multimorbidade comparado a 4,4 no grupo sem 

multimorbidade, e os indivíduos com multimorbidade apresentaram 5,6 vezes mais 

probabilidade de serem hospitalizados (BÄHLER et al., 2015). Outra pesquisa observou que a 

média do número de visitas à atenção primária por ano foi maior em pessoas com 

multimorbidade comparado com os que não tinham (VIOLÁN et al., 2014). Outras pesquisas 

têm relatado que pessoas com multimorbidade apresentam uma maior utilização de serviços 

de saúde (PATI et al., 2015; GRUNEIR et al., 2016; FOGUET-BOREU et al., 2014). Em 

comparação com a ausência de doenças, a presença de multimorbidade também esteve 

associada tanto ao número de internações quanto de atendimentos domiciliares (BARRETO et 

al., 2014). Uma maior utilização de serviços leva a um aumento dos custos em saúde e 

impacto na economia do país, sendo necessário uma pesquisa mais aprofundada para uma 

análise mais detalhada.  

O padrão de multimorbidade mais prevalente foi hipertensão e hipercolesterolemia, 

corroborando com o estudo de Violán (2014). Na Espanha no ano de 2010 o par de doenças 

crônicas mais prevalentes também foi hipertensão e distúrbios lipídicos em pessoas com mais 

de 45 anos (FOGUET-BOREU et al., 2014). Revisão sistemática analisou estudos publicados 

entre janeiro de 2000 e setembro de 2012 que relataram taxas de prevalência de combinações 

de duas ou mais doenças, e observou que a depressão, a hipertensão e o diabetes foram as 

condições mais comumente associadas com  outras doenças. As taxas de prevalência para 

cada combinação de doença variaram consideravelmente por estudo, mas foram maiores para 
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os pares que incluíam hipertensão, doença cardíaca e diabetes, semelhante ao observado no 

presente estudo (SINNIGE et al., 2013).  

Apesar da variabilidade metodológica entre os estudos, é possível observar 

similaridades entre este estudo e os padrões descritos na literatura. Uma revisão sistemática 

demonstrou similaridades relevantes para três grupos de padrões: o primeiro compreendeu 

uma combinação de doenças cardiovasculares e metabólicas; o segundo relacionou-se com 

problemas de saúde mental e o terceiro com distúrbios músculo-esqueléticos (PRADOS-

TORRES et al., 2014). Outra pesquisa descreveu padrões de multimorbidade em adultos com 

idade superior a 50 anos em países de baixa, média e alta renda, analisando dados do projeto 

colaborativo de pesquisa sobre envelhecimento na Europa (Finlândia, Polônia e Espanha) e o 

estudo da Organização Mundial da Saúde sobre o envelhecimento global e a saúde do Adulto 

(China, Gana, Índia, México, Rússia e África do Sul). Os principais padrões identificados nos 

países foram: cardio-respiratório (problemas cardíacos, asma e DPOC), metabólico (diabetes, 

obesidade e hipertensão) e mental-articular (artrite e depressão) (GARIN et al., 2016). 

Quanto aos padrões de doenças crônicas mais comuns na multimorbidade, foi 

observada uma maior proporção de doenças metabólicas e doenças musculoesqueléticas. A 

depressão e outras doenças mentais e as doenças respiratórias aparece em seguida como 

clusters de doenças semelhantes e que se combinam às doenças crônicas mais prevalentes no 

Brasil, principalmente ao analisar agrupamentos de três ou mais doenças. As doenças de 

menor prevalência como a insuficiência renal e o câncer aparecem junto ao cluster das 

doenças mais frequentes que são as doenças cardíacas e diabetes, e aparecem como 

combinações menos frequentes na população brasileira ,embora ao se analisar o dendograma é 

possível perceber que essas duas doenças encontram-se mais distantes que o agrupamento das 

doenças metabólicas neste cluster. Resultados semelhantes de combinações de doenças foram 

obtidos em outras pesquisas realizadas em países desenvolvidos (SALIVE, 2013; SARKAR et 

al., 2015; KIRCHBERGER et al., 2012).  

É importante não apenas estimar a prevalência de multimorbidade em geral, mas 

identificar combinações de condições as quais podem apresentar necessidades distintas no 

tratamento de cada condição individualmente (WITTENBERG, 2015).Por exemplo, algumas 

condições são consideradas relacionadas ou concordantes em termos de sua patogênese (como 

a hipertensão, a doença cardíaca e a hipercolesterolemia), enquanto outras são consideradas 

não relacionadas ou discordantes (por exemplo, doença cardíaca, depressão e asma), levando 

a diferentes necessidades de manejo e estratégias de tratamento (ZULMAN et al., 2014).  
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Fatores etiopatogênicos subjacentes comuns podem desempenhar um papel 

determinante na formação dos clusters (GARIN et al., 2016). Ao analisar fatores 

socioeconômicos, demográficos e relacionados ao estilo de vida nos clusters, foi possível 

observar alguns fatores de risco comuns a todos eles, tais como o sexo feminino, o tabagismo 

e a obesidade. 

