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Abstract This study describes the coverage of
health insurance and compares the occurrence
of risk factors (RF) and protective factors of noncommunicable diseases in the population with
and without health insurancesin Brazilianstate
capitals. Data from the telephone survey Vigitel
was analyzed. The Poisson regression model was
used to estimate the prevalence ratio (PR), comparing RF among those who did or did not have
a health insurance. Plan coverage was 49.1%, and
the highest prevalences were in Goiania, Vitória,
Florianópolis, and Belo Horizonte. Adults over
55 years of age and with higher education were
more likely to have an insurance. The population
with health insurance hada higher prevalence
of protective factors, such as fruit and vegetable
consumption (PR = 1.3 95% CI 1.2-1.3), physical activity in their free time (PR = 1.2 (95%
CI: 1.2-1.3), mammographies (RP = 1.2 IC95%
1.1-1.3) and pap smears (PR = 1.1 IC95% 1.21.3), and lower prevalence of RFs such as smoking
(RP = 0.7, 95% CI 0.6-0.8), poor health (RP =
0.8 CI95% 0.6-0.9), obesity (RP = 0.8 IC95%
0.7-0.9), consumption of meat with fat (RP = 0.9
IC95% 0.8-0.9) and whole milk (RP = 0.9 IC95%
0,8-0.9). Regardless of educational level, the population that has health insurancesgenerally has
better indicators, such as healthier habits and greater coverage of preventive exams.
Key words Health insurance, Chronic diseases,
Hypertension, Healthy eating, Physical activity

Resumo O estudo descreve as coberturas de planos de saúde e compara a ocorrência de fatores de
risco (FR) e proteção de Doenças Crônicas Não
Transmissíveis, na população com e sem planos de
saúde nas capitais brasileiras. Foram analisados
dados do inquérito telefônico Vigitel. Foi utilizado
o modelo de regressão de Poisson para estimar a
razão de prevalência (RP), comparando FR entre
quem tem ou não plano de saúde. A cobertura de
planos foi de 49,1%, mais elevada em Goiania, Vitória, Florianópolis e Belo Horizonte, entre adultos acima de 55 anos e com maior escolaridade. A
população com planos de saúde apresenta prevalências mais elevadas de fatores de proteção como
consumo de frutas e hortaliças (RP = 1,3 IC95%
1,2-1,3), prática de atividade física no tempo livre
(RP = 1,2 IC95% 1,2-1,3), mamografia (RP = 1,2
IC95% 1,1-1,3) e Papanicolau (RP = 1,1 IC95%
1,2-1,3), e menor prevalência de FR como tabagismo (RP = 0,7 IC95% 0,6-0,8), avaliação de saúde
ruim (RP = 0,8 IC95% 0,6-0,9), obesidade (RP
= 0,8 IC95% 0,7-0,9), carne com gordura (RP =
0,9 IC95% 0,8-0,9) e leite com gordura (RP = 0,9
IC95% 0,8-0,9). Independentemente da escolaridade, a população que tem planos de saúde apresenta geralmente, melhores indicadores, como hábitos mais saudáveis e maior cobertura de exames
preventivos.
Palavras-chave Planos de saúde, Doenças crônicas, Hipertensão, Alimentação saúdavel, Atividade física
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Introdução
As doenças cardiovasculares, o câncer, a diabetes e as doenças respiratórias crônicas são as
principais doenças crônicas não transmissíveis
(DCNT), responsáveis por cerca de 70% de todas as mortes no mundo. Essas doenças resultam
em mortes prematuras, perda de qualidade de
vida, além de resultar em impactos econômicos
negativos para as famílias, os indivíduos e a sociedade. O aumento da carga de DCNT reflete
os efeitos negativos da urbanização rápida e da
globalização, que induzem a maioria dos países a
estilos de vida sedentários, alimentação com alto
teor calórico e com alimentos ultraprocessados,
além do uso do tabaco e do álcool1,2. Em geral, as
DCNT afetam com maior frequência populações
de baixa renda, por estarem mais expostas aos fatores de risco e terem menor acesso aos serviços
de saúde1-4.
Estudos apontam desigualdades na distribuição da morbimortalidade das DCNT e seus fatores de risco, segundo fatores socioeconômicos,
como educação, ocupação, renda, gênero e etnia1,3,
escolaridade, posse de planos de saúde4-6. A literatura descreve também uma correlação positiva
entre acesso aos serviços de saúde, escolaridade
e renda da população7-9. Dados da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) apontaram que quanto
maior a escolaridade do chefe da família, maior
sua chance de ter um plano de saúde. Ocorreu
incremento nessas proporções, considerando-se
que, da população com nível superior completo,
61,7% possuem planos de saúde, e da população
com menor escolaridade (0 a 8 anos de estudo),
14,1% relataram também o possuírem, independentemente do tipo de plano10,11. A mesma pesquisa apontou que a população com maior escolaridade e com planos de saúde teve mais acesso
a serviços de saúde6, sejam privados ou públicos,
a exames preventivos de câncer, como mamografia12, além de menor frequência de DCNT e
menor incapacidade decorrentes destas doenças6.
Estudos americanos com dados do Behavior
Risk Factor Surveillance System (BRFSS) apontam
que populações com planos de saúde tendem a
ter mais acesso a exames preventivos, maiores
prevalências de fatores de proteção e menor prevalência de fatores de risco13,14. Estes estudos relacionam tais resultados com maior escolaridade
e melhores condições sociais13,14. No Brasil, ainda
são poucos estudos comparativos entre a população com e sem planos de saúde15. Inquéritos realizados em Belo Horizonte apontaram diferenças
entre essas populações, sempre associando maio-

