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Socioeconomic status and the 25 × 25 risk factors as determinants of premature 

mortality: a multicohort study and meta-analysis of 1·7 million men and women  

A World Health Organization (WHO) estabeleceu sete fatores de risco major: uso prejudicial do álcool, 

atividade física insuficiente, uso do tabaco, hipertensão, ingestão excessiva de sal, diabetes e obesidade, 

que foram denominados “25x25 risk factos”. Uma intervenção sobre estes fatores de risco pretende 

reduzir a mortalidade prematura causada por doenças não contagiosas (NCD) em 25% até 2025. No 

entanto, o estrato socioeconómico, que influência os fatores de risco anteriormente descritos, não 

entrava no plano delineado. O estrato socioeconómico é um dos mais fortes preditores de mortalidade e 

mortalidade prematura no mundo e a evidencia sugere que a maioria dos “25x25 risk factors” estão 

concentrados nos grupos socioeconómicos mais baixos, pelo que um maior foco nas adversidades 

socioeconómicas pode ser benéfico para a redução da mortalidade precoce atribuída aos “25x25 risk 

factors” permitindo assim expandir as ferramentas preventivas de abordagem às NCD. 

 Como objetivo, foram compilados dados individuais de 48 estudos de coorte prospetivos e 

independentes, realizados na Europa, EUA e Austrália, por forma a determinar a fração atribuível à 

população (PAF) e os anos de vida perdidos (YLL) devido ao baixo estrato socioeconómico e compará-los 

com a mortalidade e YLL atribuíveis aos “25×25 risk factors”. Foram analisados 48 estudos com dados 

recolhidos entre 1965-2009, num total de 1 751 479 indivíduos de 7 países membros da WHO. Todos os 

estudos incluem uma informação base sobre o estrato socioeconómico e apresentam um período de 

seguimento de pelo menos 3 anos. A classe social foi definida com base no ultimo cargo exercido, 

classificado pela European Socio-economic Classification (ESEC) e categorizado de acordo com a tabela 1. 

Cada um dos “25x25 risk factors” foram também estratificados (tabela 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1 – Categorização do estrato social e estratificação dos “25x25 risk factors” 

http://docs.wixstatic.com/ugd/37ca86_2d78a145826e4bf98d6ae2216c15a229.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/37ca86_2d78a145826e4bf98d6ae2216c15a229.pdf
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Do ponto de vista estatístico foram calculados hazard ratios (HR) e intervalos de confiança de 95% quer 

para o estrato socioeconómico quer para os “25x25 risk factors”. Calculou-se ainda a fração atribuível à 

população (PAF) com base nos hazard ratios e na proporção de participantes expostos assumindo que a 

associação entre a exposição e o resultado é causal. Os anos de vida perdidos (YLL) foram calculados 

como a diferença das áreas sob as curvas de sobrevida (entre os 40 e os 85 anos) comparando a 

população exposta, a um determinado fator de risco, com a população de referência sem exposição. A 

idade média dos participantes foi de 47,8 anos, sendo que 54% são do sexo feminino. A percentagem de 

participantes de classe social baixa varia de 6,9 a 66,9% e entre 5.9 e 84.8% para a classe alta. No baixo 

estrato socioeconómico morreram 15,2% dos homens e 9,4% das mulheres já no estrato social alto a 

mortalidade foi de 11,5% para os homens e de 6,8% para as mulheres. Quando comparamos a classe 

social baixa com a alta obtivemos um hazard ratio médio de 1,42 [1,38-1,45] para os homens e de 1,34 

[1,28-1,39] para as mulheres, apresentando valores mais elevados que a obesidade. O tabagismo é 

responsável pelo maior aumento da mortalidade associada aos “25×25 risk factos”, com um HR de 2,17 

[2,06-2,29] para os homens e de 2,02 [1,91-2,14] para as mulheres. A associação entre o baixo nível 

socioeconómico e a mortalidade foi consistente entre as diferentes causas de morte. A fração atribuível à 

população para o baixo estrato social foi de 18 ,94% [17,63-20,24] para homens e 15,33% [12,76-17,90] 

para mulheres. O valor mais elevado da PAF foi obtido em homens fumadores, com um valor de 29,4% 

[26,9-31,18] e em mulheres que não praticam atividade física, com um valor de 23,41% [20,42-26,39]. Em 

ambos os sexos, o baixo estrato social foi responsável por uma diminuição de aproximadamente 2 anos 

de vida, na esperança de vida parcial aos 40 anos. Todos os fatores de risco analisados durante o estudo 

se associaram a anos de vida perdidos. Os fatores de risco (hipertensão, atividade física, obesidade e 

diabetes) estão interligados o que dificulta o estabelecimento da sua contribuição independente, sendo 

esta a principal limitação do estudo.  

A evidência de que o estrato social está associado com o risco de morte, independentemente dos fatores 

de risco convencionais, sugere que ambos devem ser tidos em conta nas estratégias de promoção da 

saúde. 
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