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Resumo 

Introdução: O envelhecimento populacional está ocorrendo rapidamente 
principalmente em países de renda média e baixa. Doenças crônicas são as 
principais causas de incapacidade e mortalidade entre idosos, e são afetadas 
por comportamentos de saúde. Entender os fatores associados com a 
concordância entre casais para comportamentos de saúde e a associação com 
doenças cardiovasculares (DCV), depressão e mortalidade pode contribuir para 
o planejamento de estratégias de prevenção e intervenção entre idosos. 

Objetivos: Estimar a concordância entre cônjuges idosos para 
comportamentos de saúde, estabelecer fatores relacionados com essa 
concordância e estimar a associação destas concordâncias com doença 
cardiovascular (DCV), depressão e mortalidade.  

Métodos: Análise secundária do Estudo Populacional 10/66 usando dados de 
casais idosos residentes em 5 países da América Latina referentes à consumo 
de álcool e tabaco, sedentarismo, DCV, depressão e mortalidade após 4 anos 
de seguimento. Foram utilizados modelos de regressão logística e de 
regressão de Cox para estimar as associações.  

Resultados: Foi encontrada alta prevalência de concordância dos 
comportamentos de abstinência de álcool (71,4%) e de tabaco (83,2%), e um 
pouco menor de casais fisicamente ativos (46,9%). Idade mais avançada 
estava associada com concordância de casais abstêmios, não tabagistas e 
sedentários; redes sociais amplas com concordância de casais ativos e redes 
sociais estreitas com casais abstêmios. Pessoas sedentárias tinham mais 
depressão independente da atividade física de seu cônjuge, e a associação era 
mais forte quando estas eram casadas com pessoas também sedentárias. 
Pessoas ativas casadas com sedentários tiveram menores taxas de DCV do 
que pessoas ativas casadas com pessoas também ativas (OR=0,70 ; IC95% 
0,52-0,94 para homens e OR=0,61 ; IC95% 0,45-0,81 para mulheres). Em 
casais sedentários, houve maiores taxas de mortalidade apenas para mulheres 
quando comparados com casais ativos (HR=2,13 ; IC95% 1,20-3,77). 
Entretanto, houve menor taxa de mortalidade em mulheres abstêmias casadas 
com homens que faziam consumo de risco de álcool do que mulheres 
abstêmias casadas com homens também abstêmios (HR=0,28 ; IC95% 0,10-
0,80).  

Conclusão: Cônjuges idosos frequentemente compartilham comportamentos 
de saúde, o que traz impactos para o bem estar de ambos; além disso, o 
comportamento do cônjuge pode ter consequências distintas e até mesmo 
inesperadas para a saúde, principalmente das mulheres. Intervenções 
direcionadas à mudança de comportamento em idosos podem ser mais 
efetivas se considerarem o comportamento de ambos os cônjuges e como 
estes afetam a saúde de ambos. 

 

Palavras-chave: Envelhecimento, cônjuges, comportamentos saudáveis, 
doença crônica, concordância. 
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Abstract 

 

Background: The rate of population aging is increasing, especially in low and 
middle income countries. Chronic disease is one of the main causes of disability 
and mortality in older adults and is influenced by health behavior, making it 
important to understand the correlates of health behavior concordance among 
old couples and their association with cardiovascular disease (CVD), 
depression and mortality. 

Objectives: To estimate health behavior concordance and its correlates among 
old couples and their association with cardiovascular disease (CVD), 
depression and mortality. 

Methods This is a secondary analysis of the 10/66 Dementia Research Group 
population-based study, using data regarding alcohol consumption, smoking, 
physical activity, cardiovascular disease, depression and mortality (after 4 years 
of follow-up) collected from  couples aged 65 and over from 5 low and middle 
income countries. Logistic regression models were used to estimate the factors 
associated with health behavior concordance and the association between 
concordance and chronic conditions. Cox regression models were used to 
estimate the association between concordance and mortality. 

Results: There was a high concordance in regard to alcohol (71.4%) and 
tobacco (83.2%) abstinence, and a smaller concordance for physical activity 
(46.9%). Increased age was associated with concordance among couples in 
respect of physical inactivity, alcohol and tobacco abstinence; being part of a 
wide social network was more common among physically active couples and 
having a narrow social network more common among alcohol abstinent 
couples. Physically inactive participants were more likely to have depression, 
independent of their spouse’s physical activity, but this association was stronger 
when they were married to an inactive spouse. Active participants married to 
inactive spouses had lower rates of CVD than those married to also active 
spouses (OR=0.70 ; 95%IC 0.52-0.94 for men and OR=0.61 ; 95%IC 0.45-0.81 
for women). Inactive couples had higher rates of female mortality in comparison 
to active couples (HR=2.13 ; 95%CI 1.20-3.77); and there were lower rates of 
mortality in alcohol abstinent women married to at risk drinking husbands than 
for women from alcohol abstinent couples (HR=0.28 ; 95%CI 0.10-0.80). 

Conclusion: Older couples often share health behaviors which impact on their 
wellbeing but beyond this, spousal behavior can have distinct and sometimes 
unexpected health consequences, particularly for women. Interventions 
promoting changes in older people’s health behavior may be more effective if 
both spouses’ health behaviors and how they mutually affect each other’s 
health are considered. 

 

Keywords:, Aging, spouses, health behavior, chronic disease, concordance. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

1.1  Envelhecimento Populacional, Doenças Crônicas e Prevenção 

entre Idosos 

 

1.1.1  Envelhecimento populacional 

 

O aumento da população de idosos é um fenômeno de expressão 

mundial, podendo ser observado pelo aumento de aproximadamente 204 

milhões de idosos no mundo em 1950, para 579 milhões em 1998 e 737 

milhões em 2009, ou seja, um crescimento de cerca de 8 milhões de pessoas 

acima de 65 anos por ano (DESA, 2010). Embora atualmente a grande maioria 

dos idosos resida em países de renda alta, são nos países de renda média e 

baixa que o envelhecimento populacional ocorre de maneira mais acelerada, 

sendo que estimativas indicam que entre os anos de 2045-2050 a taxa de 

crescimento da população idosa nos países de média e baixa renda será 5 

vezes maior do que nos países mais ricos (DESA, 2010). Projeções mundiais 

indicam que 21% da população será de pessoas acima de 60 anos de idade 

em 2050, chegando a 2 bilhões de pessoas (DESA, 2001).  

Na América Latina e Caribe, a população de idosos cresce rapidamente 

a uma taxa de 3,5% ao ano, e a proporção de pessoas acima de 60 anos de 

idade deverá triplicar entre 2000 e 2050 fazendo com que um em cada quatro 

latino-americanos tenha mais de 60 anos de idade. Além do mais, não apenas 

está sendo observado aumento do número de idosos, como também um 

aumento na proporção de pessoas com idades mais avançadas, sendo que a 
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população acima de 75 anos passará de 2% em 2000 para 8% em 2050 

(CEPAL, 2003). Em 2025, estima-se que o número de idosos será de 

aproximadamente 100 milhões e, só no Brasil, estima-se que o número de 

idosos (acima de 60 anos) exceda 30 milhões em 2020, representando cerca 

de 13% da população do país. Isto indica que o Brasil será o sexto país em 

número de idosos, apresentando aumento de cerca de 600% neste número em 

pouco menos de 50 anos (IBGE, 2002; Veras, 2007).  

Contudo, há uma grande heterogeneidade nas taxas de envelhecimento 

entre os países da América Latina e Caribe, e assim, para melhor 

compreensão, foram estabelecidas 4 categorias para classificar os países de 

acordo com seus perfis (CEPAL, 2003): envelhecimento incipiente, 

envelhecimento moderado, envelhecimento moderado avançado e 

envelhecimento avançado.   

a) Envelhecimento incipiente: a proporção de pessoas acima de 

60 anos estava entre 5% e 7% no ano de 2000 e chegariam de 15% a 

18% em 2050. Situam-se os países Bolívia, Guatemala, Haiti, Honduras, 

Nicarágua e Paraguai. 

b) Envelhecimento moderado: a proporção de pessoas acima de 

60 anos estava entre 6% e 8% mas subirá para 20% em 2050. Situam-

se os países México*, Peru*, República Dominicana*, Belize, 

Colômbia, Costa Rica, Equador, El Salvador, Guiana e Venezuela. 

c) Envelhecimento moderado avançado: a proporção de 

pessoas acima de 60 anos estava entre 8% a 10%, mas com o aumento 

acelerado chegariam de 25% a 30%. Situam-se os países Brasil, 

Bahamas, Chile, Jamaica, Suriname e Trinidad e Tobago.  
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d) Envelhecimento avançado: países pioneiros para o 

envelhecimento na América Latina e Caribe, em que este processo já 

está mais avançado, Situam-se Cuba*, Porto Rico*, Argentina, Uruguai, 

Barbados, Martinica, Guadalupe, entre outros países caribenhos. 

 

* Países que compõe a amostra deste estudo 

 

Esta transição demográfica tem um profundo impacto em todas as 

esferas da vida, sejam elas econômicas, políticas, sociais ou na área da saúde, 

incluindo, por exemplo, alterações nas estruturas familiares, na proporção da 

força produtiva e da movimentação econômica, na aposentadoria e seguridade 

social, nas prevalências de doenças e no atendimento à saúde (DESA, 2001; 

Camarano and Pasinato, 2007; DESA, 2011). Dessa maneira, houve uma 

necessidade dos países se reorganizarem para se adaptar à essa mudança e 

atender as demandas dessa população emergente. Entretanto, o ritmo 

acelerado do processo de envelhecimento populacional em países de renda 

média e baixa fez com que estes tivessem menos tempo para planejar suas 

ações e reestruturarem suas políticas públicas comparados com os países de 

renda alta (DESA, 2001). Assim sendo, torna-se um desafio, principalmente 

para esses países, promover um envelhecimento saudável e com idosos 

ativos, para que a longevidade seja acompanhada de maior qualidade de vida.  

Neste sentido, a saúde do idoso assume um papel crucial, pois está 

relacionada com o grau de incapacidade e dependência do mesmo, possibilita 

o engajamento em todas as outras esferas como, por exemplo, trabalho e 

lazer, e deteriora com a idade, afetando diretamente sua qualidade de vida e a 
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de seus familiares (Kinsella e He, 2009; NIA, 2011). O processo de 

envelhecimento vem acompanhado de declínio biológico em maior ou menor 

grau e de doenças crônicas, gerando alguns estigmas negativos que 

normalmente estão associados com dificuldades funcionais, fazendo com que a 

representação social do idoso seja caracterizada por condição de doença e 

dependência, o que é aceito como algo normal e inevitável. 

 

1.1.2  Doenças crônicas 

 

Com a transição demográfica que surgiu devido à queda tanto nas taxas 

de fertilidade quanto de mortalidade como decorrência do desenvolvimento 

socioeconômico e incorporação de novas tecnologias em saúde, observou-se 

também uma transição epidemiológica, em que houve uma diminuição das 

doenças agudas e infecciosas e um aumento das doenças crônicas e 

degenerativas (como por exemplo, doenças cardiovasculares, câncer, diabetes 

e doenças respiratórias). Projeções indicam que, em 2030, as doenças 

crônicas serão responsáveis por mais da metade da carga de doenças nos 

países de baixa renda, e mais de três quartos nos países de renda média (NIA, 

2011).  

Considerando os países que foram incluídos no presente estudo, dados 

da OMS apontam que as doenças crônicas já são responsáveis pelas 

principais causas de mortalidade na população geral, variando de 66% no Peru 

à 86% em Cuba. Dentre elas, destacam-se as doenças cardiovasculares, que 

representam de 22% (Peru) a 39% (Cuba) das causas de morte (WHO, 2014). 

É importante mencionar que nos países de renda alta, a taxa de mortalidade 
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por doenças cardiovasculares foi de apenas 4% em 2010, enquanto nos países 

de renda baixa essa taxa foi de 42% (Mendis et al., 2011). 

Mais especificamente para a população idosa, as doenças crônicas 

representam 70% das causas de morte de pessoas acima de 70 anos, além de 

também serem responsáveis por incapacidades e sofrimento em um número 

muito maior (OPAS, 2012). Dentre elas, as doenças cardiovasculares são as 

principais causas de morte a partir dos 60 anos de idade, seguidas por 

doenças cerebrovasculares, doenças crônicas de vias respiratórias inferiores, 

diabetes mellitus e, por fim, neoplasias malignas de traqueia e pulmão. Essa 

ordem varia de acordo com os grupos etários de pessoas idosas, embora as 

doenças cardiovasculares ocupem sempre a primeira posição (OPAS, 2012).  

A depressão assume um papel importante neste contexto, pois está 

associada com fatores de risco para doenças cardiovasculares e piora o seu 

prognóstico (Suemoto et al., 2012), sendo que de 31% a 45% dos indivíduos 

com essas doenças apresentam sintomas depressivos. Além do mais, a 

depressão tem um efeito negativo na qualidade de vida, saúde física e 

mortalidade de pacientes cardíacos, normalmente está associada com 

incapacidades e prejuízos nas atividades da vida diária, aumenta a utilização 

dos serviços de saúde incluindo hospitalização e, consequentemente, aumenta 

os custos com tratamento (Celano e Huffman, 2011; Solhaug et al., 2012). 

Dentre os transtornos psiquiátricos, a depressão é a mais comum e a terceira 

maior causa de anos de vida perdidos ajustados por incapacidade (DALYs – 

Disability Adjusted Life Years), afetando 121 milhões de pessoas (WHO, 2008). 