A coordenação do cuidado de pessoas com multimorbidade é um desafio para os 

sistemas de saúde. No Brasil, apesar da existência de um sistema universal de saúde que tem 

como um dos seus princípios a integralidade do cuidado, com uma atenção primária à saúde 

organizada em torno da família, ainda é possível observar uma abordagem centrada nas 

especialidades médicas e nas doenças mais prevalentes como hipertensão e diabetes 

(BERSUSA et al., 2010). Para a atenção aos indivíduos na perspectiva da multimorbidade, as 

equipes multiprofissionais deveriam considerar a migração do modelo assistencialista com 

ênfase em procedimentos curativos para o modelo integral com ênfase em ações de promoção 

e prevenção de saúde. O cerne da questão passa pela formação e perfil dos profissionais em 

saúde, especialmente os médicos. O modelo pedagógico, com a divisão das disciplinas 

curriculares em departamentos com ênfase nas especialidades e o mercado de trabalho 

favorável as superespecialistas são pontos que provavelmente contribuem para a atuação 

destes profissionais. No cuidado dos pacientes deve-se considerar a interação entre as doenças 

no sentido de promover uma melhor qualidade de vida e minimizar limitações funcionais, 

além de minimizar custos com hospitalizações recorrentes e outras complicações advindas da 

multimorbidade. Um profissional generalista pode ser preferível, uma vez que pessoas com 

multimorbidade estão mais susceptíveis a fragmentação de cuidados e erros médicos 

(BARNETT et al., 2012). A multimorbidade por si só não explica totalmente o impacto sobre 

as necessidades de cuidados em saúde, porém a compreensão dos agrupamentos entre as 

doenças pode contribuir para prever riscos de desfechos desfavoráveis a saúde da população e 

o consumo de recursos (ALONSO-MORÁN et al., 2015). 

Afirmada como Política Nacional, a Promoção de saúde no SUS tem apresentado 

avanços e também muitas fragilidades. Ao longo dos anos após sua instituição, no que se 

refere a formação e educação permanente, foram vários processos de formação como 

seminários, debates, reuniões técnicas e capacitações visando ampliar a compreensão do tema 

da promoção da saúde no SUS, com a participação de profissionais e gestores de estados e 

municípios, bem como representantes de instituições de ensino e pesquisa (MALTA et al., 

2016). A política nacional de Promoção de saúde  deveria provocar mudanças nos modos de 

planejar, realizar e avaliar o trabalho em saúde, bem como estabelecer relação com as demais 
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políticas públicas, contemplando o princípio da integralidade da atenção (MALTA et al., 

2016). Porém, uma das questões desafiadoras  é o envolvimento dos atores deste processo e 

incorporação desses saberes e aplicação nas suas práticas profissionais diárias.   

O presente estudo utilizou uma base de dados representativa da população em geral, 

apresentando limitações, particularmente por tratar-se de dados de diagnóstico autorreferido, 

existindo provavelmente sub-registro, especialmente nas regiões com menor oferta de 

serviços de saúde, o que implica que os achados subestimem a verdadeira prevalência da 

multimorbidade. Por sua vez, pesquisas têm mostrado alta taxa de concordância entre 

autorrelato do estado de saúde e avaliação clínica da presença ou ausência da doença crônica 

não transmissível, principalmente nos indivíduos com maior nível de escolaridade 

(SOUZA;MACHADO, 2013).  

Outra limitação do estudo refere-se ao ponto de corte para classificação do IMC ter 

sido igual para todas as faixas etárias, sendo possível que tenha havido uma subestimação na 

proporção de idosos com baixo peso e(ou) uma superestimação dos idosos com sobrepeso.   
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A alta prevalência de pessoas com duas ou mais doenças crônicas indica que este não 

é um problema restrito aos países desenvolvidos, mas também afeta um país em transição 

epidemiológica como o Brasil. A prevalência de multimorbidade da população adulta 

brasileira variou de acordo com  fatores socioeconômicos, demográficos e relacionados ao 

estilo de vida , tendo sido observada que a sua distribuição é variável nos Estados brasileiros e 

que esta aumentou o uso serviços de saúde. Os padrões de agrupamentos mais prevalentes 

também foram associados a fatores socioeconômicos, demográficos e relacionados ao estilo 

de vida. 

A prevalência considerável de multimorbidade na população economicamente ativa 

sugere que os serviços de atenção primária de saúde sejam organizados de forma que 

contemplem esse contingente representativo da população e incluam ações de prevenção as 

doenças relacionadas ao trabalho. Aspectos socioeconômicos, demográficos e relacionados ao 

estilo de vida devem ser considerados no planejamento de serviços de saúde e 

desenvolvimento de estratégias de prevenção e tratamento das múltiplas doenças crônicas. O 

grande desafio a ser superado é instituição de uma política voltada para a redução das 

iniquidades que possa favorecer o controle da multimorbidade.  

Diante do exposto a importância de investimentos em ações de promoção e prevenção 

em saúde para reduzir os agravos decorrentes da multimorbidade, especialmente o número de 

internações hospitalares. 

As contribuições deste estudo poderão subsidiar a discussão da questão da 

multimorbidade no Brasil no intuito de sensibilizar os gestores e profissionais da saúde 

quanto a mensuração, controle e também a instituição de protocolos para prevenção e 

limitação dos agravos decorrentes da multimorbidade. 
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