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RESUMO
Introdução: A anemia é a disfunção hematológica mais comumente encontrada nas
pessoas idosas tendo, entre os que residem na comunidade, uma prevalência próxima
de 10%. Associa-se a várias condições crônicas e tem significativo impacto nos
desfechos de saúde como fragilidade, mobilidade comprometida e comprometimento
funcional. Objetivo: Avaliar os fatores associados à anemia e sua associação com
desfechos adversos em saúde nas pessoas idosas do município de São Paulo.
Métodos: Estudo observacional transversal de base populacional, com amostragem
probabilística representativa, onde foram avaliados 1256 pessoas com idade igual e
superior a 60 anos em 2010. A anemia foi diagnosticada a partir da concentração
sanguínea de hemoglobina, de forma contínua e categorizada segundo parâmetros
estabelecidos pela OMS (mulheres:<12g/dL; homens:<13g/dL). A regressão logística
hierárquica foi utilizada para avaliar os fatores associados à presença de anemia e a
associação de anemia com desfechos adversos em saúde. Resultados: A prevalência
de anemia foi de 7,7% na população e os fatores significativamente associados após
ajuste foram idade mais avançada, diabetes e câncer referidos e presença de sintomas
depressivos. Em relação aos desfechos adversos, a anemia permaneceu
significativamente associada à fragilidade (OR=5,19; IC95%=2,41-11,20) e
mobilidade comprometida (OR=2,10; IC95%=1,19-3,69). Com relação à
concentração de hemoglobina, quanto maiores os valores, menores as chances de
fragilidade (OR=0,91; IC95%=1,03;1,08) e mobilidade comprometida (OR=0,81;
IC95%=0,67;0,97). As probabilidades de ocorrência de desfechos adversos quando
se adota os parâmetros estabelecidos pela OMS são próximas de 20%. Conclusão: A
prevalência de anemia em pessoas idosas residentes no Município de São Paulo se
aproxima de valores encontrados em outras populações. A doença foi associada à
idade avançada, presença de diabetes, câncer e sintomas depressivos. Entre os
desfechos adversos, a anemia foi associada à mobilidade comprometida e fragilidade.
A alta probabilidade de ocorrência desses desfechos quando se considera os
parâmetros vigentes reforça a necessidade de discutir a adequação dos pontos de
corte para esse grupo etário, que auxiliaria na atuação mais precoce dos profissionais
de saúde no tratamento da anemia e, consequentemente, evitaria, postergaria ou
reverteria os desfechos adversos associados à doença.
Descritores: anemia; idoso; fragilidade; limitação da mobilidade; Estudo SABE.
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ABSTRACT
Introduction: Anemia is the most commonly hematologic disorder in older adults,
with a prevalence of approximately 10% in community-living elderly. It is associated
with several chronic diseases and other adverse health outcomes, such as impaired
mobility, frailty and difficulties in activities of daily living (ADL). Objective: To
evaluate factors associated to anemia and its relationship with adverse health
outcomes in the older adults living in São Paulo, Brazil. Methods: An observational
cross-sectional population-based study, with a representative sample, which
evaluated 1256 elderly (≥ 60 years) in 2010. The hemoglobin blood concentration
was considered continuous or categorized as anemia according to WHO cutoffs
(women: <12g/dL; Men: <13g/dL). We used hierarchical logistic regression to assess
factors associated with the presence of anemia, and to evaluate the association of
anemia with adverse health outcomes. Results: The prevalence of anemia was 7.7%,
among older adults, and the factors that remain statistically significant after
adjustment are higher age, presence of diabetes, cancer and depressive symptoms.
When considering adverse health outcomes, anemia remained significantly
associated with frailty (OR=5.19, 95%CI=2.41,11.20) and mobility difficulty
(OR=2.10, 95%CI=1.19, 3.69). Hemoglobin continuous concentration showed
negative effect on the probability of outcomes - the higher the blood hemoglobin, the
less chance of frailty (OR=0.91, 95%CI=1.03,1.08) and mobility difficulty
(OR=0,81, 95%CI=0.67, 0.97). The probabilities of outcomes when the current
cutoffs for anemia are adopted are about 20%. Conclusion: The prevalence of
anemia in the older adults in São Paulo is close to the values found in other
populations. The disease was associated with advanced age, presence of diabetes,
cancer and depressive symptoms. Among health outcomes, anemia was associated to
impaired mobility and frailty.The high probability of outcomes when the current
WHO cutoff are take into account reinforces the discussion of rising the cutoff points
for the older population, and even if it brings a greater burden for health services, it
could help health professionals in early intervention for treatment of anemia, and
thus prevent, delay or reverse the adverse outcomes.