Na população idosa, a prevalência de depressão varia de 9% a 18%. Contudo, 

essa taxa pode estar subestimada por ser sub-diagnosticada e pouco tratada 
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nessa população, mesmo sendo crônica e recorrente (Celano e Huffman, 2011; 

Solhau et al., 2012).  

 

1.1.3  Prevenção de doenças crônicas na terceira idade 

 

Um aspecto importante a ser considerado é que as doenças crônicas  

requerem alto custo de tratamento e muitas podem ser evitadas ou 

postergadas com a adoção de estilos de vida mais saudáveis. Isto se dá 

através da redução de fatores de risco como, por exemplo, consumo prejudicial 

de álcool, tabagismo, sedentarismo e dieta alimentar não saudável (OPAS, 

2012), sendo esse o grupo de comportamentos de saúde de maior relevância 

para a maioria das doenças crônicas (Mendis et al., 2011). Os comportamentos 

de saúde são as práticas associadas à saúde que cada indivíduo exerce em 

seu cotidiano e que definem seu estilo de vida. Possuem grande influência nos 

desfechos de saúde e, quando nocivos, levam à mudanças metabólicas e 

psicológicas, tais como aumento da pressão sanguínea, obesidade, aumento 

das taxas de glicemia e lipidemia. Estes, por sua vez, causam danos aos vasos 

coronários e cerebrais contribuindo inclusive para o desenvolvimento de 

aterosclerose, principal responsável por infarto e acidente vascular cerebral 

(Mendis et al., 2011). 

Com o objetivo de promover intervenções efetivas e de baixo custo em 

países de renda média e baixa, a Organização Mundial de Saúde publicou um 

documento (OMS, 2010) com diretrizes que, dentre outras coisas, destacam a 

importância do desenvolvimento de estratégias dentro das políticas 

governamentais (campanhas, orientação da população, etc.) para modificar os 
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comportamentos de saúde, acreditando que os indivíduos são os principais 

responsáveis pelas escolhas de atitudes relacionadas à saúde, pelos seus 

comportamentos, e pelas doenças consequentes deles (Holmes e Joseph, 

2011).  

Essas diretrizes tiveram como foco a mudança de comportamento e a 

promoção de estilo de vida mais saudável para a população infantil, 

adolescente e adulta, considerando que, quanto antes essas ações preventivas 

iniciarem, mais saudável será o envelhecimento. Todavia, com o ritmo 

acelerado do envelhecimento populacional, é fundamental que as políticas 

públicas de saúde e a comunidade científica comecem a planejar as 

estratégias de prevenção mesmo em idades mais avançadas, e não apenas 

considerar cuidados paliativos para esta faixa etária (Engelaer et al., 2012). O 

envelhecimento é mais maleável do que se pensa, e investigar se intervenções 

e mudanças de estilos de vida podem melhorar a sobrevida e trazer benefícios 

também para os idosos se tornou um ponto crucial (Vaupel et al., 2003; 

Engelaer et al., 2012). 

Algumas pesquisas estão seguindo essa direção. Existem evidências de 

que a atividade física está associada com envelhecimento saudável não 

apenas quando esse comportamento é realizado ao longo da vida, mas 

também quando se inicia em idades mais avançadas (Hamer et al., 2013). Um 

programa de atividade física direcionado para idosos frágeis parece trazer 

benefícios para suas capacidades físicas, cognitivas e qualidade de vida 

(Langlois et al., 2012), e outro programa voltado para idosos previamente 

sedentários aponta uma redução nos indicadores metabólicos como índice de 

massa corporal, pressão sanguínea, triglicerídeos e colesterol total (Martins et 
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al., 2010). Mesmo em pessoas acima de 75 anos a atividade física parece ter 

resultados positivos, um estudo conduzido nesta faixa etária mostra uma 

associação positiva entre atividade física e longevidade, além de sugerir que a 

cessação do tabagismo mesmo em idades mais avançadas melhora a 

sobrevida (Rizzuto et al., 2012). Este mesmo estudo demonstrou que ter um 

perfil saudável de estilo de vida (levando em consideração consumo de álcool e 

tabaco, peso, atividade física, rede social e atividades de lazer) aumentou em 4 

anos  a média de idade em que as pessoas morriam mesmo entre pessoas 

com 85 anos ou mais (Rizzuto et al., 2012). Também existem evidências de 

que intervenções como programas de relaxamento, técnicas de yoga, e outras 

práticas complementares (acupuntura, tai chi, massoterapia e meditação) 

direcionadas a pessoas acima de 60 anos podem trazer benefícios como a 

redução da pressão sanguínea e da dor, melhora no equilíbrio e mobilidade, na 

saúde mental (como a melhora da regulação emocional, redução de ansiedade 

e depressão), e consequentemente, melhoras no engajamento nas atividades 

diárias e na qualidade de vida (Tang et al., 2009; Bonura e Tenenbaum, 2013; 

Shengelia et al., 2013; Tiedemann et al., 2013) 

 

1.2  Casamento e Concordância de Comportamentos de Saúde 

entre Cônjuges na Terceira Idade 

 

Um aspecto importante que está associado com qualidade de vida, 

condições de saúde e expectativa de vida de pessoas idosas é o casamento 

(Wyke e Ford, 1992; Schone e Weinick, 1998). O casamento não apenas 

interfere na situação socioeconômica e nas condições de vida (Schone e 
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Weinick, 1998; DESA, 2011), como também no suporte social e emocional e na 

propensão em engajar em comportamentos de saúde, interferindo assim na 

saúde física e mental dos indivíduos (Schone e Weinick, 1998; Meyler et al., 

2007). De acordo com uma teoria denominada Controle Social (Umberson, 

1992), os cônjuges, principalmente as esposas, exercem um papel de 

monitorar e controlar o comportamento do outro cônjuge, exercendo grande 

influência sobre a tomada de decisão quanto ao estilo de vida seja para adotar, 

continuar, abandonar ou retomar hábitos, podendo atuar como fator de risco 

(no caso de comportamentos nocivos para saúde) ou como fator de proteção 

(no caso de comportamentos saudáveis) (Schone e Weinick, 1998; Falba e 

Sindelar, 2008). Além do mais, parece que existem alguns aspectos de 

compatibilidade entre os cônjuges que estão diretamente associados com as 

condições de vida dos casais, tais como raça, religião, condição 

socioeconômica, escolaridade, saúde física e mental, uso de substâncias, 

ocupação e lazer, (Falba e Sindelar, 2008). Por exemplo, a condição 

socioeconômica exerce grande influência sobre os fatores ambientais e, 

portanto sobre a saúde, intervindo na prevalência de concordância entre 

cônjuges tanto para a presença de enfermidade (hipertensão e obesidade, por 

exemplo) quanto para comportamentos de saúde (como por exemplo consumo 

de tabaco) (Bloch et al., 2003).  

Em uma revisão sistemática sobre concordância de saúde entre casais, 

Meyler e col. (Meyler et al., 2007) descrevem quatro teorias que procuram 

entender a forma como estas relações de concordância acontecem. Entre elas, 

o casamento seletivo, onde a escolha por pessoas que compartilham 

características semelhantes (circunstâncias socioeconômicas, atitudes, valores, 
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etc.) para se casarem interfere na similaridade dos comportamentos (Meyler et 

al., 2007). Uma outra teoria é a hipótese de recursos compartilhados onde ao 

se casarem, as pessoas passam a compartilhar recursos financeiros e 

ambientais, e também redes sociais, o que pode se desdobrar em riscos para 

saúde ou não dependendo do ambiente e do comportamento dos cônjuges. 

Uma outra teoria é a de convergência de humor ou contágio afetivo, que é 

específica para a área de saúde mental e que afirma que em uma relação 

conjugal interdependente as emoções de um estão intimamente conectadas a 

do outro parceiro, afetando o comportamento do casal. A última teoria descrita 

por Meyler e col. (2007) procurando explicar a relação de concordância entre 

casais é a de controle social já citada anteriormente, na qual um dos cônjuges 

assume papel de controle do comportamento do outro. 

Em um estudo com casais acima de 65 anos de idade, encontrou-se que 

três quartos dos casais eram concordantes para o consumo de álcool nos 

últimos 12 meses (47,4% de respostas afirmativas para consumo somadas a 

26,8% em que ambos eram abstinentes). O mesmo estudo encontrou 

concordância ainda maior (91,5%) para o consumo de tabaco (4,3% de 

respostas afirmativas para consumo e 87,2% em que nenhum dos cônjuges 

fumava) (Graham e Braun, 1999). Também, a possibilidade de um cônjuge ter 

uma doença crônica caso o outro também tenha (asma, depressão, 

hipertensão, hiperlipidemia, úlcera péptica, artrite, diabetes e câncer) é 

significativamente maior (Hippisley-Cox et al., 2002; Stimpson e Peek 2005), 

chegando a 70% de aumento de risco no caso de asma, depressão e úlcera 

péptica. Verificou-se ainda que o padrão de atividade física compartilhada por 

ambos exerce um papel importante no desenvolvimento dessas doenças 
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(Hippisley-Cox et al., 2002). Por último, em uma meta-análise de concordância 

entre casais para fatores de risco para doenças coronarianas (Di Castelnuovo, 

et al., 2009), encontrou-se uma associação positiva entre cônjuges, não 

apenas para fatores de risco para doença cardiovascular isquêmica como 

colesterol, triglicerídeos, peso corporal, pressão sanguínea, tabagismo, entre 

outros; como também para desfechos de saúde como hipertensão, obesidade e 

diabetes.  

Contudo, a maioria destes estudos foi conduzida em países de renda 

alta com casais de diferentes faixas etárias, e pouco se sabe sobre a relação 

de concordância entre cônjuges para comportamentos de saúde e sua 

associação com desfechos de saúde em casais idosos residentes em países 

de renda média e baixa. E pouco se sabe sobre fatores associados a um 

determinado padrão de concordância. Considerando o ritmo acelerado do 

envelhecimento populacional em países de renda média e baixa, a diferença 

dos fatores socioeconômicos, das condições de saúde e da prevalência de 

doenças crônicas incapacitantes, é fundamental compreender as relações de 

concordância entre cônjuges idosos nestes países, para o planejamento de 

estratégias mais custo-efetivas e que visem a promoção de saúde e bem-estar 

desta população emergente no contexto destes países.  

.  
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2  OBJETIVOS 

 

2.1  Objetivo Geral 

 

Estimar a concordância para comportamentos de saúde (prática de 

atividade física, consumo de álcool e tabaco) entre casais idosos e a sua 

relação com desfechos de saúde em ambos os cônjuges (doenças 

cardiovasculares, depressão e mortalidade) em cinco países da América Latina 

(Cuba, México, Peru, Porto Rico, e República Dominicana). 

 

2.2  Objetivos Específicos 

 

1. Estimar a concordância entre cônjuges idosos casados para 

comportamentos de saúde (prática de exercício físico, consumo de tabaco e de 

álcool). 

2. Identificar como os fatores socioeconômicos e culturais (país de 

origem), a abrangência da rede social e as condições fisicamente 

incapacitantes podem estar associados a estas concordâncias. 

3. Testar a hipótese de que a concordância dos comportamentos de 

saúde entre cônjuges está associada aos desfechos de saúde (doenças 

cardiovasculares, depressão e mortalidade) nos mesmos. 
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3  MÉTODOS 

 

3.1  Amostragem e Procedimentos 

 

Foi realizada uma análise secundária dos dados obtidos através da 

pesquisa populacional conduzida pelo 10/66 Dementia Research Group (DRG, 

2008). Este é um estudo longitudinal cuja linha de base foi realizada no período 

de 2003 a 2007 com o objetivo de determinar tanto a prevalência de demência 

quanto seu impacto em países de renda média e baixa, e a fase de seguimento 

foi realizada no período de 2007 a 2010 com objetivo principal de estabelecer a 

incidência de demência (Prince et al., 2007).  

Nesta pesquisa do 10/66, foram coletados dados de todos os idosos 

acima de 65 anos residentes em áreas geograficamente definidas de 8 países: 

China (Pequim e Xicheng), Cuba (Havana e Matanzas), Índia (Chennai), 

México (Cidade do México), Peru (Lima), Porto Rico (San Juan), República 

Dominicana (Santo Domingo) e Venezuela (Caracas). Essas áreas foram 

mapeadas, foi realizado um censo, e todos os domicílios com pelo menos um 

idoso acima de 65 anos de idade foram identificados e convidados a participar 

(Prince et al., 2007). Com taxas de resposta acima de 80% em todos os 

centros com exceção do centro urbano da Índia (72%) e da China (74%). 

Todos os questionários e instrumentos padronizados foram traduzidos e 

adaptados para a linguagem de cada pais (Prince et al., 2007). As entrevistas 

foram realizadas nas residências dos participantes, com duração entre 2 e 3 

horas. Na fase de seguimento, buscou-se repetir a coleta de dados utilizados 

na linha de base com todos os participantes.  
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Para o presente estudo utilizamos apenas os dados da linha de base, 

com a única exceção do dado referente à mortalidade. Foram selecionados 

apenas os participantes dos países da América Latina com exceção da 

Venezuela que foi excluída devido à grande quantidade de informações 

ausentes sobre consumo de álcool (36%). Além de ser esta uma das variáveis 

principais para este estudo, também se questionou a confiabilidade das 

respostas. Em seguida, foram identificados todos os pares de pessoas casadas 

(casais configurados por marido e esposa) e excluídos os demais participantes, 

finalizando uma amostra total de 1451 casais (2902 participantes), que 

representavam 26,62% da amostra total destes países. 

A figura 1 apresenta o mapa com a identificação dos países incluídos 

com as respectivas amostras do número de casais. 