res prevalências de fatores de risco a populações
não cobertas por planos de saúde8.
A partir de 2006, o Sistema Nacional de Vigilância de Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel) passou a monitorar as DCNT e seus
fatores de risco e, em 2008, foi incluída a variável
plano de saúde. São poucos os estudos nacionais
que comparam as diferentes populações com e
sem plano. Considerando a constante mudança
nas coberturas de planos de saúde no Brasil10, e
o aumento na população coberta por planos de
Saúde no país, segundo dados da Pesquisa Nacional de Saúde em 201311, torna-se importante este
tipo de estudo para apontar desigualdades em
saúde e apoiar a superação das mesmas.
Neste artigo buscou-se analisar as coberturas
de planos de saúde no Brasil e comparar a ocorrência de fatores de risco e proteção de DCNT,
morbidade referida e acesso a exames preventivos na população com e sem planos de saúde, no
conjunto das capitais brasileiras.

Métodos
No presente estudo, de corte transversal, analisou-se dados do Vigitel para a população adulta
(≥ 18 anos) residente nas capitais dos 26 estados
brasileiros e no Distrito Federal no ano de 2015. O
Vigitel utilizou amostras probabilísticas de linhas
de telefone fixo das cidades, disponibilizadas pelas principais operadoras de telefonia fixa no país.
Foram sorteadas, de forma aleatória, 5.000 linhas
telefônicas de cada capital, que foram divididas
em réplicas (ou subamostras) de 200 linhas cada,
para identificação de linhas residenciais ativas,
consideradas elegíveis para a pesquisa. Para cada
linha eleita foi realizado sorteio de um dos adultos
moradores do domicílio, para ser entrevistado16,17.
Foi utilizado o método raking18,19 para o cálculo dos pesos de pós-estratificação, com base em
fonte externa de dados da população brasileira.
Na construção dos pesos de pós-estratificação
foram usadas estimativas do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatistica (IBGE) de idade, sexo
e escolaridade da população projetada para o ano
corrente da pesquisa17. O método raking utiliza a
distribuição de frequências absolutas de faixa etária (18 a 24; 25 a 34; 35 a 44; 45 a 54; 65 anos ou
mais), sexo (masculino, feminino) e nível de instrução (0 a 7; 8 a 10; 11 a 13; 14 anos ou mais) da
população, ponderada pelos pesos amostrais. Os
pesos foram calculados no programa SAS, utilizando a macro sasRakinge.sas disponibilizada por
Izrael et al.19.
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sidade vigorosa, independentemente do número
de dias em que pratica atividade física por semana); realização de exames de detecção precoce de
câncer em mulheres (mamografia para mulheres
de 50 a 69 anos, nos últimos dois anos, e exame de
Papanicolau para mulheres de 25 a 59 anos, nos
últimos três anos).
Tais indicadores foram calculados tendo
como denominador o total de adultos entrevistados, à exceção daqueles referentes à idade e
sexo específicos. As prevalências foram calculadas
ponderando-se para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da
população adulta da cidade, segundo aspectos
Metodológicos já descritos17, sendo o cálculo das
RP realizado com ajuste por idade, sexo e escolaridade, entre usuários ou não de planos de saúde,
com base no modelo de Poisson20.
Foram ainda comparados os fatores de risco
entre a população com ou sem plano, segundo a
prevalência, Razão de Prevalência ajustada por
idade e sexo, e estratificada segundo a escolaridade de 0 a 8 anos, 9 a 11 anos e 12 anos e mais de
estudo.
O inquérito Vigitel foi aprovado pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa para Seres
Humanos, do Ministério da Saúde. A assinatura
do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido,
neste inquérito foi substituída pelo consentimento verbal do entrevistado no momento da ligação
telefônica.