Keywords: anemia; older adult; frailty; mobility limitation; SABE Study.
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1 INTRODUÇÃO
No Brasil atualmente, a proporção de idosos na população é de cerca de 11%,
ou quase 21 milhões de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos (IBGE,
2011a). Estimativas indicam que esse grupo deverá ultrapassar 40 milhões de
pessoas em 2030.
O envelhecimento populacional no Brasil e no mundo traz consigo uma série
de demandas específicas destacando-se, além das doenças e agravos crônicos não
transmissíveis (DANT), o aumento na prevalência de deficiências nutricionais. A
perda de dentição, alterações no paladar e olfato, comprometimento da mobilidade e
funcionalidade podem levar a inadequações na ingestão alimentar entre as pessoas
idosas. Somam-se a esses fatores outros, como alterações fisiológicas no sistema
digestório, polifarmácia e interações droga-nutriente específicas, o que os torna mais
propensos à deficiência de nutrientes, em particular vitaminas e minerais
(SULLIVAN e JOHNSON, 2009).
Neste contexto, a anemia é uma das consequências clínicas mais comumente
observada em pessoas idosas relacionada às deficiências nutricionais e tem sido
apontada como um problema de saúde muito importante dada sua associação com
maior ocorrência de hospitalizações, incapacidade e óbito (BEGHE et al.,2004;
CHAVES, 2008). A epidemiologia da anemia no envelhecimento é, no entanto,
particularmente desafiadora, dada a maior heterogeneidade observada na distribuição
dos fatores de risco, sociais e biológicos, em relação a outros grupos etários.
Considerando que a anemia é uma doença multifatorial, a maior prevalência de
multimorbidades em idosos torna difícil estabelecer se a mesma pode ser considerada
um marcador de carga de doença ou um mediador na via causal de eventos adversos
(PATEL, 2008; PALTIEL e CLARFIELD, 2009).
Isso torna necessário que a anemia receba atenção especial dos profissionais
de saúde, concentrando esforços na sua detecção e tratamento precoces,
considerando ser essa uma condição facilmente detectável e que impacta
significativamente na saúde e na qualidade de vida das pessoas idosas.
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1.1 ANEMIA EM IDOSOS