Fonte: (Garcia 2014) 
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3.2  Medidas 

 

1) Características sóciodemográficas: foram utilizadas informações 

referentes à idade (categorizadas apenas para a análise descritiva nas 

seguintes faixas etárias: 65 a 69 anos, 70 a 74 anos, 75 a 79 anos e 80 anos 

ou mais), gênero e nível educacional (categorizados como “nenhum ou 

mínimo”, “primário completo”, “secundário completo” e “terciário”). 

2) Circunstâncias econômicas: foram utilizados dados referentes à 

número de bens materiais no domicílio (incluindo televisão, geladeira, freezer, 

rede de água, rede elétrica, telefone e banheiro com encanamento) e se os 

participantes recebiam algum tipo de renda, fosse ela aposentadoria, salário, 

mesada, pensão ou qualquer outro benefício. 

3) Rede social: foi dado um escore para cada participante de acordo 

com a resposta para a frequência (nunca=0, ocasionalmente=1 ou 

regularmente=2) com que participava das seguintes atividades sociais: 

encontros religiosos, qualquer grupo social ou comunitário (como por exemplo 

clubes e palestras), encontrar filhos e outros parentes, e conversar ou fazer 

algo com amigos ou vizinhos. O escore total variava de 0 a 10, e foram 

categorizados para a análise descritiva da seguinte maneira: de 0 a 3 

identificando uma rede social “restrita”, de 4 a 6 “moderada”, e de 7 a 10 

“ampla”. 

4) Número de condições fisicamente incapacitantes: foi realizado uma 

soma da quantidade de condições que os participantes relatavam trazer 

prejuízos para o desempenho das suas atividades diárias, incluindo artrite ou 

reumatismo, problemas de visão, dificuldade de audição ou surdez, tosse 
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persistente, falta de ar, dificuldade para respirar ou asma, pressão sanguínea 

alta, problemas no coração ou angina, problemas intestinais, desmaios ou 

apagões, paralisia, fraqueza ou perda de uma perna ou braço, e problemas de 

pele tais como úlceras de pressão, úlceras nas pernas ou queimaduras graves. 

5) Consumo de álcool: medida de autorrelato sobre a quantidade 

máxima de doses padrão de álcool que o participante consumia ao longo de 

uma semana regular. A partir desta informação, eram então categorizados 

como “abstinentes” (não consumiam qualquer quantidade de álcool); “qualquer 

consumo de álcool” (consumiam pelo menos uma dose padrão de álcool); esta 

última foi categorizada também como “consumo moderado de álcool” 

(consumiam de 1 a 7 doses padrão) ou “consumo de risco de álcool” 

(consumiam acima de 8 doses padrão de álcool), seguindo as diretrizes de 

padrões de consumo de risco de álcool para idosos estabelecidas pelo National 

Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism – NIAAA – e pelo National Institute 

on Aging - NIA  (NIA 2012). 

6) Tabagismo: medida de autorrelato sobre consumo regular de tabaco. 

Inicialmente, os participantes deveriam responder se alguma vez já haviam 

fumado e, para aqueles que respondiam afirmativamente, era perguntado se 

continuavam fumando regularmente. Aqueles que responderam positivamente 

para essa pergunta eram categorizados como “tabagistas”. 

7) Sedentarismo: os participantes foram questionados sobre o quanto se 

consideravam fisicamente ativos levando em consideração trabalho e lazer. As 

opções de resposta eram “muito”, “razoavelmente”, “não muito” ou “nada”. Se a 

resposta era “muito ou razoavelmente” eram categorizados como fisicamente 



17 
 

ativos, mas se a resposta era “não muito ou nada” eram categorizados como 

sedentários. 

8) Doença cardiovascular e diabetes: os participantes foram 

questionados se alguma vez um médico havia dito para eles que tinham 

hipertensão ou diabetes, ou que tiveram episódios de infarto do miocárdio, 

angina ou acidente vascular cerebral. Se a resposta fosse afirmativa para pelo 

menos uma dessas condições, eram categorizados positivamente para 

“presença de doença cardiovascular”, em uma variável dicotômica (sim/não). 

9) Depressão: episódios de depressão foram identificados através de um 

algoritmo computadorizado derivado do teste Estado Mental Geriátrico (GMS), 

de acordo com a Classificação Internacional de Doenças da Organização 

Mundial de Saúde em sua 10ª edição – CID-10 (WHO, 1992). 

10) Mortalidade: o estado vital de cada participante foi verificado após  

um seguimento médio de quatro anos. Quando era identificado que um 

participante havia morrido, foi realizada uma autópsia verbal com algum 

informante que soubesse as circunstâncias da morte do mesmo, buscando 

identificar a causa de acordo com os critérios do CID-10, que era então 

validada através do consenso de dois médicos. 

 

3.3  Análise estatística 

 

Todas as análises foram realizadas no software Stata 12.1. 
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3.3.1  Estimativa da concordância entre cônjuges idosos casados para 

comportamentos de saúde 

 

Após terem sido criadas variáveis dicotômicas (sim/não) para cada um 

dos comportamentos de saúde, foram criadas as variáveis de concordância de 

cada comportamento de saúde (consumo de álcool, consumo de tabaco e 

sedentarismo), em que cada participante foi identificado quanto à concordância 

ou não com o seu cônjuge para os referidos comportamentos: “ambos não 

desempenham o comportamento” e “ambos desempenham o comportamento” 

(categorias de concordância), “apenas a mulher desempenha o 

comportamento” e “apenas o homem desempenha o comportamento” 

(categorias de discordância). Foi realizada uma análise descritiva da amostra 

das relações de concordância entre os casais para os comportamentos de 

saúde por país.  

 

3.3.2  Associação dos fatores sociodemográficos e de saúde com as 

concordâncias de comportamento entre os cônjuges  

 

A etapa seguinte foi verificar como os fatores demográficos e 

socioeconômicos, a abrangência da rede social e as condições fisicamente 

incapacitantes estavam associados com a concordância para a abstinência de 

álcool, para a abstinência de tabaco e para a atividade física. Para isso foram 

construídos modelos de regressão logística ajustados por idade (variável 

contínua), nível educacional (variável contínua – Odds Ratio por nível), número 

de bens materiais no domicílio (variável contínua), possuir renda (variável 
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dicotômica), rede social (variável contínua) e número de condições fisicamente 

incapacitantes (variável contínua). Esta análise foi conduzida separadamente 

para cada país e posteriormente as razões de chance de cada país (o tamanho 

do efeito) e para cada variável incluída no modelo foram sumarizadas usando 

meta-analises de efeito fixo. A heterogeneidade foi calculada utilizando Higgins 

I² (Higgins and Thompson 2002) e, quando era encontrada heterogeneidade 

estatisticamente significante, a meta-análise era repetida utilizando efeitos 

randômicos.  

 

3.3.3 Associação da concordância dos comportamentos de saúde entre 

cônjuges com os desfechos de saúde  

 

Para identificar como as diferentes categorias de concordância quando 

comparadas com a categoria “nenhum dos cônjuges desempenha o 

comportamento” (categoria de referência) estão associadas à maior 

prevalência de doenças cardiovasculares e depressão, foram utilizados outros 

modelos de regressão logística ajustados pelos fatores socioeconômicos e 

culturais (país de origem), abrangência da rede social e condições fisicamente 

incapacitantes.  

Por último, para testar a hipótese de que a concordância de 

comportamentos não saudáveis estava associada a uma maior mortalidade 

foram construídos modelos de análise utilizando a regressão de Cox ajustados 

pelos mesmos fatores descritos acima.  

Com objetivo de identificar como o comportamento de um interfere nos 

desfechos de saúde de si e de seu cônjuge  todas estas análises foram feitas 



20 
 

separadamente para homens e mulheres. Entretanto não foram feitas 

separadamente para cada país devido ao pequeno número de casais em que 

os cônjuges faziam consumo de álcool e tabaco, especialmente consumo de 

risco de álcool, no entanto, elas foram ajustadas para país de origem.  

 

3.4  Aspectos éticos 

 

Os participantes que aceitaram participar da pesquisa assinaram termo 

de consentimento (Anexo 1) e, quando impossibilitados pela demência, eram 

assinados por familiares responsáveis. Nos casos de participantes analfabetos, 

o termo de consentimento era lido e o participante expressava verbalmente seu 

consentimento em participar da pesquisa, o que era testemunhado. O estudo 

foi submetido e aprovado pelos comitês de ética locais em cada país e pelo 

Instituto de Psiquiatria do King’s College London. A proposta de análise 

secundária desta dissertação foi aprovada pelo Comitê do 10/66 Dementia 

research Group - steering comittee (Anexo 2) e pelo Comitê de Ética da 

Universidade Federal de São Paulo (CAAE: 20443313.1.0000.5505) (Anexo 3).  

  



21 
 

4  RESULTADOS 

 

4.1  Descrição da amostra 

 

Uma descrição geral da amostra para cada país é apresentada na tabela 

1. A distribuição de idade foi similar para todos os países, com uma proporção 

ligeiramente superior de pessoas acima de 80 anos em Porto Rico (30,6%). 

Com relação ao nível educacional, houve uma alta proporção de pessoas com 

baixo nível educacional (“nenhuma ou mínima”), principalmente no México 

(72,4%) e na República Dominicana (68,6%). Em Cuba, Porto Rico e Peru, 

cerca de 20% da amostra possuía nível educacional “terciário”, mas apenas 

uma pequena proporção no México (5,4%) e República Dominicana (3,3%). 

Como parâmetros econômicos, utilizamos o indicador número de bens 

materiais no domicílio e se o participante recebia ou não algum rendimento. 

Porto Rico destacou-se dos demais, onde 98,9% dos participantes possuíam 

de 6 a 7 eletrodomésticos e 96,9% possui alguma renda. Nos demais países, a 

maioria dos participantes também possui de 6 a 7 eletrodomésticos, mas com 

taxas menores. É importante destacar ainda, que, com exceção de Porto Rico, 

um em cada quatro idosos não recebia qualquer tipo de rendimento (incluindo 

pensões, salário, aposentadoria ou algum tipo de mesada). 

Em relação à abrangência da rede social destes participantes, cerca de 

90% da amostra em todos os países possuía rede social “moderada” ou 

“ampla”, com destaque para a República Dominicana e o Peru, em que mais de 

70% era ampla. Já o México é o país com maior proporção de participantes 

com rede social de abrangência restrita (10,5%), seguido de Porto Rico (8,5%). 
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Quanto aos comportamentos de saúde encontramos que a proporção de 

participantes fazendo uso de álcool em qualquer quantidade foi similar em 

Cuba e Porto Rico (cerca de 13%), e no México e na República Dominicana 

(cerca de 21%), sendo este último, o único país com taxa de participantes 

fazendo uso de risco de álcool maior do que a taxa de participantes 

consumindo álcool moderadamente (15,1% comparados à 6,2%). Em Cuba, 

encontramos uma alta proporção de participantes tabagistas em comparação 

aos demais países (16,9%), e o sedentarismo foi o comportamento não 

saudável mais frequente, chegando a cerca de 30% em todos os países.  

Avaliamos também a saúde dos participantes e encontramos que mais 

de 60% da amostra total possuía pelo menos uma condição fisicamente 

incapacitante, sendo que no México, República Dominicana e Porto Rico, mais 

de 20% possuía 3 ou mais. Com exceção do Peru, onde 29,3% das pessoas 

relataram ter uma doença cardiovascular, cerca de metade dos participantes 

nos outros países fizeram este relato. Já a depressão era muito mais alta na 

República Dominicana (12,7%) do que nos outros países (entre 1,7 e 4,2%).  

