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A: Pode usar esta library: É uma biblioteca "tópico dos dados" que pode ajudar na construção de uma bingo. or never-married women. In addition, low SES-level may
limit the power to detect an association with women due to the limited availability of high SES-level women in the sample. For the same reason, the odds ratios of SEScategory may be underestimated in women compared to men. However, the direction of the association seems to be the same in the subsamples. Moreover, we used a
large sample of 16,610 individuals with long-term working careers to explore the relationships between SES, life-course health outcomes and SRH. Conclusion
{#sec015} ========== Our findings suggest that SES is associated with SRH over the life course in men and women. This study further shows that the associations
were quite similar across the life course but become more pronounced with age. The findings may suggest a potential of SES to predict SRH in older age and hence to
contribute to designing interventions targeting individuals of different SES groups in order to improve their SRH. [^1]: **Competing Interests:**The authors have
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