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define anemia como a redução
patológica da concentração de hemoglobina (Hb) circulante, desencadeada por
mecanismos fisiopatológicos diversos (WHO, 2001). Segundo a OMS, as
concentrações sanguíneas de Hb consideradas normais para adultos são de 12g/dL
em mulheres e de 13g/dL em homens (WHO, 2001). Estes valores (pontos de corte),
inicialmente propostos por WINTROBE (1933) e depois adotados pela OMS, foram
matematicamente definidos tendo por base distribuição estatística. Correspondem a
dois desvios-padrão abaixo da média de uma população aparentemente saudável,
com base no seu estado de saúde e na presença de doenças relatadas. Para a
realização do estudo foi utilizada a população total sem que fossem retirados da
amostra indivíduos já anêmicos ou com sinais e sintomas que pudessem ser
atribuídos ao quadro de anemia, bem como outros com estados subclínicos, que
teriam influência na distribuição da concentração de hemoglobina. A funcionalidade
não foi considerada para a elaboração dessa distribuição estatística (CHAVES et al.,
2002; CHAVES, 2009).
O fato de esses valores não serem diferenciados para idosos vem sendo foco
de amplo debate entre os pesquisadores e profissionais de saúde envolvidos com o
tema, dadas as peculiaridades fisiológicas observadas nessa população. BEUTLET e
WAALEN (2006) desenvolveram estudo que, tendo por base a curva de distribuição
dos valores de hemoglobina na amostra, propuseram outros valores limite
considerando etnia e sexo: entre os brancos, 13,2 g/dL para homens e 12,2 d/dL para
mulheres e, entre os negros, 12,7 g/dL para homens e 11,5 d/dL para mulheres.
Diferentes autores, entretanto, consideraram que a definição de valores arbitrários,
como percentis 95 ou 97,5 da curva, poderia não ser adequada, dado que seguiria a
mesma metodologia utilizada para o estabelecimento dos pontos de corte utilizados
atualmente (BOEHRINGER et al., 2006). Esses autores ainda reforçam que a
elevação dos valores de corte levando-se em conta a ocorrência de desfechos
adversos, como proposto por ZAKAI et al. (2005) em um estudo de mortalidade,
seria mais adequada por garantir a diferença entre o que é saudável ou não para os
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idosos, mesmo que isso gerasse maior demanda para os serviços de assistência à
saúde (BOEHRINGER et al., 2006).
A anemia é a disfunção hematológica mais comumente encontrada nos
indivíduos idosos. BEGHE et al. (2004), em revisão sobre o tema, encontraram
diferentes prevalências nessa população, variando entre 2,9% e 61,0%, em homens, e
3,3% e 41,0%, em mulheres. Na maioria dos casos, o declínio nos níveis de
hemoglobina observado girava em torno de 1g/dL abaixo do limite proposto
(MAKIPOUR, KANAPURU e ERSHLER, 2008; PALTIEL e CLARFIELD, 2009).
Nesse grupo etário a anemia é mais prevalente entre os mais longevos. Estudo
realizado nos Estados Unidos, analisando dados do Third National Health and
Nutrition Examination Survey (NHANES III), encontrou uma prevalência elevada em
idosos com idade igual ou superior a 85 anos, especialmente no sexo masculino
(figura 1).

Figura 1. Distribuição (%) de pessoas consideradas anêmicas segundo idade e sexo.
NHANES III, fase 1 e 2, Estados Unidos, 1988 a 1994.
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Observa-se que a prevalência de anemia é maior entre as mulheres até 64
anos, sendo mais acentuada em mulheres em idade fértil, entre 17 e 49 anos. As
perdas menstruais parecem ter um papel importante nessa diferença entre os sexos
nesse grupo etário, pois no grupo entre 65 e 74 anos (fase em que as mulheres já
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entraram na menopausa e as perdas menstruais cessaram), as prevalências observadas
entre os sexos praticamente se igualam. Já entre idosos com idade igual ou superior a
75 anos, a prevalência entre os homens passa a ser mais elevada que a observada
entre as mulheres. Os pesquisadores responsáveis pelo estudo atribuíram tais
resultados aos pontos de corte estabelecidos pela OMS (GURALNIK et al., 2004).
Nesse mesmo estudo pode-se verificar também, entre as mulheres, uma curva
de distribuição mais à esquerda, em direção aos valores mais baixos (figura 2). Sendo
assim, se os pontos de corte para definição da anemia fossem os mesmos entre
homens e mulheres com idade igual ou superior a 65 anos (dosagem de Hb de
13g/dL), a prevalência da doença passaria a ser de 32,5% nas mulheres e 11,0% nos
homens (GURALNIK et al., 2004). É necessário lembrar que as mulheres
apresentam níveis de hemoglobina inferiores aos observados entre os homens ao
longo da toda a vida, principalmente pelas diferenças hormonais entre os sexos. Os
hormônios andrógenos, por exemplo, aumentam a sensibilidade do tecido
eritroblástico à eritropoietina (FAILACE, 1996).

