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RESUMO 

A transição demográfica é observada nos países desenvolvidos e em desenvolvimento. Com o 

aumento da expectativa de vida, a preocupação com a qualidade de vida e bemestar de idosos 

cresce na mesma proporção. No Brasil, a população idosa (com 60 anos ou mais) tem 

aumentado nas últimas décadas com tendência de aumento progressivo. O Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística estima que no Brasil a expectativa de vida é em média, de 65 anos 

para os homens e 73 anos para as mulheres. Segundo o relatório de Estatística Sanitária 

Mundial de 2007 divulgado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), as mulheres 

brasileiras têm expectativa de vida de 75 anos, e os homens, de 68 anos. Tais valores, apesar 

de mostrarem um aumento considerável da expectativa de vida dos brasileiros nas últimas 

décadas (em 1960, a expectativa de vida no Brasil era de 54,6 anos), ainda estão longe das 

expectativas de vida dos países desenvolvidos. As mulheres com probabilidade de viver mais 

são as japonesas (86 anos). Entre os homens, os que têm possibilidades de viver mais são os 

de San Marino, com uma média de 80 anos. Com o aumento da idade ocorrem alterações 

significativas nas funções biológicas que pode levar a perda da autonomia.  Neste contexto, a 

OMS têm colocado como prioridade a atenção ao idoso para a promoção de ações que visem 

a melhoria da qualidade de vida e bem-estar dessa população, garantindo mais anos de vida 

com saúde. Dentro deste contexto, o presente trabalho apresenta dois artigos: a) Estado 

nutricional de idosos brasileiros institucionalizados: uma revisão sistemática; e b) Prevalência 

e determinantes de anemia em idosos institucionalizados de Maringá/PR. O primeiro artigo 

teve como objetivo revisar a literatura acerca do estado nutricional de idosos brasileiros 

institucionalizados no Brasil. Realizou-se busca nas bases eletrônicas MEDLINE, SCIELO e 

referências dos artigos encontrados. Apenas artigos originais e que utilizaram como exposição 

ou desfecho o estado nutricional foram considerados. A busca resultou em 11 manuscritos, 

dos quais 5 preencheram os critérios de inclusão. O n total variou de 89 a 305 idosos, sendo 

que em quatro manuscritos o sexo feminino foi mais prevalente. A prevalência de baixo peso 

encontrada variou de 6% a 45,5% e de risco para baixo peso de 45,8% a 61%. Assim sendo, 

concluímos que os estudos com idosos institucionalizados são escassos, apesar disso os 

resultados apontam uma alta prevalência de baixo peso e risco para baixo peso, o que pode 

levar a agravamentos à saúde aumentando sua morbidade e as taxas de mortalidade nesta 



 

faixa etária. O objetivo do segundo artigo foi de estimar a prevalência de anemia e analisar a 

associação entre os fatores de risco em idosos residentes em instituição de longa permanência 

de Maringá/PR através de estudo transversal analítico. Métodos: Estudo realizado em idosos 

de ambos os sexos com 60 anos ou mais, residentes em asilos de idosos na cidade de 

Maringá/PR. Foram avaliados 124 idosos de quatro instituições de longa permanência. A 

classificação da anemia foi verificada através da concentração plasmática de hemoglobina e 

os fatores associados analisados foram: sexo, idade, tempo de permanência, massa corporal, 

índice de massa corporal, ferro, albumina e variáveis hematológicas. A medida de associação 

entre a anemia e os fatores de risco foi a razão de prevalência (RP) e seus respectivos 

intervalos de confiança 95% (IC95%) realizada através de regressão de Poisson e a associação 

entre a hemoglobina com a massa corporal utilizou-se a regressão linear bivariada. O 

tratamento estatístico foi realizado no Stata®, versão 8.0 adotando-se alfa de 5%.  A 

prevalência de anemia foi de 29,0%, nas de mulheres (31,8%) e nos homens foi de (25,9%) 

(p=0,49). A hipoalbuminemia 

(RP= 1,63 IC95%= 1,01-2,63, p=0,04) apresentou-se como  fator de risco para a anemia.   