 

 



23 
 

 

 

Tabela 1: Características gerais da amostra total por país 

 
México Cuba 

República 
Dominicana 

Porto Rico Peru Total 

 n= 598 n= 770 n= 338 n= 704 n= 492 n= 2902 
 n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

       
Faixa etária       

65-69 158 (26,4) 196 (25,4) 87(25,7) 128 (18,2) 135 (27,5) 704 (24,3) 
70-74 184 (30,8) 229 (29,7) 110 (32,6) 177 (25,1) 126 (25,6) 826 (28,4) 
75-79 139 (23,2) 184 (24,0) 73 (21,6) 184 (26,1) 104 (21,1) 684 (23,6) 

80+ 117 (19,6) 157 (20,4) 68 (20,1) 215 (30,6) 127 (25,8) 684 (23,6) 
Missing 0 (0,0) 4 (0,5) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 4 (0,1) 

       
Nível educacional       

Nenhum ou mínimo 433 (72,4) 135 (17,5) 232 (68,6) 125 (17,7) 66 (13,4) 991 (34,2) 
Primário completo 97 (16,2) 259 (33,6) 67 (19,8) 152 (21,6) 181 (36,8) 756 (26,0) 

Secundário Completo 36 (6,0) 227 (29,5) 25 (7,4) 271 (38,5) 156 (31,7) 715 (24,6) 
Terciário 32 (5,4) 149 (19,4) 11 (3,3) 154 (21,9) 89 (18,1) 435 (15,0) 

Missing 0 (0,0) 0 (0,0) 3 (0,9) 2 (0,3) 0 (0,0) 5 (0,2) 
       
Bens materiais no domicílio      

0-2 50 (8,4) 4 (0,5) 12 (3,5) 2 (0,3) 9 (1,8) 77 (2,6) 
3-5 197 (32,9) 199 (25,9) 149 (44,1) 6 (0,8) 92 (18,7) 643 (22,2) 
6-7 351 (58,7) 563 (73,1) 176 (52,1) 696 (98,9) 391 (79,5) 2177 (75,0) 

Missing 0 (0,0) 4 (0,5) 1 (0,3) 0 (0,0) 0 (0,0) 5 (0,2) 

       
Possuir renda       

Sim 455 (76,1) 618 (80,3) 243(71,9) 682 (96,9) 343 (69,7) 2341 (80,7) 
Não  143 (23,9) 149 (19,3) 91 (26,9) 13 (1,8) 141 (28,7) 537 (18,5) 

Missing 0 (0,0) 3 (0,4) 4 (1,2) 9 (1,3) 8 (1,6) 24 (0,8) 

       
Abrangência da rede social      

Restrita 63 (10,5) 40 (5,2) 7 (2,1) 60 (8,5) 22 (4,5) 192 (6,6) 
Moderada 299 (50,0) 399 (51,8) 79 (23,3) 311 (44,2) 101 (20,5) 330 (41,0) 

Ampla 233 (39,0) 331 (43,0) 244 (72,2) 333 (47,3) 356 (72,4) 704 (51,6) 
Missing 3 (0,5) 0 (0,0) 8 (2,4) 0 (0,0) 13 (2,6) 24 (0,8) 

       
Comportamentos de saúde     

Consumo moderado de 
álcool 

100 (16,7) 55 (7,1) 21 (6,2) 63 (8,9) 19 (3,8) 258 (8,9) 

Consumo de risco de 
álcool 

28 (4,7) 49 (6,4) 51 (15,1) 32 (4,5) 3 (0,6) 163 (5,6) 

Tabagismo 51 (8,5) 130 (16,9 36 (10,6) 30 (4,3) 23 (4,6) 270 (9,3) 
Sedentarismo 190 (31,8) 223 (29,0) 112 (33,1) 248 (35,2) 147 (29,9) 920 (31,7) 

       
Número de condições fisicamente incapacitantes     

0 194 (32,5) 276 (35,8) 85 (25,1) 174 (24,7) 191 (38,8) 920 (31,7) 
1-2 277 (46,3) 374 (48,6) 157 (46,5) 324 (46,0) 221 (44,9) 1353 (46,6) 
3+ 126 (21,0) 114 (14,8) 91 (26,9) 204 (29,0) 78 (15,9) 613 (21,1) 

Missing 1 (0,2) 6 (0,8) 5 (1,5) 2 (0,3) 2 (0,4) 16 (0,6) 

       
Doenças Crônicas       

Doença cardiovascular 322 (55,5) 525 (68,2) 194 (57,4) 322 (45,7) 144 (29,3) 1571 (52,3) 
Depressão 23 (3,8) 24 (3,1) 43 (12,7) 21 (1,7) 21 (4,3) 123 (4,2) 

Mortalidade 56 (9,4) 148 (19.2) 79 (23,4) - 44 (8.9) 327 (11.3) 
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Nas figuras de 2 a 5, apresentamos a porcentagem de desempenho dos 

comportamentos de saúde pelos participantes da amostra separadamente por 

gênero e país, e podemos observar que, com exceção de sedentarismo em que a 

proporção é semelhante entre homens e mulheres, os demais comportamentos são 

realizados em sua maioria pelos homens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 2 - Proporção, por país e gênero, da 
amostra total que bebe moderadamente 

Figura 3 - Proporção, por país e gênero, da 
amostra total que faz consumo de risco de álcool 
 

Figura 4 - Proporção, por país e gênero, da 
amostra total que faz consumo de tabaco 
 

Figura 5 - Proporção, por país e gênero, da 
amostra total que é sedentária 
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4.2  Estimativa da concordância entre casais idosos  

 

A tabela 2 descreve a prevalência das concordâncias entre casais para 

os comportamentos de saúde de cada país. De maneira geral, houve uma 

concordância alta entre os cônjuges para os comportamentos estudados. Além 

disso, quando o comportamento era discordante entre os cônjuges, houve uma 

proporção maior de homens do que mulheres desempenhando os 

comportamentos: consumir álcool, fumar ou ser sedentário. 

Com relação à concordância entre os cônjuges para consumo de álcool, 

mais de 70% dos casais da amostra eram abstinentes, com exceção do México 

(61,5%) e da República Dominicana (58%). Entretanto, a taxa de concordância 

em que ambos os cônjuges faziam consumo de risco de álcool foi baixa, 

chegando a apenas 1% em Cuba e 1,2% na República Dominicana, sendo 

estes os únicos países com a presença de casais em que ambos os cônjuges 

desempenhavam esse comportamento. O padrão das relações de 

concordância para consumo de álcool também é notado para o de consumo de 

tabaco, uma vez que encontramos uma alta proporção de casais em que 

ambos os cônjuges não fumavam (83,2%), pequena proporção em que ambos 

eram tabagistas (apenas 1,8%, sendo que em Porto Rico e Peru, não haviam 

casais tabagistas), e nos casos de casais discordantes, houve uma proporção 

maior de homens tabagistas do que  mulheres (12,1%  e 2,9% 

respectivamente). Da mesma maneira ocorre com o sedentarismo, mas em 

menor proporção, já que 46,9% dos casais eram fisicamente ativos e 10,6% 

sedentário. De uma forma geral, entre os casais
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discordantes para esse comportamento, a proporção de casais em que apenas o 

homem, ou apenas a mulher eram sedentários foi semelhante (22,3% dos homens e 

19,7% das mulheres). Em Cuba, as proporções de casais em que apenas a mulher 

era sedentária foi um pouco mais alta (23,6%) do que casais em que apenas o 

homem era sedentário (17,1%). 

 

Tabela 2: Concordância de comportamentos de saúde entre cônjuges por país (unidade = casal) 

 México Cuba 
 

República 
Dominicana 

Porto Rico Peru 
 

Total 

 n= 299    n= 385    n= 169    n= 352    n= 246    n= 1451  

 n(%) n(%) n(%) n(%) n(%) n(%) 

Concordância para consumo de álcool      

       
Qualquer consumo       

Ambos abstêmios 184 (61,5) 281 (73,0) 98 (58,0) 258 (73,3) 215 (87,4) 1036 (71,4) 
Ambos consomem 17 (5,7) 13 (3,4) 5 (3,0) 3 (0,9) 1 (0,4) 39 (2,7) 

Apenas a mulher 15 (5,0) 7 (1,8) 10 (5,9) 5 (1,4) 1 (0,4) 38 (2,6) 
Apenas o homem 79 (26,4) 70 (18,2) 52 (30,8) 84 (23,8) 18 (7,3) 303 (20,9) 

Missing 4 (1,4) 14 (3,6) 4 (2,4)  2 (0,6) 11 (4,5) 35 (2,4) 
       

Consumo moderado       
Ambos  14 (4,7) 7 (1,8) 3 (1,8) 2 (0,6) 1 (0,4) 27 (1,9) 

Apenas a mulher 17 (5,7) 4 (1,0) 3 (1,8) 3 (0,8) 1 (0,4) 28 (2,0) 
Apenas o homem 55 (18,4) 36 (9,3) 12 (7,1) 56 (15,9) 16 (6,5) 175 (12,1) 

Missing 4 (1,4) 14 (3,6) 4 (2,4)  2 (0,6) 11 (4,5) 35 (2,4) 
       

Consumo de risco       
Ambos  0 (0,0) 4 (1,0) 2 (1,2) 0 (0,0) 0 (0,0) 6 (0,4) 

Apenas a mulher 1 (0,3) 5 (1,3) 7 (4,1) 3 (0,8) 0 (0,0) 16 (1,1) 
Apenas o homem 27 (9,0) 36 (9,3) 40 (23,7) 29 (8,2) 2 (0,8) 134 (9,2) 

Missing 4 (1,3) 14 (3,6) 4 (2,4)  2 (0,6) 11 (4,5) 35 (2,4) 
       

Concordância para tabagismo      

       
Nenhum 251 (83,9) 274 (71,2) 137 (81,0) 322 (91,5) 223 (90,7) 1207 (83,2) 

Ambos  3 (1,0) 19 (4,9) 4 (2,4) 0 (0,0) 0 (0,0) 26 (1,8) 
Apenas a mulher 3 (1,0) 18 (4,7) 12 (7,1) 4 (1,1) 5 (2,0) 42 (2,9) 

Apenas o homem 42 (14,1) 74 (19,2) 16 (9,5) 26 (7,4) 18 (7,3) 176 (12,1) 
Missing 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Concordância para sedentarismo      

       
Ambos ativos 135 (45,2) 195 (50,7) 81 (47,9) 147 (41,8) 122 (49,6) 680 (46,9) 

Ambos sedentários 29 (9,7) 33 (8,6) 26 (15,4) 43 (12,2) 23 (9,3) 154 (10,6) 
Apenas mulher 

sedentária 
53 (17,7) 91 (23,6) 27 (16,0) 76 (21,6) 39 (15,9) 286 (19,7) 

Apenas homem 
sedentário 

78 (26,1) 66 (17,1) 33 (19,5) 85 (24,1) 61 (24,8) 323 (22,3) 

Missing 4 (0,7) 0 (0,0) 2 (0,6) 1 (0,1) 1 (0,2) 8 (0,3) 
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Gráfico 5: Concordância para qualquer consumo de álcool
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Gráfico 6: Concordância para consumo moderado de álcool
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Nas figuras 6 a 10 apresentamos as proporções de concordância de cada 

comportamento de saúde por país, sendo possível observar a alta proporção de 

cônjuges com comportamentos similares em todos os países e comportamentos. 

Também nota-se mais claramente que, nos casais discordantes, houve maior 

proporção de homens desempenhando o comportamento em comparação às 

mulheres, com a única exceção de sedentarismo em Cuba, em que houve uma 

proporção maior de mulheres sedentárias do que homens.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 6 – Proporção de concordância para qualquer consumo 
de álcool por país 

Figura 7 – Proporção de concordância para consumo moderado 
de álcool por país 
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Gráfico 7: Concordância para consumo de risco de álcool

Apenas homem 

Apenas mulher 

Ambos de risco

Ambos abstêmios

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

México Cuba República 
Dominicana

Porto Rico Peru

Gráfico 8: Concordância para tabagismo
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Gráfico 9: Concordância para sedentarismo
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Figura 8 – Proporção de concordância para consumo de risco 
de álcool por país 

Figura 9 – Proporção de concordância para tabagismo por país 

Figura 10 – Proporção de concordância sedentarismo por país 
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4.3  Fatores associados a concordância de comportamentos de 

saúde entre cônjuges 

 

Apresentamos nas tabelas 3 a 5 (e resumidamente na tabela 6) os 

fatores associados à concordância entre os cônjuges para os seguintes 

comportamentos: ambos abstinentes de álcool, ambos não tabagistas e ambos 

fisicamente ativos.  

Na tabela 3, apresentamos os fatores associados com a concordância 

dos cônjuges para a abstinência de álcool para cada país e o resultado da 

meta-análise que sumariza os achados em todos os países, incluindo o teste e 

a quantificação de heterogeneidade. Encontramos que idade estava 

positivamente associada à concordância do casal para este comportamento em 

Cuba, República Dominicana e Peru, em uma relação em que, quanto mais 

avançada a idade, maior a probabilidade de ambos os cônjuges serem 

abstinentes, relação esta que se confirmou na meta-análise dos resultados de 

todos os países juntos (OR=1,03 ; IC95% 1,02-1,05). A abrangência da rede 

social estava inversamente associada com a concordância dos casais para a 

abstinência de álcool no México, em que quanto maior a rede social, menor a 

probabilidade de ambos os cônjuges serem abstinentes de álcool (OR=0,84 ; 

IC95% 0,77-0,92), e mesmo tendo esta associação estatisticamente 

significante apenas para o México, ela foi confirmada na meta-análise dos 

resultados de todos os países juntos (OR=0,92 ; IC95% 0,88-0,97). Quanto ao 

número de condições fisicamente incapacitantes, foi encontrada uma 

associação positiva na República Dominicana (OR=1,17 ; IC95% 1,02-1,34) e 

em Porto Rico (OR=1,13 ; IC95% 1,01-1,26), em que quanto maior o número 
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de condições fisicamente incapacitantes maior a probabilidade de ambos os 

cônjuges serem abstinentes de álcool. Já em Cuba no entanto, encontramos 

uma associação inversa (OR=0,86 ; IC95% 0,75-0,99), ou seja, neste país, 

quanto maior o número de condições fisicamente incapacitantes, menor a 

probabilidade de ambos os cônjuges serem abstinentes. Entretanto, não foi 

encontrada uma associação estatisticamente significante na meta-análise que 

confirmasse qualquer uma dessas relações (OR-= 1,02 ; IC95% 0,89-1,14). 

Tampouco foram encontradas associações entre nível educacional (OR=1,01 ; 

IC95% 0,92-1,11 na meta-análise), possuir renda (OR=0,86 ; IC95% 0,63-1,10 

na meta análise), ou bens materiais no domicílio (OR=1,04 ; IC95% 0,95-1,12 

na meta-análise). Com relação à heterogeneidade das meta-analises 

conduzidas, ela não foi estatisticamente significante para nenhum dos fatores 

estudados, com exceção de número de condições fisicamente incapacitantes 

(I2 75,4 ; IC95% 39-90 ; Q=16,24 ; gl=4 ;p=0,003), tendo sido utilizado efeito 

randômico na meta-análise para correção. 