Figura 2. Distribuição (%) da concentração de hemoglobina em idosos (idade igual
ou superior a 65 anos) segundo sexo. NHANES III, Estados Unidos, 1988 a 1994.
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A anemia em idosos tem múltiplas etiologias sendo um terço delas atribuído a
deficiências nutricionais (ferro, folato, vitamina B12) e outro terço às doenças
crônicas (em especial renais) e/ou inflamação – a resposta eritropoiética é
inadequada quando existem maiores níveis circulantes de citocinas pró-inflamatórias
(por exemplo, interleucina 6 - IL6). O terço restante dos casos permanece sem
explicação (GURALNIK et al., 2004; MAKIPOUR, KANAPURU e ERSHLER,
2008). Há vários fatores que podem estar envolvidos nas anemias sem explicação
aparente. Primeiramente, ocorrem alterações importantes na fisiologia das célulastronco durante o envelhecimento. A celularidade da medula óssea geralmente
diminui com a idade e o número de clones que contribuem para a hematopoiese
também. Ainda não se sabe se isto ocorre devido, principalmente, a uma diminuição
absoluta das células-tronco e/ou devido à alteração nas características funcionais das
mesmas. A mielodisplasia, que também pode estar oculta, é outra condição que
aumenta com o avançar da idade e pode ser uma importante causa de anemia em
idosos.
Três pontos adicionais merecem destaque quando se considera anemias sem
explicação em idosos. O primeiro é o impacto potencial das alterações nos níveis de
estrogênio ou testosterona com a idade sobre a hematopoiese. Em segundo lugar, a
polifarmácia, frequentemente observada entre os idosos, pois muitas drogas têm a
capacidade de reduzir a eritropoiese e/ou inteferir na absorção do ferro. Finalmente, a
enumeração cuidadosa de todas as condições clínicas significativas na história de
saúde do indivíduo é importante, pois uma variedade de condições que não são
classicamente associadas com inflamações (por exemplo, hipotiroidismo) pode,
também, estar associada com a ocorrência de anemia (GURALNIK et al., 2005;
MAKIPOUR, KANAPURU e ERSHLER, 2008; PALTIEL e CLARFIELD, 2009).
Além de todos esses fatores, as doenças do trato gastrointestinal, como infecção por
Helicobacter pylori, gastrite, úlceras e doença celíaca estão associadas à perda
contínua de sangue pelas fezes de forma assintomática, podendo levar à anemia
(MAJID et al., 2008; BERMEJO e GARCIA-LOPEZ, 2009; HERSHKO e
RONSON, 2009).
Apesar da dosagem de hemoglobina continuar sendo a medida mais utilizada
para triagem e diagnóstico de anemia, vários autores propõem a utilização de outros
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tipos de exames para investigar mais profundamente os resultados mostrados pela
dosagem de hemoglobina (MUKHOPADHYAY e MOHANARUBAN, 2002;
BARBOSA, ARRUDA e DINIZ, 2006) tais como exames laboratoriais que incluem
indicadores hematimétricos, como hemoglobina, hematócrito, hemácias, volume
corpuscular médio – VCM, hemoglobina corpuscular média – HCM, concentração
de hemoglobina corpuscular média – CHCM e amplitude de distribuição volumétrica
dos eritrócitos – RDW. Mesmo assim, uma boa parcela de casos de anemia nas
pessoas idosas continua sem explicação.
O volume corpuscular médio (VCM) é utilizado como ponto de partida para a
investigação de todos os tipos de anemia com contagem de reticulócitos normal ou
baixa. Baixo VCM é fortemente sugestivo de anemia por deficiência de ferro. A
hemoglobina corpuscular média (HCM) e o ferro sérico também são bastante
utilizados como diagnóstico diferencial (CLIQUET, 2010).
Após a avaliação dos índices hematimétricos, parte-se para a definição
diagnóstica com outros parâmetros bioquímos, por exemplo, ferritina e marcadores
inflamatórios. Normalmente a anemia ferropriva apresenta baixos valores de ferritina
enquanto na anemia relacionada à doença inflamatória crônica esse parâmetro
apresenta valores normais ou até aumentados (STEENSMA e TEFFERI, 2007;
CHAVES, 2009; ROY, 2011).
A inclusão de um marcador inflamatório pode auxiliar na diferenciação do
tipo de anemia como, por exemplo, proteína C reativa (PCR), velocidade de
hemocedimentação (VHS) e interleucina 6 (IL-6), pois sua presença pode reforçar a
hipótese de anemia associada à doença inflamatória crônica (CHAVES, 2009;
CLIQUET, 2010; ROY, 2011). Dentre as condições crônicas, a doença renal é a mais
comumente associada à anemia em idosos e, normalmente, apresenta altos níveis de
marcadores inflamatórios. A estimativa do clearance de creatinina tem sido utilizada
na diferenciação entre a doença renal e outras condições crônicas (STEENSMA e
TEFFERI, 2007; CHAVES, 2009; ROY, 2011).
Assim, considerando o aumento da prevalência de anemia entre os idosos
com o avançar da idade e dado sua potencial associação com desfechos adversos em
saúde, torna-se importante conhecer sua distribuição na nossa população, os fatores
associados a essa condição e sua relação com a ocorrência de tais desfechos.
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1.2 ANEMIA E DESFECHOS ADVERSOS EM SAÚDE