Concluímos que existe alta prevalência de anemia nos idosos institucionalizados e 

intervenções que promovam melhorias na qualidade de vida e bem- estar dos idosos são 

necessárias. Espera-se que a divulgação dos resultados destes trabalhos possibilite a 

ampliação de programas de diagnósticos existentes, bem como criação de programas de 

intervenção que proporcionem melhorias na qualidade de vida e bem estar aos idosos.  

Palavras-chave: Asilos. Brasil. Estado nutricional. Hematologia. Idosos. 

Parâmetrosbioquímicos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

The demographic transition is observed in developed and developing countries. With 

increased life expectancy, concern about the quality of life and well-being of older people 

grows in proportion. In Brazil, the elderly population (aged 60 or older) has increased in 

recent decades with a trend of gradual increase. The Brazilian Institute of Geography and 

Statistics estimated that in Brazil the life expectancy is on average 65 for men and 73 years 

for women. According to the report, World Health Statistics 2007 released by the World 

Health Organization (WHO), the Brazilian women have life expectancy of 75 years, and men 

of 68 years. These figures, although showing a considerable increase in life expectancy of 

Brazilians in recent decades (in 1960, life expectancy in Brazil was 54.6 years), are still far 

from expectations of life in developed countries. Women more likely to live are the Japanese 

(86 years). Among men, those who have more chances to live are in San Marino, with an 

average of 80 years. With age are significant changes in biological functions that can lead to 

loss of autonomy. In this context, WHO has made a priority attention to the elderly to 

promote actions aimed at improving quality of life and welfare of the population, 

guaranteeing more years of life and health.  Within this context, this paper of post-gruation 

sought help in this area consists of two articles: a) Nutritional status of institutionalized 

elderly Brazilians: a systematic review, and b) Prevalence and determinants of anemia in 

elderly institutionalized of Maringá/PR. The first article aimed to review the literature on the 

nutritional status of elderly Brazilians institutionalized. The search was carried out in online 

databases (MEDLINE and SCIELO) and reference of articles retrieved. Only original articles 

and used that as exposure or outcome nutritional status were considered. The search resulted 

in 11 manuscripts, of which five fulfilled the inclusion criteria. The n total ranged from 89 to 

305 elderly, with the manuscripts in four women was more prevalent. The prevalence of 

underweight found ranged from 6% to 45.5% and at risk for underweight of 45.8% to 61%. 

Therefore, we concluded that the studies with institutionalized elderly are scarce, despite that 

the results show a high prevalence of underweight and risk for underweight, which can lead to 

increases in health by increasing their morbidity and mortality rates in this age group. The 

second article the objective was to estimate the prevalence of anemia and to examine the 

association between the risk factors in elderly residents in long-term institution permanence of 

Maringá/PR through analytical cross-sectional study. We evaluated 124 elderly of four long-

stay institutions. The classification of anemia was verified by plasma concentration of 



 

hemoglobin and related factors were analyzed: gender, age, residence time, body mass, body 

mass index, iron, albumin and haematological variables. The measure of association between 

anemia and risk factors was the prevalence ratio (PR) and their confidence intervals 95% 

(CI95%) performed through Poisson regression and the association between hemoglobin with 

body mass using the bivariate regression. The statistical treatment was performed in Stata®, 

version 8.0 was used alpha of 5%. The prevalence of anemia was 29.0% in the women 

(31.8%) and in men was (25.9%) (p= 0.49). The body mass showed a strong association with 

the concentration of hemoglobin (p= 0.01, β= 1988). Risk factor for anemia were 

hypoalbuminemia (PR= 1,63 CI95%= 1,01-2,63, p=0,04). We conclude that there is high 

prevalence of anemia in institutionalized elderly and interventions that promote improvements 

in quality of life and welfare of the elderly are needed. It is expected that the results of this 

paper allows the expansion of existing diagnostics programs, and development of intervention 

programs that provide improvements in quality of life and welfare for the elderly.  

Key-words: Homes for the aged. Brazil. Nutritional status. Hematology. Elderly. Biochemical 

parameters.   

 

 

 

 

 

 

 

 