 .
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Tabela 3: Associação de fatores sociodemográficos, econômicos, rede social e condição de saúde com concordância de casais para consumo de 
álcool-ambos os cônjuges abstinentes 

 Sociodemográficos  Econômicos  Rede Social  Condição de Saúde 

 
Idade 

Nível educacional 
(OR por nível) 

 Possui renda 
Bens materiais no 

domicílio 
 

Abrangência da 
rede social 

 
Número de condições 
fisicam. incapacitantes 

 OR* (IC) OR* (IC)  OR* (IC) OR* (IC)  OR* (IC)  OR* (IC) 

México 1,03 (0,99-1,06) 0,87 (0,73-1,04)  1,17 (0,78-1,77) 1,10 (0,98-1,24)  0,84 (0,77-0,92)  1,05 (0,93-1,18) 

Cuba 1,06 (1,03-1,10) 1,13 (0,94-1,36)  0,84 (0,51-1,38) 0,94 (0,77-1,15)  0,93 (0,84-1,02)  0,86 (0,75-0,99) 

República 
Dominicana 

1,04 (1,00-1,08) 0,96 (0,74-1,24)  0,75 (0,44-1,28) 1,05 (0,86-1,28)  1,05 (0,91-1,22)  1,17 (1,02-1,34) 

Porto Rico 1,00 (0,98-1,03) 1,17 (0,99-1,38)  0,43 (0,09-1,99) 0,83 (0,57-1,21)  0,98 (0,90-1,06)  1,13 (1,01-1,26) 

Peru 1,05 (1,00-1,11) 1,00 (0,71-1,42)  0,85 (0,40-1,80) 1,04 (0,75-1,43)  0,90 (0,76-1,07)  0,86 (0,69-1,07) 

                
               

Efeito fixo 1,03 (1,02-1,05) 1,01 (0,92-1,11)  0,86 (0,63-1,10) 1,04 (0,95-1,12)  0,92 (0,88-0,97)  1,01 (0,95-1,07) 

Efeito 
randômico 

- - - -  - - - -  - -  1,02 (0,89-1,14) 

Heterogeneidade

Teste Q (g,l,) p 7,43 (4) p=0,115 7,23 (4) p=0,124  2,65 (4) p=0,617 3, 78(4) p=0,436  8,63 (4) p=0,071  16,24 (4) p=0,003 

I2 (95%) 
46,1 (0-80) 44,7 (0-80)  0,0 (0-79) 0,0 (0-79)  53,7 (0-83)  75,4 (39-90) 

* Odds Ratio ajustada por gênero, idade, educação, possuir renda, quantidade de eletrodomésticos, abrangência da rede social e número de doenças incapacitantes 
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Na tabela 4, apresentamos os fatores associados com a concordância 

dos cônjuges para a abstinência de tabaco para cada país e a meta-análise 

que sumariza os achados em todos os países, incluindo o teste e a 

quantificação da heterogeneidade. Em Cuba e no Peru, quanto mais avançada 

a idade, maior a probabilidade de ambos os cônjuges não fumarem (OR=1,07 ; 

IC95% 1,04-1,10 e OR=1,08 ; IC95% 1,02-1,15 respectivamente), e esta 

relação entre idades mais avançadas e concordância de casais não tabagistas 

se confirmou na meta-análise (OR=1,05 ; IC95% 1,03-1,07). A idade foi o único 

fator que esteve associado com concordância para casais não tabagistas na 

meta-análise, para os demais fatores, encontramos associações apenas 

isoladamente nos países. Na República Dominicana, possuir renda estava 

inversamente associada com a concordância entre os cônjuges para a 

abstinência de tabaco (OR=0,46 ; IC95% 0,22-0,97), assim como o número de 

bens materiais no domicílio no Peru estava inversamente associada com esta 

mesma concordância. Ou seja, neste último país, quanto maior o número de 

bens materiais no domicílio menor a probabilidade de ambos os cônjuges não 

fumarem (OR=0,43 ; IC95% 0,25-0,76). Ainda no Peru, quanto maior o número 

de condições fisicamente incapacitantes, menor a probabilidade de ambos os 

cônjuges não fumarem (OR=0,79; IC95% 0,64-0,98). Por fim, não foi 

encontrada nenhuma associação do nível educacional (OR=1,10 ; IC95% 0,98-

1,22) e da rede social (OR=1,03 ; IC95% 0,97-1,08) com a referida 

concordância. Além do mais, o teste de heterogeneidade indica que a amostra 

era homogênea para todos os fatores com exceção de número de bens 

materiais no domicílio (I2 79,1 ; IC95% 50-91 ; Q=19,18 ; gl=4 ; p=0,001), tendo 

sido utilizado efeito randômico na meta-análise como correção. 
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Tabela 4: Associação de fatores sociodemográficos, econômicos, rede social e condição de saúde com concordância de casais para tabagismo-
ambos os cônjuges não fumam 

 Sociodemográficos  Econômicos  Rede Social  Condição de Saúde 

 
Idade 

Nível educacional 
(OR por nível) 

 Possui renda 
Bens materiais no 

domicílio 
 

Abrangência da rede 
social 

 
Número de condições 
fisicam. incapacitantes 

 OR* (IC) OR* (IC)  OR* (IC) OR* (IC)  OR* (IC)  OR* (IC) 

México 1,00 (0,96-1,05) 1,08 (0,85-1,36)  1,30 (0,78-2,18) 0,99 (0,86-1,15)  1,10 (0,98-1,23)  1,12 (0,95-1,32) 

Cuba 1,07 (1,04-1,10) 1,10 (0,93-1,31)  0,97 (0,61-1,54) 1,08 (0,90-1,30)  0,97 (0,88-1,06)  1,02 (0,89-1,16) 

República 
Dominicana 

1,05 (1,00-1,10) 1,30 (0,92-1,83)  0,46 (0,22-0,97) 1,05 (0,83-1,35)  1,18 (0,98-1,42)  1,07 (0,90-1,27) 

Porto Rico 1,03 (0,98-1,07) 1,15 (0,89-1,48)  1,74 (0,36-8,28) 1,18 (0,79-1,76)  1,05 (0,93-1,19)  0,99 (0,84-1,17) 

Peru 1,08 (1,02-1,15) 0,94 (0,63-1,40)  1,52 (0,69-3,33) 0,43 (0,25-0,76)  0,97 (0,82-1,14)  0,79 (0,64-0,98) 

                
                

Efeito fixo 1,05 (1,03-1,07) 1,10 (0,98-1,22)  0,80 (0,53-1,06) 0,95 (0,85-1,05)  1,03 (0,97-1,08)  0,99 (0,92-1,07) 

Efeito 
randômico 

- - - -  - - 0,93 (0,70-1,17)  - -  - - 

Heterogeneidade 

Teste Q (g,l,) p 8,07 (4) p= 0,089 1,46 (4) p=0,834  6,97 (4) p=0,138 19,18 (4) p=0,001  5,55 (4) p=0,236  7,79 (4) p=0,100 

I2 (95%) 
50,5 (0-82) 0,0 (0-79)  42,6 (0-79) 79,1 (50-91)  27,9 (0-72)  48,7 (0-81) 

* Odds Ratio ajustada por gênero, idade, educação, possuir renda, quantidade de eletrodomésticos, abrangência da rede social e número de doenças incapacitantes 
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Na tabela 5, apresentamos os fatores associados com casais 

fisicamente ativos para cada país e a meta-análise que sumariza os achados 

em todos os países, incluindo o teste de heterogeneidade. O único país que 

não apresentou uma associação estatisticamente significante entre idade e 

concordância de casais fisicamente ativos foi a República Dominicana, nos 

demais países encontramos uma associação inversa, em que quanto mais 

avançada a idade, menor  a probabilidade de ambos os cônjuges serem 

fisicamente ativos, dado que se confirmou na meta-análise (OR=0,94 ; IC95% 

0,92-0,97). Entretanto, a República Dominicana é o único país em que foi 

encontrada associação positiva entre esta concordância e o nível educacional 

(OR=1,35 ; IC95%1,02-1,77), em que quanto maior o nível educacional, maior 

a probabilidade de ambos os cônjuges serem fisicamente ativos. Mas, ao 

sumarizar os achados entre os países, os dados encontrados na meta-análise 

para este fator não foram estatisticamente significantes (OR=1,02 ; IC95% 

0,94-1,11). Bens materiais no domicílio estava positivamente associado com 

casais fisicamente ativos no México (OR=1,16 ; IC95% 1,03 – 1,31) e no Peru 

(OR=1,47 ; IC95% 1,18-1,83), ou seja, quanto maior o número de bens 

materiais nos domicílios destes países, maior a probabilidade de ambos os 

cônjuges serem fisicamente ativos. Tampouco foram encontrados resultados 

estatisticamente significantes na meta-análise (OR=1,12 ; IC95% 0,94-1,29). 

Quanto à rede social, foi encontrada associação positiva tanto em Cuba, 

México e Porto Rico quanto na meta-análise (OR=1,15 ; IC95% 1,10-1,20), 

indicando que, quanto maior a rede social, maior a probabilidade de ambos os 

cônjuges serem fisicamente ativos. A associação inversa entre número de 

condições fisicamente incapacitantes e casais fisicamente ativos foi encontrada 
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em todos os países e também na meta-análise (OR=0,75 ; IC95% 0,70-0,79), 

indicando que, quanto maior o número de condições fisicamente 

incapacitantes, menor a probabilidade de ambos os cônjuges serem 

fisicamente ativos. Não foi encontrada associação entre possuir renda e a 

referida concordância seja para qualquer país ou na meta-análise (OR=0,86 ; 

IC95% 0,66-1,07). O teste de heterogeneidade indica que a amostra era 

homogênea para todos os fatores com exceção de idade (I2 71,0 ; IC95% 26-

89; Q= 13,77 ; gl=4 ; p=0,008) e bens materiais no domicílio (I2 67,9 ; IC95% 

17-88 ; Q= 12,44; gl=4; p=0,014), tendo sido utilizado efeito randômico para as 

meta-análises. 
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Tabela 5: Associação de fatores sociodemográficos, econômicos, rede social e condição de saúde com concordância de casais para atividade física 
– ambos os cônjuges são fisicamente ativos 

 Sociodemográficos  Econômicos  Rede Social  Condição de Saúde 

 
Idade 

Nível educacional 
(OR por nível) 

 Possui renda 
Bens materiais no 

domicílio 
 

Abrangência da rede 
social 

 
Número de condições 
fisicam. incapacitantes 

incapacitantes  OR* (IC) OR* (IC)  OR* (IC) OR* (IC)  OR* (IC)  OR* (IC) 

México 0,95 (0,92-0,98) 0,98 (0,82-1,16)  0,68 (0,45-1,03) 1,16 (1,03-1,31)  1,12 (1,02-1,22)  0,85 (0,75-0,95) 

Cuba 0,92 (0,89-0,95) 1,01 (0,86-1,19)  1,11 (0,72-1,72) 1,05 (0,87-1,25)  1,20 (1,09-1,31)  0,72 (0,63-0,83) 

República 
Dominicana 

0,98 (0,94-1,02) 1,35 (1,02-1,77)  0,97 (0,56-1,66) 0,87 (0,71-1,07)  1,15 (0,99-1,33)  0,76 (0,66-0,88) 

Porto Rico 0,90 (0,88-0,93) 1,04 (0,88-1,23)  0,86 (0,24-3,08) 1,18 (0,82-1,68)  1,22 (1,13-1,33)  0,70 (0,63-0,79) 

Peru 0,95 (0,93-0,98) 0,97 (0,78-1,21)  1,09 (0,68-1,72) 1,47 (1,18-1,83)  1,08 (0,98-1,19)  0,72 (0,62-0,84) 

                
                

Efeito fixo 0,94 (0,92-0,95) 1,02 (0,94-1,11)  0,86 (0,66-1,07) 1,09 (1,00-1,18)  1,15 (1,10-1,20)  0,75 (0,70-0,79) 

Efeito 
randômico 

0,94 (0,92-0,97) - -  - - 1,12 (0,94-1,29)  - -  - - 

Heterogeneidade
Teste Q (g,l,) p 13,77 (4) p=0,008 3,48 (4) p=0,481  3,30 (4) p=0,509 12,44 (4) p= 0,014  4,92 (4) p=0,296  5,08 (4) p=0,279 

I2 (95%) 
71,0 (26-89) 0,0 (0-79)  0,0 (0-79) 67,9 (17-88)  18,6 (0-83)  21,2 (0-67) 

* Odds Ratio ajustada por gênero, idade, educação, possuir renda, quantidade de eletrodomésticos, abrangência da rede social e número de doenças incapacitantes 
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Na tabela 6 apresentamos, de maneira resumida, os dados oriundos das 

meta-análises e testes de heterogeneidade realizados para identificar a 

associação dos fatores sociodemográficos, econômicos, rede social e condição 

de saúde com as concordâncias de casais para “ambos abstinentes de álcool”, 

“ambos não fumam” e “ambos fisicamente ativos”. Nesta tabela, observamos a 

associação positiva entre idade e casais abstinentes de álcool e tabaco, ou 

seja, em que quanto maior a idade, maior a probabilidade de ambos os 

cônjuges não consumirem álcool ou tabaco. Também encontramos associação 

inversa deste fator com casais fisicamente ativos, em que, quanto mais 

avançada a idade, menor  a probabilidade de ambos os cônjuges serem 

fisicamente ativos. Observamos ainda a associação positiva entre rede social e 

casais fisicamente ativos, em que quanto maior a rede social, maior a 

probabilidade de ambos os cônjuges serem fisicamente ativos, além da 

associação inversa deste mesmo fator com casais abstinentes de álcool, 

indicando que quanto maior a rede social, menor a probabilidade de ambos os 

cônjuges serem abstinentes de álcool. Por fim, observa-se a associação 

inversa entre número de condições fisicamente incapacitantes e casais 

fisicamente ativos, indicando que quanto maior o número destas condições, 

menor a probabilidade de ambos os cônjuges serem fisicamente ativos. 