O impacto prejudicial da anemia parece ser maior em idosos que em outros
grupos populacionais. Nesse grupo, a anemia tem sido associada à redução na
mobilidade (CHAVES et al., 2002; PATEL et al., 2007), ao pior desempenho físico
(PENNINX et al., 2003), à redução da função cognitiva (CHAVES, 2008), à
depressão (ONDER et al., 2005) e à dependência funcional (MARALDI et al., 2006).
Os sintomas comuns da doença tais como fadiga, dispneia e cansaço têm relação
direta com a piora da qualidade de vida da pessoa idosa acometida (STEENSMA e
TEFFERI, 2007; CHAVES, 2008).
Resultados obtidos no “Cardiovascular Health Study”, estudo longitudinal
que acompanhou, por onze anos, cerca de seis mil indivíduos com idade ≥ 65 anos,
mostraram relação em forma de J-invertido entre o nível de Hb no início do estudo e
a taxa de mortalidade. Indivíduos que apresentavam níveis próximos ao quintil mais
alto tiveram melhores taxas de sobrevivência enquanto os que se encontravam no
quintil mais baixo apresentaram as piores taxas. A mortalidade também foi maior
entre os idosos que estavam no quintil mais baixo, mesmo não sendo classificados
como anêmicos pelos critérios da OMS (ZAKAI et al., 2005), o que também foi
observado no estudo de PATEL (2008).
CHAVES et al. (2002) encontraram que o menor risco de comprometimento
motor foi encontrado em indivíduos com níveis de Hb entre 13,5 a 14g/dL; dosagens
de 12g/dL foram associadas aos piores escores nos testes de mobilidade.
A anemia está, portanto, associada à piora da saúde e da qualidade de vida da
população idosa e constitui importante fator de risco para o aumento da mortalidade
nos indivíduos mais longevos. No Brasil, dados sobre anemia em idosos são, ainda,
escassos, dificultando a elucidação de suas causas, fatores associados e principais
consequências bem como seu impacto em termos de saúde pública.
Alguns estudos internacionais relacionam a anemia com desfechos adversos
em saúde, no entanto, sua relação com a síndrome de fragilidade é ainda pouco
estudada e, apesar dos resultados encontrados até o momento demonstrarem forte
associação entre as duas condições, ainda não foram suficientes para elucidar o
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mecanismo através do qual a anemia poderia ser responsável pelo aumento do risco
de ocorrência da referida síndrome. Segundo proposta teórica de FRIED,
WALSTON e FERRUCCI (2009) a anemia parece contribuir tanto para a instalação
da síndrome como para o agravamento dos seus efeitos adversos.
No início das pesquisas sobre fragilidade, comumente se considerava essa
como uma condição intrínseca do envelhecimento levando a intervenções tardias
com potencial mínimo de reversão das consequências adversas a ela associadas,
incluindo a redução da expectativa de vida saudável ou livre de incapacidades
(FRIED et al., 2001; 2004; FRIED, WALSTON e FERRUCCI, 2009; DUARTE et
al., 2010)
Somente a partir do desenvolvimento de estudos longitudinais foi possível
observar que muitos idosos alcançavam a velhice avançada em boas condições de
saúde e funcionalidade fazendo com que, a partir da década de noventa, o conceito
“ser frágil” fosse gradativamente substituído por “tornar-se frágil”, pois se passou a
acreditar ser essa uma condição que, embora relacionada, seria independente da
presença de multimorbidades, incapacidade e vulnerabilidade essencialmente social.
A síndrome de fragilidade passou a ser compreendida como uma condição precursora
do declínio funcional, da institucionalização e da morte precoce com fortes
evidências étnicas e culturais (DUARTE et al., 2010; DUARTE e LEBRÃO, 2011).
Várias definições de fragilidade foram propostas nos últimos anos, sem
existir, ainda, um consenso na literatura. Há, até o momento, mais evidências de que
a fragilidade é uma síndrome clínica, caracterizada pela diminuição de reserva
energética e resistência reduzida aos estressores (FRIED et al., 2001; 2004; FRIED,
WALSTON e FERRUCCI, 2009).
A fragilidade pode, assim, ser compreendida como uma síndrome geriátrica
resultante de múltiplos mecanismos fisiopatológicos, que conduzem à desregulação
de múltiplos sistemas. Essa desregulação pode levar à depleção de reservas e
comprometimento na manutenção da homeostase frente aos estressores (tais como
alterações de temperaturas ambientais, variações na condição de saúde ou ocorrência
de quadros infecciosos). Sistemas biológicos básicos envolvidos incluiriam a
manutenção da produção, distribuição, e utilização de energia, e os sistemas
fisiológicos