Resultados
No conjunto das capitais, a cobertura de planos
foi de 49,1%, variando entre 30,4% Rio Branco a
64,6% em Goiânia (Tabela 1).
Tendo como referência a população de 18 a 24
anos, a faixa etária de 25 a 34 anos teve menor
RP de posse de plano de saúde (RP = 0,9 IC95%
0,8-0,99), as maiores RP foram nas faixas de 55 a
64 anos (RP = 1,1 IC95% 1,05-1,2) e de 65 anos e
mais (RP = 1,4 IC95% 1,3- 1,5). Quanto maior a
escolaridade houve maior chance de ter planos - 9
a 11 anos (RP = 1,7 IC95% 1,6-1,8) e 12 a 20 anos
(RP = 2,8 IC95% 2,6-2,9) (Tabela 2).
A distribuição dos fatores de risco e proteção
de Doenças Crônicas Não Transmissíveis com e
sem de planos de saúde, no conjunto das 26 capitais, e as RP estimadas estão apresentadas na
Tabela 3. Em geral, prevalências mais elevadas
de fatores de proteção e menores frequências de
fatores de risco foram encontradas na população
com planos de saúde.
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O questionário do Vigitel engloba 94 questões, divididas em módulos: Características demográficas e socioeconômicas dos indivíduos;
padrão de alimentação e atividade física; peso e
altura referidos; consumo de cigarro e de bebidas alcoólicas; avaliação própria do seu estado de
saúde, morbidade referida e exames preventivos.
No estudo atual, foram analisadas a cobertura de quem refere ter plano de saúde nas capitais
brasileiras e a Razão de Prevalência da posse de
planos por sexo e faixa etária na população com
plano. As prevalências, com os respectivos IC95%,
foram comparadas nas variáveis relativas ao tabagismo (fumantes, ex-fumantes, fumantes passivos
no domicílio, fumantes passivos no trabalho); e ao
peso corporal (excesso de peso - Índice de Massa
Corporal ≥ 25 kg/m2; obesidade Índice de Massa Corporal ≥ 30 kg/m2). Os valores ausentes de
excesso de peso e obesidade sofreram imputação,
conforme metodologia empregada pelo Vigitel e
descrita previamente17. As demais prevalências
calculadas foram relativas ao consumo de carnes
com excesso de gordura (carne vermelha com
gordura visível ou frango com pele); consumo de
leites com teor integral de gorduras; consumo regular de refrigerantes ou suco artificial (cinco ou
mais dias por semana); consumo de doces (cinco
ou mais dias por semana); inatividade física (indivíduos que não praticaram qualquer atividade
física no tempo livre nos últimos três meses, que
não realizam esforços físicos intensos no trabalho,
que não se deslocam para o trabalho ou escola a
pé ou de bicicleta e que não são responsáveis pela
limpeza pesada de suas casas); AF < 150 minutos
nos dominios do tempo livre, trabalho e deslocamento; hábito de assistir TV; consumo abusivo
de bebidas alcoólicas (quatro ou mais doses para
mulher e cinco ou mais doses para homem) em
uma mesma ocasião nos últimos 30 dias, considerando como dose de bebida alcoólica uma dose de
bebida destilada, uma lata de cerveja ou uma taça
de vinho); direção de veículo motorizado após
consumo de qualquer quantidade de bebida alcoólica; autoavaliação do estado de saúde ruim; e
morbidades referidas (diagnóstico médico prévio
de hipertensão arterial e diabetes).
Os fatores de proteção apresentados foram:
consumo recomendado (cinco ou mais porções
diárias, em cinco ou mais dias da semana) de frutas e hortaliças; consumo regular de feijão (em
cinco ou mais dias da semana); prática recomendada de atividade física no tempo livre (pelo menos 150 minutos semanais de atividade física de
intensidade leve ou moderada, ou de, pelo menos,
75 minutos semanais de atividade física de inten-
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Tabela 1. Tamanho da amostra e cobertura de plano de saúde por capital. Brasil, Vigitel, 2015.
Ter planos
Não
Sim
788
1.211
1.005
993
701
1.303
1.084
932
1.097
904
561
1.440
918
1.079
550
1.445
1.037
953
378
1.618
1.017
974
923
1.070
1.136
860
1.061
939
962
1.052
722
1.272
953
1.051
827
1.172
1.124
879
1.110
891
631
1.373
975
1.019
1.191
805
923
1.075
828
1.164
554
1.438
366
1.637
23.422
30.549

Cidade
Aracaju
Belém
Belo Horizonte
Boa Vista
Campo Grande
Cuiába
Curitiba
Florianópolis
Fortaleza
Goiânia
João Pessoa
Macapá
Maceió
Manaus
Natal
Palmas
Porto Alegre
Porto Velho
Recife
Rio Branco
Rio de Janeiro
Salvador
São Luís
São Paulo
Teresina
Vitória
Distrito Federal
Total

Amostra
Total
1.999
1.998
2.004
2.016
2.001
2.001
1.997
1.995
1.990
1.996
1.991
1.993
1.996
2.000
2.014
1.994
2.004
1.999
2.003
2.001
2.004
1.994
1.996
1.998
1.992
1.992
2.003
53.971

%(*)
52,11
43,27
60,73
31,54
43,29
57,67
53,77
61,76
43,03
64,59
34,79
41,10
38,93
38,41
42,80
49,93
50,81
41,97
38,83
30,39
53,91
46,66
35,19
48,01
47,95
64,29
59,85
49,12

Posse planos
IC (95%)
49,25
54,98
40,60
45,95
58,06
63,39
28,49
34,59
40,55
46,03
53,74
61,59
51,16
56,39
58,51
65,01
40,31
45,76
60,18
69,01
32,11
37,48
37,71
44,50
36,12
41,73
35,01
41,81
39,90
45,71
46,62
53,25
47,77
53,86
38,61
45,34
36,23
41,42
27,44
33,35
50,51
57,30
43,72
49,59
32,36
38,03
45,37
50,65
44,94
50,96
61,16
67,42
55,50
64,20
48,18
50,06

Nota: (*) Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta
da cidade projetada para cada ano da pesquisa.