Conforme já mencionado, não encontramos associações entre as referidas 

concordâncias e nível educacional, possuir renda e bens materiais no domicílio.  
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Tabela 6:  Associação de fatores sociodemográficos, econômicos, rede social e condição de saúde com concordância de casais para comportamentos de 
saúde – tabela resumida com os resultados apenas das meta-analises 

 
Idade  

Nível educacional 
(OR por nível) 

 Possui renda  
Bens materiais no 

domicílio 
 Rede Social  

Número de condições 
físicam. incapacit. 

 OR* (CI95%)  OR* (CI95%)  OR* (CI95%)  OR* (CI95%)  OR* (CI95%)  OR* (CI95%) 

Ambos abstinentes de álcool                

Efeito fixo 1,03 (1,02-1,05)  1,01 (0,92-1,11)  0,86 (0,63-1,10)  1,04 (0,95-1,12)  0,92 (0,88-0,97)  1,01 (0,95-1,07) 

Efeito randômico - -  - -  - -  - -  - ,-  1,02 (0,89-1,14) 

Heterogeneidade
Teste Q (g,l,) p 

7,43 (4) p=0,115  7,23 (4) p=0,124  2,65 (4) p=0,617  3,78 (4) p=0,436  8,63 (4) p=0,071  16,24 (4) p=0,003 

I2 (95%) 
46,1 (0-80)  44,7 (0-80)  0,0 (0-79)  0,0 (0-79)  53,7 (0-83)  75,4 (39-90) 

                0,95 (0,73-1,16) 
Ambos não fumam                 

Efeito fixo 1,05 (1,03-1,07)  1,10 (0,98-1,22)  0,80 (0,53-1,06)  0,95 (0,85-1,05)  1,03 (0,97-1,08)  0,99 (0,92-1,07) 

Efeito randômico - -  - -  - -  0,93 (0,70-1,17)  - -  - - 

Heterogeneidade
Teste Q (g,l,) p 

8,07 (4) p=0,089  1,46 (4) p=0,834  6,97 (4) p=0,138  19,18 (4) p=0,001  5,55 (4) p=0,236  7,79 (4) p=0,100 

I2 (95%) 
50,5 (0-82)  0,0 (0-79)  42,6 (0-79)  79,1 (50-91)  27,9 (0-72)  48,7 (0-81) 

                  
Ambos fisicamente ativos                 

Efeito fixo 0,94 (0,92-0,95)  1,02 (0,94-1,11)  0,86 (0,66-1,07)  1,09 (1,00-1,18)  1,15 (1,10-1,20)  0,75 (0,70-0,79) 

Efeito randômico 0,94 (0,92-0,97)  - -  - -  1,12 (0,94-1,29)  - -  - - 

Heterogeneidade
Teste Q (g,l,) p 

13,77 (4) p=0,008  3,48 (4) p=0,481  3,30 (4) p=0,509  12,44 (4) p=0,014  4,92 (4) p=0,296  5,08 (4) p=0,279 

I2 (95%) 
71,0 (26-89)  0,0 (0-79)  0,0 (0-79)  67,9 (17-88)  18,6 (0-83)  21,2 (0-67) 

* Odds Ratio ajustada por gênero, idade, educação, possuir renda, quantidade de eletrodomésticos, abrangência da rede social e número de doenças incapacitantes 
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4.4  Associação das concordâncias de comportamentos com 

desfechos de saúde  

 

As associações da concordância entre cônjuges para comportamentos 

de saúde com doenças cardiovasculares, depressão e mortalidade, 

estratificada por gênero, estão apresentada nas tabelas 7 a 9. Lembramos que 

para estas análises não foi possível conduzi-las separadamente para cada pais 

e depois realizar meta-análise devido a um número insuficiente de 

observações. As análises foram conduzidas para todos os países juntos e 

ajustadas para os países de origem. 

Na tabela 7, apresentamos a associação das concordâncias entre 

cônjuges para comportamentos de saúde com doenças cardiovasculares. De 

todos os comportamentos, o único em que encontramos associação da 

concordância com este desfecho de saúde foi a atividade física, não tendo sido 

encontrada associação estatisticamente significante para consumo de álcool ou 

de tabaco. Desta maneira, com relação à atividade física, participantes ativos, 

sejam homens ou mulheres, casados com pessoas sedentárias tinham menor 

probabilidade de ter uma doença cardiovascular (OR=0,70 ; IC95% 0,52-0,94 

para homens e OR=0,61 ; IC95% 0,45-0,81 para mulheres) do que 

participantes ativos casados com pessoas também ativas.  
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Tabela 7: Associação entre as concordâncias para comportamentos de saúde e doença cardiovascular 

 
Qualquer consumo de 

álcool  
Consumo moderado de 

álcool  
Consumo de risco de 

álcool  Tabagismo  Sedentarismo 
 Mulher Homem  Mulher Homem  Mulher Homem  Mulher Homem  Mulher Homem 
 OR* 

(IC95%) 
OR* 

(IC95%) 
 

OR* 
(IC95%) 

OR* 
(IC95%) 

 
OR* 

(IC95%) 
OR* 

(IC95%) 
 

OR* 
(IC95%) 

OR* 
(IC95%) 

 
OR* 

(IC95%) 
OR* 

(IC95%) 

Relação de concordância entre cônjuges 

Nenhum 
desempenha 

Ref Ref  Ref Ref  Ref Ref  Ref Ref  Ref Ref 

Ambos 
desempenham  

0,95 
(0,48-1,87) 

0,70 
(0,35-1,38) 

 
0,80 

(0,35-1,78) 
0,82 

(0,37-1,81) 
 

1,01 
(0,20-5,15) 

1,14 
(0,16-7,77) 

 
1,05 

(0,45-2,46) 
1,44 

(0,59-3,48) 
 

1,13 
(0,74-1,72) 

0,73 
(0,48-1,10) 

Apenas a mulher 
desempenha 

0,99 
(0,49-2,02) 

1,46 
(0,72-2,92) 

 
0,79 

(0,34-1,83) 
1,89 

(0,81-4,42) 
 

1,74 
(0,44-6,89) 

0,83 
(0,24-2,84) 

 
1,12 

(0,57-2,20) 
1,20 

(0,62-2,35) 
 

1,08 
(0,79-1,48) 

0,70 
(0,52-0,94) 

Apenas o homem 
desempenha 

1,03 
(0,78-1,36) 

1,06 
(0,80-1,41) 

 
0,99 

(0,70-1,41) 
1,01 

(0,71-1,44) 
 

1,09 
(0,73-1,62) 

1,09 
(0,72-1,63) 

 
1,38 

(0,97-1,96) 
1,14 

(0,81-1,62) 
 

0,61 
(0,45-0,81) 

0,78 
(0,57-1,05) 

               

*Odds Ratio ajustada por país de origem, idade, educação, possuir renda, bens materiais no domicílio, rede social, número de condições fisicamente incapacitantes, e mutuamente 
ajustadas por consumo de álcool e tabaco e prática de atividade física 
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Na tabela 8, apresentamos a associação das concordâncias entre 

cônjuges para comportamentos de saúde com depressão. Novamente, o único 

comportamento onde houve uma associação estatisticamente significante da 

concordância com este desfecho de saúde foi a atividade física, mas em uma 

relação diferente daquela encontrada para doença cardiovascular. 

Participantes sedentários eram mais prováveis de ter depressão independente 

de serem casados com pessoas ativas (OR= 3,05 ; IC95% 1,48-6,30 para 

mulheres e OR=2,98 ; IC95% 1,20-7,36 para homens) ou sedentárias. 

Entretanto, o tamanho do efeito da associação entre sedentarismo e depressão 

era maior quando ambos os cônjuges eram sedentários (OR=4,40 ; IC95% 

2,02-9,61 para mulheres e OR=4,99 ; IC95% 1,79-13,94 para homens).  
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Tabela 8: Associação entre as concordâncias para comportamentos de saúde e depressão 

 
Qualquer consumo de 

álcool  
Consumo moderado de 

álcool  
Consumo de risco de 

álcool  Tabagismo  Sedentarismo 
 Mulher Homem  Mulher Homem  Mulher Homem  Mulher Homem  Mulher Homem 
 OR* 

(IC95%) 
OR* 

(IC95%) 
 

OR* 
(IC95%) 

OR* 
(IC95%) 

 
OR* 

(IC95%) 
OR* 

(IC95%) 
 

OR* 
(IC95%) 

OR* 
(IC95%) 

 
OR* 

(IC95%) 
OR* 

(IC95%) 

Relação de concordância entre cônjuges 

Nenhum 
desempenha 

Ref Ref  Ref Ref  Ref Ref  Ref Ref  Ref Ref 

Ambos 
desempenham  

- -  - -  - -  
0,46 

(0,52-4,03) 
0,55 

(0,52-5,84) 
 

4,40 
(2,02-9,61) 

4,99 
(1,79-13,94) 

Apenas a mulher 
desempenha 

2,08 
(0,55-7,85) 

1,66 
(0,19-14,09) 

 
1,22 

(0,13-11,60) 
3,30 

(0,35-31,21) 
 

3,08 
(0,56-16,96) 

-  
1,63 

(0,41-6,45) 
1,59 

(0,31-8,15) 
 

3,05 
(1,48-6,30) 

0,31 
(0,37-2,59) 

Apenas o homem 
desempenha 

0,92 
(0,47-1,80) 

1,10 
(0,47-2,55) 

 
0,78 

(0,29-2,13) 
0,92 

(0,25-3,43) 
 

1,05 
(0,45-2,42) 

1,28 
(0,44-3,70) 

 
1,03 

(0,47-2,27) 
0,51 

(0,14-1,85) 
 

0,98 
(0,40-2,41) 

2,98 
(1,20-7,36) 

               

*Odds Ratio ajustada por país de origem, idade, educação, possuir renda, bens materiais no domicílio, rede social, número de condições fisicamente incapacitantes, e mutuamente 
ajustadas por consumo de álcool e tabaco e prática de atividade física 
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Por último, na tabela 9, apresentamos a associação das concordâncias 

entre cônjuges para comportamentos de saúde com mortalidade. Para este 

desfecho, encontramos associações estatisticamente significantes para os 

comportamentos de consumo de álcool e de prática de atividade física, mas 

não encontramos qualquer associação com a concordância para tabagismo. 

Com relação ao consumo de álcool, a regressão de Cox indicou que a 

mortalidade entre mulheres abstêmias é menor quando são casadas com 

homens que bebem, em comparação às mulheres abstêmias casadas com 

homens também abstêmios (HR=0,31 ; IC95% 0,15-0,66 para qualquer 

consumo de álcool e HR=0,28 ; IC95% 0,10-0,80 para consumo de risco de 

álcool). Já quanto à prática de atividade física, mulheres sedentárias tiveram 

maiores taxas de mortalidade quando casadas com homens também 

sedentários (HR=2,13 ; IC95% 1,20-3,77) do que quando casadas com homens 

fisicamente ativos. O mesmo não ocorre com o homens cujas taxas de 

mortalidade quando sedentário ou ativo foram semelhantes à um homem ativo 

casado com uma mulher ativa (categoria de referencia). 
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Tabela 9: Associação entre as concordâncias para comportamentos de saúde e mortalidade 

 
Qualquer consumo de 

álcool  
Consumo moderado de 

álcool  
Consumo de risco de 

álcool  Tabagismo  Sedentarismo 
 Mulher Homem  Mulher Homem  Mulher Homem  Mulher Homem  Mulher Homem 
 HR* 

(IC95%) 
HR* 

(IC95%) 
 

HR* 
(IC95%) 

HR* 
(IC95%) 

 
HR* 

(IC95%) 
HR* 

(IC95%) 
 

HR* 
(IC95%) 

HR* 
(IC95%) 

 HR* 
(IC95%) 

HR* 
(IC95%) 

Relação de concordância entre cônjuges 

Nenhum 
desempenha 

Ref Ref  Ref Ref  Ref Ref  Ref Ref  Ref Ref 

Ambos 
desempenham  

1,13 
(0,41-3,14) 

0,96 
(0,42-2,20) 

 
0,73 

(0,18-3,04) 
1,19 

(0,48-2,92) 
 - -  

0,81 
(0,19-3,36) 

1,30 
(0,56-3,01) 

 
2,13 

(1,20-3,77) 
1,05 

(0,67-1,65) 
Apenas a mulher 

desempenha 
1,16 

(0,41-3,27) 
1,44 

(0,66-3,13) 
 

1,57 
(0,37-6,64) 

0,76 
(0,18-3,12) 

 
0,99 

(0,23-4,30) 
2,45 

(0,98-6,14) 
 

1,06 
(0,38-2,99) 

1,36 
(0,68-2,68) 

 
1,63 

(0,97-2,74) 
0,91 

(0,60-1,37) 
Apenas o homem 

desempenha 
0,31 

(0,15-0,66) 
1,05 

(0,73-1,52) 
 

0,39 
(0,14-1,07) 

1,01 
(0,60-1,70) 

 
0,28 

(0,10-0,80) 
1,06 

(0,65-1,72) 
 

1,63 
(0,99-2,69) 

1,14 
(0,75-1,71) 

 
0,87 

(0,47-1,60) 
1,36 

(0,95-1,95) 
               

*Hazardours Ratio ajustada por país de idade, educação, possuir renda, bens materiais no domicílio, rede social, número de condições fisicamente incapacitantes, e mutuamente 
ajustadas por consumo de álcool e tabaco e prática de atividade física 
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5  DISCUSSÃO 

 

5.1  Concordância para comportamentos de saúde e fatores 

correlacionados 

 

Apesar da complexidade da concordância de comportamentos de saúde 

entre casais idosos, parece que, com a idade, os cônjuges se tornam mais 

similares entre si em relação a comportamentos como consumo de álcool e 

tabaco. Neste estudo encontramos uma alta proporção de casais idosos cujos 

cônjuges concordam entre si em relação ao consumo ou não de álcool e de 

tabaco, e mais especificamente, o não consumo destas substâncias (71,4% 

dos casais não bebiam e 83,2% não fumavam). O mesmo ocorre para casais 

fisicamente ativos, mas em menores proporções (46,9% eram casais ativos 

fisicamente). 