principais

envolveriam

processos

hormonais,

imunológicos,
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inflamatórios e neurológicos (figura 3). Assim, o ciclo de redução de oferta e
demanda energética afetaria múltiplos sistemas, levando a uma função comprometida
intra e entre sistemas (FRIED, WALSTON e FERRUCCI, 2009).
Figura 3. Níveis hipotéticos da síndrome de fragilidade

Fonte: DUARTE e LEBRÃO, 2011.

Esses processos integrariam um ciclo vicioso (ou espiral negativa da
síndrome de fragilidade) envolvendo a manifestação clínica dos elementos citados.
Segundo FRIED et al. (2001), esse ciclo pode ser identificado por um fenótipo
composto por cinco critérios objetivos mensuráveis: 1) perda de peso não intencional
igual ou superior a 4,5 quilogramas (kg) ou superior a 5% do peso corporal no último
ano; 2) fadiga auto referida; 3) diminuição da força de preensão palmar; 4) baixo
nível de atividade física; 5) diminuição da velocidade de caminhada. Indivíduos que
apresentem um ou dois componentes do fenótipo são considerados “em processo de
fragilização” ou “pré-frágeis” e aqueles com três ou mais componentes são
considerados “frágeis”. Com base nesses conceitos, a literatura enfatiza a
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importância da identificação da síndrome em idosos por predizer desfechos adversos
como

diminuição

hospitalização,

da

capacidade

institucionalização

funcional
e

morte

e

consequente

precoce.

