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RESUMO DE DISSERTAÇÃO
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Resumo

Introdução: A qualidade de vida tornou-se uma importante medida de impacto 

em saúde. Sua avaliação tem crescido tanto na população em geral quanto relacionada ao 

impacto de doenças. Objetivo: Verificar a qualidade de vida e presença de associação 

com fatores de risco para as doenças crônicas não transmissíveis na população urbana 

do município de Montes Claros, Minas Gerais, Brasil. Métodos: Estudo transversal de base 

populacional. A amostra foi calculada considerando a prevalência do fator de risco sobrepeso 

de 30%, α=0,05 e corrigida para um efeito de delineamento de 30%. Amostragem por 

conglomerados de setores censitários urbanos. Sortearam-se 17 setores censitários. Em cada 

domicílio entrevistou-se um morador ≥ 18 anos e verificaram-se os dados socioeconômicos, 

demográficos, comorbidades autorreferidas, fatores de risco para as doenças crônicas não 

transmissíveis e qualidade de vida pelo The Medical Outcomes Study 36 Item Short Form 

Health Survey (SF-36). Resultados: Foram entrevistados 648 residentes na região urbana 

de Montes Claros (MG), de ambos os sexos. As dimensões de maior comprometimento na 

qualidade de vida da população em geral foram: Vitalidade (65,7±22,5), Dor (67,6±21,4), 

Estado Geral de Saúde (65,8± 28,4) e Saúde Mental (67,6±21,4). Os fatores de risco mais 

prevalentes foram o baixo consumo de frutas (77,3%), baixo consumo de verduras e legumes 

(55,1%) e sobrepeso (32,6%). Na análise multivariada, os fatores de risco que permaneceram 

associados a pior qualidade de vida foram o tabagismo, nas dimensões Limitação por Aspectos
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Físicos, Estado Geral de Saúde, Vitalidade, Aspectos Sociais e Saúde Mental; os níveis 

pressóricos alterados permaneceram associados a Limitação por Aspectos Físicos; a obesidade 

e o consumo excessivo de álcool permaneceram associados com Capacidade Funcional. 

Conclusão: Os fatores de risco que estão associados a pior estado de qualidade de vida são os 

níveis pressóricos alterados, o tabagismo, a obesidade e o consumo excessivo de álcool.

Palavras-chave: Qualidade de vida. Fatores de risco. Doenças crônicas. Saúde pública.

QUALITY OF LIFE AND RISK FACTORS FOR CHRONIC DISEASES IN MONTES CLAROS, 

MINAS GERAIS, BRAZIL

Abstract

Introduction: The quality of life has become an important measure of impact on 

health. Its assessment has increased both in the general population and as related to the impact 

of diseases. Objective: To assess the quality of life and presence of association with risk factors for 

non-transmissible chronic diseases in the urban population of the municipality of Montes Claros, 

Minas Gerais, Brazil. Methods: A cross-sectional household. Cluster sampling of urban census 

tracts. The sample was calculated considered the prevalence of overweight risk factor of 30%, 

α = 0.05, with deff = 1.3. There were drawn 17 census tracts. In each household a resident ≥ 18 

years old was interviewed and the following data was recorded: socioeconomic, demographic, 

comorbidity self-referred, risk factors for non-transmissible chronic diseases and quality of life 

through the Medical Outcomes Study 36 - Item Short Form Health Survey (SF-36). Results: We 

interviewed 648 residents in the urban region of Montes Claros, of both sexes. The dimensions of 

greater impairment in quality of life of the general population were: Vitality (65.7 ± 22.5), pain 

(67.6 ± 21.4), general health (65.8 ± 28.4) and Mental Health (67.6 ± 21.4). The most prevalent 

risk factors were the low consumption of fruits 77.3%, low consumption of vegetables and 

legumes 55.1% and 32.6% were overweight. In multivariate analysis, the risk factors that remained 

associated with a lower quality of life were: smoking, physical aspects, general health, vitality, social 

isues and mental health; altered blood pressure levels remained associated with Limitation by 

Physical Aspects, obesity and excessive alcohol consumption remained associated with Functional 

Capacity. Conclusion: The risk factors that are associated with a worse quality of life are altered 

blood pressure, smoking, obesity and excessive alcohol consumption.
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CALIDAD DE VIDA Y FACTORES DE RIESGO PARA LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS NO 

TRANSMISIBLES EN MONTES CLAROS, MINAS GERAIS, BRASIL

Resumen

Introducción: La calidad de vida se ha convertido en una importante medida 

de impacto en la salud. En general, su evaluación ha crecido tanto en la población cuanto 

lo relacionado al impacto de las enfermedades. Objetivo: Evaluar la calidad de vida y la 

presencia de la asociación con factores de riesgo para enfermedades crónicas no transmisibles 

en la población urbana del municipio de Montes Claros, Minas Gerais, Brasil. Métodos: 

Estudio de corte transversal de base poblacional. La muestra se calculó teniendo en cuenta 

la prevalencia del factor de riesgo de sobrepeso del 30%, α = 0,05 y corregido por un efecto 

de diseño de 30%. Muestreo por conglomerados de secciones censales urbanas. Se sortearon 

a 17 secciones censales. En cada hogar se entrevistó a un residente de ≥ 18 años y se 

verificaron los datos socioeconómicos, demográficos, comorbilidades autoreportadas, factores 

de riesgo para enfermedades crónicas no transmisibles y calidad de vida por el The Médical 

OutcomesStudy 36 Item Short Form Health Survey (SF-36). Resultados: Se entrevistó a 648 

residentes en la zona urbana de Montes Claros (MG) de ambos sexos. Las dimensiones de 

un mayor deterioro en la calidad de vida de la población general fueron: Vitalidad (65,7 ± 

22,5), dolor (67,6 ± 21,4), Estado General de Salud (65,8 ± 28,4) y Salud Mental (67,6 ± 

21,4). Los factores de riesgo más prevalentes fueron la baja ingesta de frutas (77,3%), el bajo 

consumo de verduras y legumbres (55,1%) y el sobrepeso (32,6%). En el análisis multivalente, 

los factores de riesgo que se mantuvieron asociados con una peor calidad de vida fueron el 

tabaquismo, en las dimensiones Limitación por Aspectos Físicos, Estado de Salud General, 

Vitalidad, Aspectos Sociales y Salud Mental; los niveles de presión alterados se mantuvieron 

asociados a la Limitación por Aspectos Físicos; la obesidad y el consumo excesivo de alcohol 

se mantuvieron asociados a la Capacidad Funcional. Conclusión: Los factores de riesgo que 

se asocian con un peor estado de calidad de vida son los niveles alterados de presión, el 

tabaquismo, la obesidad y el consumo excesivo de alcohol.

Palabras clave: Calidad de vida. Factores de riesgo. Enfermedades crónicas. Salud pública.
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