Tabela 2. Razão de Prevalência da posse de planos
de saúde nas capitais brasileiras, segundo idade e
escolaridade. Brasil, Vigitel, 2015
Variável
Faixa etária
18 a 24
25 a 34
35 a 44
45 a 54
55 a 64
65 e mais
Escolaridade
0a8
9 a 11
12 a 20

RP

IC(95%)

1,00
0,93
0,97
1,07
1,12
1,42

0,88
0,91
1,00
1,05
1,34

0,99
1,03
1,14
1,20
1,52

1,00
1,71
2,76

1,60
2,59

1,84
2,95

Na população com plano foram encontradas
menores prevalências de tabagismo - 7,7% (IC
95% 6,9- 8,5), de ex-fumantes, de consumo pesado de fumo, ou 20 ou mais cigarros ao dia, e de
fumantes passivos no trabalho e domicílio. O excesso de peso ocorreu em mais da metade da população com planos - 51,6% (IC95% 50,3-52,8),
embora tenha sido mais elevado na população
sem planos - 56,2% (IC95% 54,8-57,6), bem
como a obesidade - 16,5% (IC95% 15,6-17,4), e
sem planos - 21,3% (IC95% 20,1-22,5).
Em relação ao consumo alimentar, houve
melhores frequências de indicadores saudáveis
na população com planos, como o recomendado
de frutas e hortaliças - 30,9% (IC95% 29,8-32,1),
e menores frequências de indicadores não sau-
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Posse de Plano de Saúde
Sim
Não

Variável
Prev

IC 95%

Prev

RPaj*

IC 95%

IC 95%

Fumante
Ex-fumante
20 ou mais cigarros

7,7
18,9
2,1

6,9
18,0
1,6

8,5
19,8
2,5

13,0
22,6
4,1

11,9
21,4
3,4

14,0
23,7
4,8

0,7
0,6
0,9

0,6
0,5
0,8

0,8
0,9
0,98

Fumantes passivos no domicílio
Fumantes passivos trabalho
Excesso de peso
Obesidade
Regular FH
Recomendado de FH
Carnes com gordura
Leite com gordura
Refrigerantes (5x ou mais/Sem)
Doces (5x ou mais/Sem)
Feijão (5x ou mais/Sem)
AF no lazer
Inatividade Física
AF >= 150min/sem 3 domínios
AF < 150min/sem 3 domínios
Assistir TV - 3hrs/dia
Consumo abusivo de álcool
Direção após consumo de álcool
Avaliação ruim de saúde
Mamografia últimos dois anos
Papanicolau nos últimos três anos
Hipertensão
Diabetes

7,9
6,7
51,6
16,5
44,7
30,9
28,3
46,7
17,7
22,8
60,6
43,9
16,0
55,3
44,7
20,9
17,1
6,6
3,5
87,1
86,0
22,5
6,7

7,2
5,9
50,3
15,6
43,4
29,8
27,1
45,4
16,7
21,7
59,4
42,6
15,1
54,0
43,5
19,9
16,1
6,0
3,0
85,1
84,6
21,5
6,1

8,7
7,4
52,8
17,4
45,9
32,1
29,5
47,9
18,8
23,9
61,8
45,1
16,9
56,5
46,0
21,9
18,0
7,2
4,1
89,0
87,4
23,5
7,3

10,2
9,3
56,2
21,3
30,9
19,8
33,9
56,1
20,2
17,4
68,8
31,7
15,9
49,9
50,1
24,2
17,3
4,5
6,0
70,3
76,5
27,2
8,1

9,3
8,4
54,8
20,1
29,6
18,7
32,5
54,7
18,9
16,3
67,5
30,4
14,9
48,5
48,7
22,9
16,2
3,9
5,3
67,8
74,8
26,0
7,3

11,2
10,2
57,5
22,5
32,1
20,9
35,3
57,5
21,4
18,5
70,0
33,0
17,0
51,3
51,5
25,4
18,5
5,1
6,7
72,9
78,2
28,4
8,8

0,8
0,8
1,0
0,8
1,3
1,3
0,9
0,9
0,9
1,2
0,9
1,2
1,1
1,1
0,9
0,9
0,9
1,1
0,8
1,2
1,1
0,9
0,9

0,7
0,7
0,9
0,7
1,2
1,2
0,8
0,8
0,8
1,1
0,9
1,2
1,0
1,0
0,9
0,8
0,8
0,9
0,6
1,1
1,1
0,8
0,8

0,9
0,9
1,0
0,9
1,4
1,4
0,9
0,9
1,0
1,3
1,0
1,3
1,2
1,1
1,0
1,0
1,0
1,3
0,9
1,2
1,2
0,96
1,1

*Razão de prevalência ajustada por idade, sexo e escolaridade.