Em relação a concordância para o consumo de álcool, além 71,4% dos 

casais que não bebiam, haviam 2,7% em que ambos bebiam, 2,6% em que 

apena a mulher bebia e 20,9% em que apenas o homem bebia.  Encontramos 

apenas dois estudos que estimaram a prevalência de concordância para 

consumo de álcool entre casais idosos, (Graham e Braun, 1999; Moos et al., 

2011) com taxas bastante distintas das encontradas no nosso estudo. No 

primeiro estudo (Graham e Braun, 1999), conduzido no Canadá em uma 

população com idade acima de 65 anos encontrou-se uma proporção de 26,8% 

de casais abstinentes, 47,4% de casais em que ambos bebiam, 19,5% de 

casais em que apenas o homem fazia consumo de álcool e 6,3% de casais em 

que apenas a mulher fazia este consumo. Este estudo não fez distinção em 

relação ao padrão de consumo (consumo moderado e de risco). Já o segundo 
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estudo (Graham e Braun, 1999; Moos et al., 2011) conduzido nos Estados 

Unidos em pessoas acima de 55 anos de idade, utilizou diferentes diretrizes 

para categorizar os padrões de consumo de álcool, e encontrou uma proporção 

de 32,3% de casais concordantes em relação ao consumo de baixo-risco de 

álcool (incluindo aqui os casais abstinentes), 22,7% de casais concordantes 

para consumo de risco de álcool, e 45% de casais discordantes (um cônjuge 

fazia consumo de risco de álcool e o outro não). Da mesma maneira que com o 

primeiro estudo, as taxas para consumo de álcool foram mais elevadas do que 

as encontradas no nosso estudo. 

Em relação à concordância entre casais idosos para consumo de 

tabaco, além dos 83,2% de casais que não fumavam, encontramos 1,8% de 

casais em que ambos fumavam, 2,9% em que apenas a mulher fumava e 

12,1% em que apenas o homem fumava. Diferente da concordância para o 

álcool estas taxas são muito semelhantes ao estudo citado acima conduzido no 

Canadá (Graham e Braun, 1999), onde 87,2% dos casais não fumavam, 4,3% 

eram casais tabagistas, 2,7% de casais em que apenas a mulher era tabagista 

e 5,9% dos casais em que apenas o homem era tabagista.  

Poucos estudos nesta área foram conduzidos com a população idosa e 

a grande maioria foi realizada em países desenvolvidos, cujas taxas de 

doenças crônicas e incapacidades decorrentes das mesmas são menores do 

que nos países incluídos neste estudo. Como a saúde é o principal motivo para 

se reduzir o consumo de álcool e tabaco entre os idosos (Newsom et al., 2012; 

Schuz et al., 2013), e como há um declínio da saúde com a idade, há também 

uma diminuição na proporção de idosos que consomem estas substâncias, 

aumentando portanto a probabilidade de cônjuges idosos concordarem em 
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relação a este comportamento. A associação da idade com abstinência de 

álcool e tabaco encontrada no presente estudo, ilustra este fato, além de 

também ter sido encontrada em outros estudos (Hajat et al., 2004; Moos et al., 

2005). Sabemos também que os padrões de consumo de álcool variam entre 

as culturas, e que as diferenças encontradas aqui podem ser parcialmente 

explicadas por diferenças culturais e de hábitos dos idosos nestes países. 

Com relação à concordância para consumo de álcool encontramos ainda 

que casais mais engajados socialmente eram menos prováveis de serem 

abstinentes, ou ainda, mais prováveis de pelo menos um dos cônjuges 

consumir álcool. Este dado também foi encontrado em outros estudos, que 

mostram que uma rede social ampla está associada com consumo de álcool 

entre idosos (Hajat et al., 2004; Moos et al., 2011). Nossa hipótese inicial era 

de que a associação da rede social com o consumo de álcool seria apenas 

para o padrão de consumo moderado e não consumo de risco. No entanto não 

encontramos diferença no tamanho da rede social entre bebedores moderados 

e de risco, mas lembramos que a vasta maioria destes participantes eram 

bebedores moderados.  

O declínio da saúde e o aumento das limitações da mobilidade, 

geralmente decorrentes do processo de envelhecimento, pode explicar a 

associação entre o aumento da idade e o maior número de condições 

fisicamente incapacitantes com a diminuição da atividade física demonstrada 

neste estudo. Também está relacionado às maiores taxas de concordância 

quanto ao sedentarismo comparadas as concordâncias em relação ao 

consumo de álcool e tabaco. Todavia, o que nos chamou a atenção foi a 

associação entre rede social e atividade física, em que, independentemente da 
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idade e do número de condições fisicamente incapacitantes, casais com ampla 

rede social estavam mais propensos a serem fisicamente ativos. Devido ao 

desenho transversal deste estudo, nós não pudemos identificar se uma rede 

social mais ampla leva à maior atividade física ou se maior atividade física cria 

oportunidades de ampliar a rede social do casal. De qualquer forma este 

achado reforça a importância da integração social do idoso para o 

envelhecimento saudável já demonstrada em outros estudos (Holmes e Joseph 

2011). 

Nenhum dos indicadores socioeconômicos que estudamos (nível 

educacional, possuir renda e número de bens no domicílio) estava associado 

com concordância entre casais para qualquer um dos comportamentos de 

saúde. Nível educacional, um indicador socioeconômico muito importante, 

parece estar positivamente associado à concordância de casais para 

comportamentos saudáveis em adultos jovens (Bloch et al., 2003), mas não 

encontramos evidências dessa associação em casais idosos em outros 

estudos. É possível que em casais idosos, com o passar dos anos, e a 

convivência prolongada, fatores importantes como o nível educacional já não 

afetem as relações de concordância.   

 

5.2  Associação entre concordância e desfechos de saúde 

 

Além de estimarmos a proporção de concordância dos comportamentos 

de saúde entre os cônjuges e fatores associados a esta concordância, 

exploramos também como os comportamentos, concordantes ou discordantes 

poderiam estar afetando a saúde dos casais. Estas análises foram feitas 
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separadamente para os homens e para as mulheres, com o intuito de entender 

se as concordâncias/discordâncias afetariam de forma distinta a saúde de um 

ou de outro. Estudamos especificamente a associação com doenças 

cardiovasculares e depressão em um corte transversal e com mortalidade de 

forma longitudinal, tendo sido o estado vital determinado em média 4 anos 

após a primeira avaliação.  

 

5.2.1  Comportamentos de saúde nos casais e doença cardiovascular 

 

Com relação às doenças cardiovasculares, observamos uma inter-

relação entre os cônjuges, em que o sedentarismo de um parece reforçar o 

efeito protetor da atividade física no cônjuge ativo. As taxas de doenças 

cardiovasculares foram menores, seja para o homem (OR= 0,70 ; IC95% 0,52-

0,94) ou para a mulher (OR= 0,61 ; IC95% 0,61-0,81), quando estes eram 

fisicamente ativos porém casados com pessoas sedentárias, em relação a 

casais onde os dois eram fisicamente ativos. A primeira possibilidade para este 

achado seria uma atividade física mais intensa ou efetiva dos cônjuges ativos 

quando casados com indivíduos inativos, do que quando casados com 

indivíduos igualmente ativos, que proporcionaria um efeito maior na saúde. 

Para ver se esta possibilidade estava correta, comparamos o auto relato sobre 

a atividade física das pessoas “ativas casadas com pessoas também ativas” 

com a atividade daquelas que eram “ativas mas casadas com pessoas 

sedentárias”, no entanto, contrário a esta hipótese, encontramos o relato de 

uma atividade física mais intensa nas pessoas “ativas casadas com pessoas 
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também ativas” (41,1%) do que nas pessoas “ativas casadas com pessoas 

sedentárias” (34,5%).  

De acordo com o Modelo Interdependente de Enfrentamento Comunal e 

Mudança de Comportamento entre Casais1 (Interdependence Model of Couple 

Communal Coping and Behavior Change) proposto por Lewis et al. (2006) 

baseado na Teoria de Interdependência e Perspectiva de Enfrentamento 

Comunal¹ (Interdependence Theory and Communal Coping Perspective); a 

mudança e manutenção de comportamentos direcionados à um estilo de vida 

mais saudável é mais eficaz quando ocorre como uma estratégia comum de 

enfrentamento entre casais, o que é possível devido à uma transformação 

cognitiva e emocional da motivação de um cônjuge quanto às questões 

relacionadas à saúde de ambos os cônjuges. Em outras palavras, a ameaça à 

saúde de um cônjuge passa a ser cognitivamente interpretada como 

significativa para ambos os esposos e para o relacionamento em si, alterando a 

resposta emocional frente à essa ameaça, sendo isso moderado pela 

qualidade do casamento e outros fatores como, por exemplo, o estilo de 

comunicação do casal. Assim, a motivação para mudar o comportamento 

passa de “autocentrada” para “centrada no relacionamento”, em um esforço 

colaborativo do casal para mudar o comportamento de maneira a reduzir o 

risco para eles, passando de “meu/seu problema” para “nosso problema”. 

Seguindo essa direção, em um casal interdependente, sempre que há uma 

ameaça à saúde para um cônjuge, há uma modificação das atitudes de seu 

parceiro e consequentemente, uma interferência nos desfechos de saúde de 

ambos os esposos.  

                                                           
1
 Tradução da autora 
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Desta maneira, é possível que a pessoa fisicamente ativa casada com 

um parceiro sedentário tenha menores taxas de doença cardiovascular por 

alterar seu comportamento, em uma tentativa de melhorar a saúde do casal 

como uma estratégia de enfrentamento à ameaça de saúde que reduziu a 

atividade física de seu parceiro. Entretanto, não podemos afirmar que essa seja 

de fato a explicação, sendo que um estudo qualitativo e/ou prospectivo seria 

mais apropriado para explorar essa possibilidade. 

Embora o consumo de tabaco e de álcool (principalmente o padrão de 

consumo de risco de álcool) esteja relacionado com doenças cardiovasculares, 

sendo eles conhecidos fatores de risco para o desenvolvimento dessas 

doenças, não foram encontradas associações entre as concordâncias de 

consumo destas substâncias com doenças cardiovasculares. É possível que o 

desenho transversal do estudo tenha limitado essas análises, já que não foi 

realizado um acompanhamento longitudinal dos padrões de consumo dessas 

substâncias entre os cônjuges, procurando fazer uma associação tanto entre o 

consumo no passado e o desenvolvimento dessas doenças quanto entre o 

desenvolvimento dessas doenças com a cessação do consumo destas 

substâncias. Todos os comportamentos estudados são comportamentos atuais. 

Outro possível limitador é o pequeno número de participantes que faziam 

consumo de tabaco (9,3%) e de álcool (8,9% para consumo moderado e 5,6% 

para consumo de risco), e consequentemente, de casais concordantes em que 

ambos os cônjuges desempenhavam esses comportamentos (1,8% de casais 

concordantes para o tabaco e 2,7% de casais concordantes para o álcool, 

sendo apenas 0,4% de casais que faziam consumo de risco de álcool). O fato 

de mais da metade da amostra total possuir pelo menos uma doença 
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cardiovascular (52,3%) pode inclusive ser parcialmente resultado do consumo 

no passado destas substâncias, sendo grande parte destes ex-fumantes e ex-

bebedores.  

 

5.2.2  Comportamentos de saúde nos casais e depressão 

 

Com relação à depressão, existem diversos fatores relacionados à sua 

causa entre idosos, incluindo biológicos, psicológicos e sociais (Tower e Kasl, 

1995; Tower e Kasl, 1996; Blazer e Hybels, 2005; Onge et al., 2014). Também 

está associada com estilos de vida não saudáveis, incluindo má dieta 

alimentar, falta de atividade física, consumo de álcool e tabaco, mas a relação 

de causalidade entre eles não é clara (Boden et al,. 2010; Tait et al., 2012; 

Suemoto et al., 2013; Bonevski et al., 2014; Khalaila e Litwin, 2014; Lee et al., 

2014). Por exemplo, a atividade física reduz os sintomas depressivos entre os 

idosos e pode ser usada como estratégia de intervenção; por outro lado, 

sintomas depressivos como fadiga e alteração do sono diminuem a atividade 

física. No entanto, uma relação de causalidade entre a falta de atividade física 

e depressão não está totalmente comprovada, assim como a direção desta 

associação, que parece ser bidirecional.  