dáveis, como carnes gordurosas - 28,3 (IC95%
27,1-29,5), leite integral, com gordura - 46,7%
(IC95% 45,4-47,9) e refrigerantes - 17,7 (IC95%
16,7-18,8). As exceções foram o maior consumo
de doces e o menor consumo de feijão pela população com planos de saúde.
A prática de atividade física no lazer foi
mais elevada na população com planos - 43,9%
(IC95% 42,6-45,1); a inatividade física não mostrou diferenças entre as duas populações; assistir
e número de horas de TV foi menor entre quem
tem planos.
O consumo abusivo de álcool foi de 17,1%
(IC95% 16,1-18,0) e dirigir após consumo de bebida alcoólica foi mais elevado na população com
planos. A autoavaliação do estado de saúde ruim

foi mais baixa na população com planos 3,53
(IC95% 2,98-4,1) comparada com população
sem planos 6,0% (IC95% 5,3-6,7) e as prevalências de morbidades autoreferidas (hipertensão e
diabetes) também foram menores entre os que
têm plano de saúde.
Os exames preventivos de câncer em mulheres, cobertura de mamografia e Papanicolau,
foram mais elevados na população com planos:
de 87,0 (IC95% 85,1-89) e 86,0 (IC95% 84-87,4),
sem planos (Tabela 3).
Após ajustamento por idade, sexo e escolaridade, ter plano de saúde foi associado à menor
prevalência de tabagismo (RP 0,70, IC95% 0,60,8), de ser ex-fumante (RP = 0,6 IC95% 0,50,9), ter consumo de 20 ou mais cigarros ao dia

Ciência & Saúde Coletiva, 25(8):2973-2983, 2020

Tabela 3. Fatores de risco e proteção de Doenças Crônicas Não Transmissíveis com e sem de planos de saúde nas
capitais Brasileiras Brasil, Vigitel, 2015.
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(RP = 0,9 IC95% 0,8-0,98), fumantes passivos no
domicílio e no trabalho (RP = 0,8 IC95% 0,7-0,9
e 0,8 IC95% 0,7-0,9 respectivamente).
Após os mesmos ajustamentos, o fato de ter
plano de saúde também foi associado à menor
obesidade (RP = 0,8 IC95% 0,7-0,9), ao maior
consumo de frutas e hortaliças, tanto regular (RP
= 1,3 IC95% 1,2-1,4) como recomendado (RP =
1,3 IC95% 1,2-1,4), ao menor consumo de carnes com gorduras (RP = 0,9 IC95% 0,8-0,9) e
de leite com teor integral de gordura (RP = 0,9
IC95% 0,8-0,9). Não houve diferenças na associação com consumo de refrigerantes em cinco
ou mais dias da semana; mas ocorreu maior consumo de doces entre usuarios de planos (RP 1,2
IC95% 1,1-1,3) e menor consumo de feijão em
cinco ou mais dias da semana (RP = 0,9 IC95%
0,8-1,0). A avaliação de estado de saúde considerada como ruim foi menor em usuários de plano
(RP = 0,8 IC95% 0,6-0,9) e o RP foi menor para
hipertensão arterial, embora dentro do IC95%.
A atividade física no tempo livre foi maior no
grupo dos que possuem plano de saúde (RP =1,2
IC95% 1,2-1,3), enquanto os demais indicadores
de AF encontram-se no limite do IC95%. Não
houve diferenças nas variáveis relativas a consumo abusivo de álcool e condução de veículo
motorizado após ingerir álcool entre as duas populações com e sem plano de saúde. Os exames
preventivos, como mamografia em mulheres entre 50 e 69 anos de idade nos dois últimos anos,
e Papanicolau em mulheres entre 25 e 64 anos de
idade, nos três últimos anos, foram maiores entre
mulheres com planos de saúde (RP = 1,2 IC 95%
1,1-1,2) e (RP = 1,1 IC 95% 1,1-1,2), respectivamente (Tabela 3).
Na Tabela 4 encontra-se a RP dos dos fatores de risco e proteção de Doenças Crônicas Não
Transmissíveis na população com e sem de plano
de saúde, segundo três estratos de escolaridade
(0 a 8 anos, 9 a 11 anos, 12 a 20 anos de escolaridade), ajustada por sexo e idade. Em geral, os
indicadores foram melhores entre as pessoas que
possuem plano de saúde. Em todos os estratos de
escolaridade se verificou maior consumo regular e recomendado de frutas e hortaliças; menor
consumo de leite com gorduras; maior RP para
a prática de atividade física; maior cobertura de
mamografia. No estrato de menor escolaridade
(0 a 8 anos), entre quem tem planos, foi encontrado menor RP de consumo de leite com gordura e de obesidade. No estrato de 9 a 11 anos
foi encontrada menor RP de fumante passivo no
trabalho, menor RP de assistir TV 3 horas e mais,
menor avaliação ruim de saúde, e menor RP de

Hipertensão. Nos estratos de 9 anos a 11 anos e
12 e mais de estudo, entre quem tem planos, foram encontradas menores RP de fumantes. No
estrato de 12 anos e mais de escolaridade foi encontrado menor RP de consumo de carnes com
gordura, consumo de feijão, maior RP de direção
após consumo de álcool.

Discussão
O estudo mostra que cerca de metade da população nas capitais tem plano de saúde, com coberturas mais elevadas nas capitais do Sudeste,
Sul e Centro Oeste. Dentre os Estados, Goiânia
e Vitória tiveram coberturas acima de 64%. Ter
planos de saúde foi mais elevado em populações
com escolaridade mais elevada e com 55 anos de
idade e mais. Em geral, a população com planos
de saúde apresenta prevalências mais elevadas de
fatores de proteção como alimentação saudável
(maior consumo de frutas e hortaliças), prática
de atividade física no tempo livre, maior cobertura de exames preventivos, como mamografia
e Papanicolau, além de menor prevalência de
fatores de risco como tabagismo, inatividade física, avaliação de saúde ruim, hipertensão arterial, obesidade, consumo de bebida alcoólica de
forma abusiva, consumo de carne com excesso
de gordura, leite com gorduras e refrigerantes,
embora tenha menor consumo de feijão e maior
consumo de doces. Quando estratificadas por
escolaridade, essas características, em geral, tendem a se manter, e a população que tem planos
de saúde, independentemente da escolaridade,
geralmente apresenta melhores indicadores.
As menores coberturas de planos de saúde nas
capitais do Nordeste e Norte do país coincidem
com as estimativas da ANS e da PNS10,11,21. Em geral, coberturas mais elevadas são frequentes em
áreas urbanas, nas capitais, nos municípios mais
populosos e em regiões com maior concentração
de riquezas e atividade econômica7,10,11,21. As coberturas aqui identificadas são mais elevadas que
os dados da PNS, que identificaram 40% de cobertura nas capitais e 27% na população geral7. A
PNS também apontou crescimento da população
com planos de saúde em relação a PNAD 20087,10.
Os dados do Vigitel 2015 foram consistentes com
o crescimento dos planos de saúde, que apresentava, em 2011, 47,4% de cobertura15.
Outros estudos também apontam associação entre escolaridade e posse de um plano de
saúde8,11,13,22, conforme aqui identificado. A PNS
também mostra que a posse de planos está for-
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Variável
Tabagismo
Fumante
Ex-fumante
Consumo de 20 ou
mais cigarros
Fumantes passivos
no domicílio
Fumantes passivos
no trabalho
Reg. Frutas e
Hortaliças
Recom. de frutas e
hortaliças
Carnes com
excesso de gordura
Leite com gordura
Refrigerantes (5x
ou mais/Sem)
Doces (5x ou mais/
Sem)
feijão (5x ou mais/
Sem)
AF suficiente no
lazer
Inatividade Física
AF >= 150min/sem
em 3 domínios
AF < 150min/sem
em 3 domínios
Hábito de assistir
TV - 3hrs/dia
Consumo abusivo
de álcool
Direção após
consumo de álcool
Excesso de peso
Obesidade
Avaliação ruim de
saúde
Mamografia há 2
anos
Papanicolau 3 anos
Hipertensão
Diabetes