Neste estudo, encontramos que pessoas sedentárias tinham taxas mais 

altas de depressão independente da atividade física de seu cônjuge tanto para 

os homens (OR=2,98 ; IC95% 1,20-7,36) quanto para as mulheres (OR= 3,05 ; 

IC95% 1,48-6,30). Esta associação, no entanto, se mostrou substancialmente 

mais forte quando ambos os cônjuges eram sedentários, novamente tanto para 

o homem (OR= 4,99 ; IC95% 1,79-13,94) quanto para a mulher (OR= 4,40 ; 
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IC95% 2,02-9,61). Este achado de que o sedentarismo por si só está associado 

a uma maior prevalência de depressão e que esta associação é reforçada pela 

inatividade física do outro cônjuge nos leva a ideia de que o reforço pode, na 

realidade, vir da própria depressão (mais prevalente nos indivíduos 

sedentários), fenômeno conhecido como “depressão contagiosa”2 (contagious 

depression) (Katz et al., 1999; Segrin, 2004), que sugere que pessoas que 

estejam em relacionamentos próximos com pessoas deprimidas tem um risco 

aumentado de desenvolverem depressão. Isto também reforça a possibilidade 

de que depressão leva à um comportamento não saudável mais do que o 

caminho inverso.  

Com relação aos demais comportamentos de saúde, também não foram 

encontradas associações de concordância entre cônjuges para consumo de 

álcool (em qualquer um dos padrões) e de tabaco com depressão. As relações 

de causalidade esses comportamentos de saúde e depressão também 

parecem ser bidirecionais, da mesma maneira que ocorre na relação entre 

sedentarismo e depressão. O consumo de álcool e de tabaco é inclusive 

utilizado como estratégia de enfrentamento de sintomas depressivos e, devido 

aos efeitos neurobiológicos dessas substâncias, podem potencializa-los, 

fazendo com que permaneçam em um ciclo em que comportamentos e 

desfecho mutuamente se reforcem. Assim como ocorreu com as doenças 

cardiovasculares, é possível que o desenho transversal deste estudo - que não 

utilizou dados referentes aos padrões de consumo de álcool e tabaco ao longo 

do tempo - e o pequeno número de casais concordantes para o consumo 

destas substâncias tenham limitado as análises.  

                                                           
2
 Tradução da autora 
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5.2.3  Comportamentos de saúde nos casais e mortalidade  

 

Quanto à mortalidade, encontramos que o comportamento em relação 

ao consumo de álcool e ao sedentarismo de um cônjuge está associado às 

taxas de mortalidade apenas para as mulheres. Neste sentido, observamos 

que mulheres sedentárias casadas com homens também sedentários tinham 

maiores taxas de mortalidade (HR= 2,13 ; IC95% 1,20-3,77) do que as ativas 

casadas com homens também ativos, o que seria esperado visto que 

sedentarismo aumenta a mortalidade inclusive por doenças cardiovasculares e 

atua como importante mediador entre depressão e mortalidade principalmente 

por doenças cardiovasculares (Win et al., 2011; Onge et al., 2014). Entretanto, 

nos chamou atenção que esta associação se limita apenas as mulheres, e 

ainda mais que esta associação não existe na mulher sedentária casada com 

um homem ativo. Tampouco encontramos qualquer associação entre 

sedentarismo do homem, sejam em casais concordantes ou discordantes, e 

aumento de taxas de mortalidade entre eles. Isto indica que o sedentarismo do 

homem influencia as taxas de mortalidade de mulheres sedentárias mais do 

que quando apenas elas são sedentárias, mas o contrário não ocorre.  

Da mesma maneira, o consumo de álcool do homem e, mais 

especificamente, o seu consumo de risco (HR= 0,28 ; IC95% 0,10-0,80), está 

associado à menores  taxas de mortalidade na mulher. De maneira geral, o 

declínio de saúde com a idade reduz o consumo de álcool entre idosos, porém, 

especialmente entre os homens, esse padrão de consumo de risco em idades 

avançadas pode ser encontrado por duas razões principais: história de 
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consumo pesado de álcool, e o consumo como forma de enfrentamento de 

estressores interpessoais (por exemplo, perdas familiares), mas apenas 

quando já era uma estratégia utilizada a longo prazo (Moos et al., 2005). É 

possível que, na nossa amostra, aqueles que faziam consumo moderado de 

álcool são os que não tinham histórico de consumo de risco nem tampouco 

possuíam um problema de saúde que os impedissem de consumir esta 

substância. Assim sendo, é possível que os participantes que bebiam em um 

padrão de risco tivessem maiores problemas de saúde, fazendo com que tanto 

o consumo em si quanto os problemas de saúde decorrentes trouxessem uma 

ameaça à saúde do casal, levando à uma mudança de atitudes do seu cônjuge. 

Desta forma, o Modelo Interdependente de Enfrentamento Comunal e Mudança 

de Comportamento entre Casais também pode explicar os resultados 

encontrados para essa associação. 

Nós tivemos uma pequena proporção de casais concordantes para 

consumo de risco de álcool (apenas 0,4% do total da amostra) ou de casais em 

que apenas a mulher fazia consumo de risco de álcool (apenas 1,1% do total 

da amostra) e, portanto, com pouco poder de detectar diferenças significativas 

entre os grupos e identificar se as outras categorias de concordância para este 

comportamento estariam relacionadas com mortalidade entre os cônjuges.  

Talvez, esta também seja a razão pela qual não foi encontrada 

associação da concordância entre cônjuges para consumo de tabaco com 

mortalidade como teria sido esperado, já que o tabagismo é um importante 

fator de risco para mortalidade de diversas doenças como as cardiovasculares 

e câncer. Assim como ocorreu com as associações entre concordâncias de 

comportamentos de saúde com doenças cardiovasculares, é possível que o 
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fato de mais da metade da amostra (52,3%) possuir pelo menos uma doença 

cardiovascular tenha resultado na pequena proporção de casais em que ambos 

os cônjuges eram tabagistas (1,8%), uma vez que este é um dos motivos pelos 

quais se opta por parar de fumar. Entretanto, como o presente estudo é uma 

análise secundária, os dados coletados não permitiram confirmar esta hipótese. 

Talvez estudos de desenho longitudinal, ou ainda, estudos qualitativos, sejam 

mais indicados.  

 

5.3  Limitações do estudo 

 

Até onde pudemos encontrar, este é o primeiro estudo a analisar 

concordância de comportamentos de saúde entre casais idosos em países de 

renda média e baixa. O presente estudo foi uma análise secundária de dados 

obtidos em uma pesquisa multicêntrica com países de renda média e baixa, 

com a vantagem do uso do mesmo protocolo em todos os 5 países estudados. 

Além disso, utilizou uma amostra grande de casais, incluindo todos os 

residentes acima de 65 anos de áreas geograficamente definidas. Entretanto, o 

desenho transversal nos impediu de inferir sobre relações de temporalidade 

quanto às associações encontradas, com exceção da mortalidade que foi 

verificada após 4 anos de seguimento e esta temporalidade entre os eventos 

era clara. Também, como esta é uma análise secundária de um estudo que foi 

realizado com outros propósitos, algumas informações relevantes para as 

análises presentes não foram coletadas, entre elas a duração do casamento, 

papéis sociais dos cônjuges, histórico de padrões de consumo de substâncias 

como álcool e tabaco (incluindo fatores associados com mudanças nesses 
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padrões ao longo da vida) e idade de início das doenças cardiovasculares e da 

depressão). A maneira com que algumas exposições e desfechos foram 

mensurados (com exceção de mortalidade) também apresentam algumas 

limitações como, por exemplo, autorrelato das condições de saúde, e a 

atividade física que levou em consideração a percepção do participante sobre 

seu desempenho de maneira geral, sem especificar tipo, frequência e 

qualidade da mesma. Em nossa opinião, a limitação mais importante depois da 

impossibilidade de se estabelecer a temporalidade entre os comportamentos e 

os desfechos (depressão e doença cardiovascular) e que pode ter maior 

influência nos nossos resultados é o viés de seleção. Essa era uma amostra de 

idosos que ainda estavam casados, sendo que o casamento em si está 

associado com melhores condições de saúde, o que faz com que os 

participantes selecionados para o estudo sejam mais saudáveis do que 

pessoas de mesma faixa etária da população geral (incluindo solteiros, viúvos e 

divorciados). Com relação à depressão por exemplo, enquanto na amostra total 

destes países, a prevalência de depressão foi de 13,8% na República 

Dominicana e variou de 2,9% a 6,3% nos outros países (Sousa, Ferri et al. 

2009)b quando restringimos a amostra apenas para os casais, estas 

prevalência foram de 12,7% na Republica Dominicana e variou de 1,7% a 4,3% 

nos outros países.  
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6  CONCLUSÕES 

 

Com o envelhecimento populacional principalmente em países de renda 

média e baixa, onde a população idosa cresce de maneira mais acelerada e 

em piores condições sociais e de saúde do que em países desenvolvidos, há 

uma grande necessidade de discutir e encontrar maneiras de promover a 

qualidade de vida além da longevidade para essa população emergente. 

Entender as motivações, dinâmicas e aspectos envolvidos no processo de 

envelhecimento se tornou crucial para o planejamento de políticas públicas que 

facilitem o envelhecimento saudável. 

Neste estudo, mostramos a similaridade para alguns comportamentos 

entre cônjuges idosos também para países de renda média e baixa da América 

Latina, com as altas taxas de similaridades encontradas principalmente para 

consumo de álcool e tabaco comparadas com aquelas encontradas em países 

mais ricos.  

Além do mais, dentre os fatores que estiveram associados com casais 

abstinentes de álcool e de tabaco e com casais fisicamente ativos destacou-se 

a rede social. Visto que dentre todos os fatores dos quais foram encontradas 

associações positivas com estas concordâncias (idade e número de condições 

fisicamente incapacitantes), este é o que possui maiores possibilidades de ser 

modificado e que pode auxiliar na adoção de estilos de vida mais saudáveis, 

sendo este um dos principais focos para a promoção de saúde entre idosos.  

Também foi possível distinguir algumas das influências que as relações 

de concordância e discordância entre os cônjuges para comportamentos 

tiveram nos desfechos de saúde, incluindo a associação entre o sedentarismo 
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de um cônjuge e menores taxas de doença cardiovascular de seu parceiro 

ativo, o aumento do tamanho do efeito da associação entre depressão e 

sedentarismo visto nos indivíduos inativos em geral quando ambos os cônjuges 

eram sedentários, a diminuição nas taxas de mortalidade da mulher quando 

seu marido fazia consumo de risco de álcool e o aumento da mortalidade da 

mulher quando ambos os cônjuges eram sedentários.  

Muitos destes achados necessitam ser mais bem explorados, talvez 

dentro de uma perspectiva mais qualitativa que considere as dinâmicas do 

relacionamentos entre os casais nesta faixa etária, De qualquer forma, os 

nossos achados ressaltam a importância de uma perspectiva mais voltada para 

a família ou para o casal no planejamento de estratégias mais custo efetivas 

que facilitem as mudanças de comportamentos. Neste sentido, nosso estudo 

adiciona alguns dados, principalmente quanto à relação entre atividade física – 

um reconhecido fator de proteção para doenças cardiovasculares, diminuição 

de sintomas depressivos e de melhora da longevidade – e ampla rede social, 

trazendo embasamento para futuras reflexões acerca da possibilidade de 

promover atividade física ao se incentivar a manutenção e ampliação de redes 

sociais entre idosos, apesar do número de condições fisicamente 

incapacitantes e da idade dos mesmos. 

Pesquisas futuras que utilizem desenhos longitudinais e até mesmo que 

envolvam a dinâmica do casal, com intervenções direcionadas a ambos os 

cônjuges ou até mesmo a um cônjuge considerando as características do 

comportamento do outro cônjuge poderiam trazer contribuições adicionais . 

Políticas públicas direcionadas para promoção da saúde e qualidade de vida 

nesta população devem levar em consideração a dinâmica familiar e 
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acompanhar mudanças nas tendências devido às alterações nos padrões 

familiares ao longo dos anos, incluindo maiores taxas de divórcio e novos 

casamentos, mudanças nos papéis familiares e nas diferenças entre gêneros, e 

também casais compostos por pessoas de mesmo gênero. 
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Anexo 1 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (versão em Inglês) 

 

CONSENT FORM 

 

TITLE OF PROJECT:   The epidemiology of dementia    

and Alzheimer’s disease in admixed populations in Brazil  

 

Have you read and understood the Study Information Sheet ?  YES / NO 

 

Have you had an opportunity to ask questions and discuss the study ? YES / NO 

 

Have you received satisfactory answers to all your questions ?  YES / NO 

 

Who have you spoken to?     ...................................................... 

 

Do you understand that you are free to with draw from the study : 

 

* at any time 

* without having to give a reason     YES / NO 

 

DO YOU AGREE TO TAKE PART IN THIS STUDY ?   YES / NO 

 

I agree to give a sample of (blood/saliva) for research in    YES/ NO 

the above project.  I understand how the sample will be collected,  

that giving a sample for this research is voluntary and that I am free  

to withdraw my approval for use of the sample at any time without  
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giving a reason and without my medical treatment or legal rights being affected. 

 

I agree that the sample that I have given can be looked after and stored  YES/ NO 

at the University of Sao Paulo for use in future projects,  

as described in the attached information sheet. I understand that  

some of these projects may be carried out  by researchers other than those  

who ran the first project, including researchers working for commercial companies. 

 

I understand that future research using the sample may include genetic  YES/ NO 
research aimed at understanding the genetic influences on disease, but 

 that the results of these investigations are unlikely to have any implications  

for me personally, and that I will not be informed of the results of any 

genetic tests carried out on these samples.   

 

PLEASE NOTE:  Your refusal to take part in or your withdrawal from the 

study at any time will in no way interfere with your normal medical care. 

 

Signed     ..................................…… 

(NAME IN BLOCK LETTERS) ......................................... 

(Respondent to retain a copy of signed consent) 

 

Name of local investigator:    

 

Institution of local investigator:   

    

Contact telephone of local investigator:  

 

Contact address of local investigator:   
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