0a8
Plano de saúde
Sim Não Rpaj* IC95%

Escolaridade
9 a 11
Plano de saúde
Sim Não RPaj* IC95%

12 +
Plano de saúde
Sim Não RPaj* IC95%

11,4 15,7
27,9 29,7
4,1 5,6

0,8
0,8
0,9

0,6 1,0 6,8 10,9
0,5 1,4 16,4 17,0
0,8 1,0 1,8 3,0

0,6
0,6
0,9

0,5 0,8 6,6 9,2
0,4 0,9 16,5 13,5
0,8 1,0 1,3 1,9

0,7
0,6
1,0

0,5 0,9
0,4 1,0
0,8 1,2

6,6

9,4

0,7

0,6 1,0

8,8

10,9

0,8

0,7

1,0

7,9

10,9

0,8

0,6 1,1

9,1 10,2

1,0

0,7 1,3

7,0

9,3

0,8

0,6

0,9

5,2

5,9

1,0

0,7 1,3

40,3 29,8

1,3

1,1 1,4 39,6 28,7

1,3

1,2

1,4 51,3 41,5

1,1

1,1 1,3

25,2 17,9

1,3

1,1 1,6 27,6 19,3

1,4

1,3

1,5 36,7 28,0

1,2

1,1 1,4

27,2 33,3

0,9

0,8 1,0 31,2 35,1

0,9

0,8

1,0 26,2 32,6

0,86

0,8 0,9

46,4 53,7
15,6 17,1

0,9
1,0

0,8 0,9 53,0 60,0
0,8 1,2 21,0 23,9

0,9
0,9

0,8 0,9 41,3 52,9
0,8 1,0 16,0 19,8

0,8
0,9

0,8 0,9
0,7 1,0

15,3 12,8

1,3

1,0 1,6 22,4 20,8

1,1

1,0

1,3 27,0 23,6

1,2

1,0 1,3

65,4 70,7

0,9

0,9 1,0 66,3 68,4

1,0

0,9

1,0 53,4 62,8

0,9

0,8 0,9

31,7 22,8

1,5

1,3 1,7 43,5 37,1

1,2

1,1

1,3 50,4 47,3

1,1

1,0 1,2

22,7 19,4
43,9 44,2

1,0
1,1

0,9 1,2 14,4 13,5
1,0 1,2 57,4 54,0

1,0
1,1

0,9 1,2 14,0 10,9
1,1 1,2 59,2 58,4

1,2
1,1

1,0 1,5
1,0 1,1

56,1 55,8

0,9

0,9 1,0 42,6 46,0

0,9

0,9

1,0 40,8 41,6

0,9

0,9 1,0

23,1 23,6

1,0

0,8 1,1 22,9 26,5

0,9

0,8

0,9 18,1 19,1

0,9

0,8 1,1

9,8 14,7

0,8

0,6 1,0 16,8 19,4

0,9

0,8

1,0 21,0 20,7

1,1

0,9 1,3

2,9

3,1

1,1

0,6 2,0

5,3

0,9

0,7

1,2

6,9

1,4

1,1 1,8

59,6 62,7
18,8 25,7
6,8 8,0

1,0
0,7
0,8

0,9 1,0 52,6 51,3
0,6 0,9 17,5 18,1
0,6 1,2 3,0 4,4

1,0
0,9
0,7

0,9 1,0 46,6 47,4
0,8 1,1 14,5 15,0
0,5 0,9 2,3 3,5

0,9
0,9
0,7

0,9 1,0
0,7 1,1
0,5 1,1

80,5 68,3

1,2

1,1 1,3 88,5 75,0

1,2

1,1

1,3 92,0 74,2

1,2

1,1 1,4

83,9 75,6
43,1 38,6
15,2 12,8

1,1 1,0 1,2 86,4 75,9
1,0 0,9 1,1 18,5 17,9
1,0 0,8 1,2 4,9 4,1

1,1 1,1 1,2 86,6 81,2
0,87 0,8 0,9 15,4 14,0
0,9 0,7 1,1 3,9 3,2

1,0
0,8
0,9

1,0 1,1
0,7 1,0
0,6 1,2

* Razão de prevalência ajustada por idade e sexo.

5,2

9,6
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Tabela 4: Distribuição dos fatores de risco e proteção de Doenças Crônicas Não Transmissíveis na população
com e sem de planos de saúde, segundo estratos de escolaridade no conjunto das 26 capitais e Distrito Federal.
Brasil, Vigitel, 2015
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temente associada com escolaridade, renda e melhores indicadores de saúde5,6.
O aumento da cobertura de planos de saúde
após 55 anos de idade está coerente com outros
estudos7,10,11 e também com os dados do Sistema
de Informação de Beneficiários (SIB) da ANS23, o
que tem sido justificado pela maior necessidade
de consumo de serviços de saúde e maior demanda de cobertura entre idosos21,22.
As prevalências dos indicadores de tabagismo
foram mais baixas na população com planos de
saúde. Em geral, populações com mais escolaridade, renda e melhores condições socioeconômicas, têm maior acesso a informação sobre os
malefícios do fumo e menores prevalências15,23.
Destacam-se, que no estudo atual, as diferenças
persistiram, mesmo ajustando por escolaridade.
A OMS recomenda o consumo diário de
400 g/dia de frutas e hortaliças para prevenção
de doenças cardiovasculares, bem como redução
do consumo de gorduras, açúcares e sal, que foram mais elevados na população com planos de
saúde1,24. Os indicadores de consumo de frutas e
hortaliças, consumo de gorduras e refrigerantes
foram menores na população com planos, o que
pode ser explicado pelo maior poder econômico para a aquisição de alimentos saudáveis como
frutas, legumes e hortaliças, além de maior conhecimento sobre alimentos não saudáveis8,25.
Exceção na população com planos foi o maior
consumo de alimentos doces, e com planos e elevada escolaridade, foi o indicador de consumo
de feijão, com menor prevalência, o que também
foi identificado na PNS24,25. Possivelmente populações com mais renda têm diversificado sua
alimentação e com isto reduzido o consumo de
feijão, o que constitui uma perda, devido aos efeitos benéficos do mesmo, pelo aporte de fibras e
nutrientes, resultando em maior saciedade e prevenção de obesidade26.
Também, a população com planos praticou
mais atividade física no lazer, e nos demais domínios, sendo menos sedentária e com menor
tempo assistindo TV. Estes indicadores positivos
da atividade física têm sido explicados em populações de mais escolaridade e renda, pelo maior
acesso a espaços para prática de atividade física,
maior conhecimento sobre os benefícios da AF.
Assim, torna-se importante investir em políticas
públicas de melhorias de espaços públicos para
prática de atividade física, visando reduzir estas
desigualdades26.
A autoavaliação do estado de saúde ruim tem
sido atribuída na literatura como importante indicador de saúde, preditor de mortalidade, em

especial entre idosos, sendo usada internacionalmente27. Em geral, pessoas com mais escolaridade,
renda, posse de planos de saúde, jovens, com mais
acesso a bens e serviços tendem a avaliar melhor
seu estado de saúde, o que está em sintonia com
os resultados aqui encontrados na população com
planos de saúde27. Ao estratificar por escolaridade, em geral, permaneceu a melhor avaliação de
saúde entre populações com planos, em especial
na escolaridade média, 9 a 11 anos de estudo.
São preconizados na prevenção de câncer
de colo uterino e de mama realizar o exame de
Papanicolau a cada três anos entre mulheres de
25 a 64 anos28 e o exame da mamografia a cada
dois anos na faixa etária de 50 a 69 anos28,29. As
prevalências destes dois exames foram muito elevadas em ambas as populações, mas ainda mais
na população com planos de saúde. Destaca-se
que a meta prevista no Plano de Enfrentamento de Doenças Crônicas para 2022 é atingir 75%
em mamografia30, já superada na população com
planos de saúde, mas ainda abaixo entre mulheres sem planos de saúde. Também para a citologia oncótica (Papanicolau) a meta do Plano de
Enfrentamento de DCNT de alcançar cobertura
média de 85% em 2022 já foi superada na população com planos de saúde e praticamente
atingida na população coberta apenas pelo SUS
(84,7%)30, apontando a importância da Atenção
Primária no Brasil, que oferta amplamente este
exame pelo Sistema Único de Saúde (SUS)9. Destacamos ainda que as diferenças na população
com e sem planos de saúde persistem quando
estratificadas por escolaridade.
Nos Estados Unidos, mulheres que têm planos de saúde tiveram maiores coberturas de mamografia e citologia oncótica, o que poderia ser
explicado pelo maior acesso aos serviços diagnósticos e preventivos nessa população13,14.
O excesso de peso e a obesidade estão associados às doenças cardiovasculares, diabetes,
câncer de cólon, reto e de mama, cirrose, dentre outras1,2, constituindo um grande problema
global a ser enfrentado, dado o seu crescimento
continuo na maioria dos países31, constituindo
meta do plano Nacional30 e do Plano Global de
NCD deter o seu crescimento32. Embora seja um
problema disseminado, a população com planos
de saúde mostrou menor chance de ter excesso de
peso e obesidade.
Estudo sobre hipertensão arterial (HA) e
fatores associados, analisando dados do Vigitel, apontou que, após a análise multivariada e
ajuste por todas as variáveis do modelo, ter planos de saúde deixou de ser fator de proteção de
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e práticas de promoção. Desta forma, investir na
melhoria de práticas educativas, políticas públicas de promoção à saúde é essencial para reduzir
estas desigualdades.
Dentre os limites do estudo, destacam-se o
uso de entrevistas telefônicas, o que pode reduzir
a participação de populações sem telefonia fixa.
Busca-se reduzir esse viés utilizando pesos de pós
-estratificação. O fato de que as informações são
autoreferidas também pode resultar em viés de informação, embora a experiência nacional e internacional aponte que variáveis como hipertensão
arterial e avaliação de estado de saúde conseguem
obter boas estimativas usando esta metodologia,
além de apresentar vantagens como rapidez na
informação, sensibilidade e baixo custo18. Além
disso, o delineamento transversal do estudo não
permite estabelecer relação temporal de causa e
efeito. Assim, não se pode afirmar que o acesso
aos planos de saúde resulte em menor exposição
a risco ou se indivíduos mais preocupados com
a própria saúde procurariam os planos de saúde.

Conclusão
O estudo mostrou diferenças nos fatores de risco
e proteção entre adultos filiados ou não a plano
privado de saúde, sendo possível observar hábitos mais saudáveis entre os primeiros, como consumo de frutas e hortaliças, prática de atividade
física e menor prevalência de tabagismo e álcool
abusivo. A prevalência de uso de exames preventivos foi, também, significativamente mais alta
entre os filiados a plano privado, em comparação
àqueles que dependem exclusivamente do SUS,
mesmo estratificando-se esses resultados pela
escolaridade. A morbidade referida não diferiu
segundo ter planos de saúde. Monitorar os fatores de risco de DCNT é importante para apoiar
políticas públicas de prevenção.
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HA, indicando que a escolaridade constitui-se
na variável socioeconômica de maior relevância
na “redução da hipertensão”33. O estudo atual mostrou ter planos como fator de proteção
para HA quando ajustado por sexo, idade e escolaridade, entretanto, na análise estratificada
por três níveis de escolaridade, ter planos só se
mostrou protetor entre 9 e 11 anos de escolaridade. Além disto, a prevalência de HA na população com planos e baixa escolaridade foi três
vezes mais elevada, quando comparada com a
população com planos e alta escolaridade, confirmando a importância da escolaridade como
fator de proteção para a HA.
Ter diabetes não se mostrou associado com
planos de saúde, entretanto, populações com
baixa escolaridade têm até quatro vezes mais
diabetes, comparada com as de 12 anos e mais
de escolaridade. Também em estudos internacionais, como o Alameda County Study, publicado em 2005 por Maty et al.34, apontaram associação entre o nível educacional e o diabetes
mellitus, após o ajustamento para as variáveis
renda e ocupação. Isto sugere que a escolaridade, considerada proxy de nível socioeconômico,
se associe a mais acesso a práticas de promoção a
saúde, como alimentação saudável, atividade física, acesso a medicamentos e serviços de saúde35.
O consumo abusivo de álcool não teve diferenças segundo a posse de planos, mas foi mais
prevalente em populações de elevada escolaridade, o que está coerente com outros estudos do Vigitel17. Quando estratificado por escolaridade, o
consumo de álcool e a direção foi mais frequente
em ter planos de saúde e escolaridade elevada, o
que pode se justificar pela posse de carro estar relacionada ao melhor status socioeconômico.
O estudo aponta iniquidades em saúde, melhores indicadores na população com acesso a
planos de saúde, reflexo da escolaridade mais elevada, acesso mais facilitado a serviços de saúde
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