Tais

dependência,
consequências

comprometem significativamente a qualidade de vida da pessoa idosa e de seus
familiares, com importantes repercussões no sistema de saúde e nas políticas
públicas (NEWMAN et al., 2001; FRIED et al., 2004; FABRÍCIO e RODRIGUES,
2008; DUARTE e LEBRÃO, 2011).
Há poucos dados sobre a prevalência da fragilidade em idosos brasileiros.
Uma pesquisa realizada em sete cidades brasileiras encontrou uma prevalência média
de 9,0% da síndrome, variando entre 7,7 e 10,8% (NERI et al., 2013). No entanto, as
pesquisas sobre os fatores associados à fragilidade em nosso meio ainda estão em
desenvolvimento.
Segundo ARTZ (2008), muitos desfechos ou prejuízos característicos da
fragilidade estão fortemente associados à anemia, como a ocorrência de quedas,
redução da mobilidade, comprometimento funcional e cognitivo.
Além disso, alguns dos componentes presentes no fenótipo de fragilidade são
semelhantes aos sinais e sintomas comumente observados entre os indivíduos com
anemia. O idoso anêmico, assim como o frágil, costuma apresentar fadiga e redução
de força e/ou desempenho físico – que se traduziriam em baixa atividade física,
redução na velocidade da caminhada, e redução da força (ROY, 2011). Por tais
razões, a anemia vem sendo apontada, em alguns estudos, como associada à
síndrome de fragilidade ou aos idosos frágeis, sem que esteja clara a direção dessa
relação. A maioria desses estudos foi conduzida com recortes transversais,
dificultando relacioná-la ao risco ou à caracterização da fragilidade (LENG et al.,
2002; CHAVES et al., 2005; ARTZ, 2008). Segundo CHAVES (2009), a anemia
poderia contribuir para o desenvolvimento da fragilidade pela redução da capacidade
de transporte de oxigênio, o que pode levar à hipóxia tecidual, que por sua vez pode
resultar em uma série de eventos, incluindo redução da capacidade aeróbia máxima e
submáxima, sarcopenia, osteoporose, disfunção cardíaca e progressão de distúrbios
renais.
Nesse trabalho foram analisados os fatores associados à prevalência de
anemia nos idosos e, também, a associação da doença com a síndrome de fragilidade

23

e outros desfechos funcionais em uma população idosa residente no município de
São Paulo, integrante do Estudo SABE (Saúde, Bem-estar e Envelhecimento). Na
presença de associação, buscou-se verificar se a anemia poderia ser um fator
preditivo da síndrome de fragilidade, considerando a facilidade diagnóstica e baixo
custo. Sua identificação precoce poderia auxiliar em sua prevenção, contribuindo
assim para que ambas as condições fossem adequada e precocemente tratadas
evitando-se

assim,

a

ocorrência

de

desfechos

adversos

em

saúde

e,

consequentemente, melhorando a qualidade de vida das pessoas idosas.

1.3 O ESTUDO SABE – SAÚDE, BEM-ESTAR E ENVELHECIMENTO

O Estudo SABE (Saúde, Bem-estar e Envelhecimento) teve início em 2000
como um inquérito multicêntrico com o objetivo de traçar o perfil das condições de
vida e saúde das pessoas idosas (indivíduos com 60 anos e mais) residentes em sete
centros urbanos da América Latina e Caribe (Bridgetown, Buenos Aires, Havana,
México, Montevidéu, Santiago e São Paulo) sendo, nessa ocasião, coordenado pela
Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS/OMS). Em São Paulo, esse estudo foi
coordenado pelo Departamento de Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública da
Universidade de São Paulo (USP). Uma amostra de 2.143 pessoas idosas de ambos
os sexos, denominada coorte A00, foi selecionada por amostragem probabilística em
dois estágios (LEBRÃO, 2003).
Para atender ao plano de análise estatística proposto, o tamanho inicial da
amostra – 1500 idosos – foi distribuído segundo os estratos definidos por sexo e
grupo etário. O primeiro estágio, resultante de sorteio, correspondeu à amostra
probabilística de 1568 idosos. Devido à baixa densidade na população, ampliaram-se
as amostras dos grupos etários de 75 anos e mais. Ainda, para compensar o excesso
de mortalidade da população masculina em relação à feminina, ajustaram-se as
amostras do sexo masculino para número igual a do sexo feminino. O segundo
estágio da amostragem, então, foi formado por 575 residentes nos distritos em que se
realizaram as entrevistas anteriores, corresponde ao acréscimo efetuado para
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compensar a mortalidade na população de maiores de 75 anos e completar o número
desejado de entrevistas neste grupo etário (SILVA, 2003). Maiores detalhes sobre o
desenho amostral do estudo inicial foram descritos por SILVA (2003) e estão
disponíveis no site www.fsp.usp.br/sabe.
Somente no Brasil, esse estudo evoluiu para uma pesquisa longitudinal e de
múltiplas coortes. Em 2006, a coorte A foi localizada, e do total inicial, 1.115
pessoas foram localizadas e reentrevistadas. Essa coorte passou, então, a ser
denominada coorte A06. Nesse momento foi, também, realizado um novo sorteio
probabilístico, para a inclusão de uma nova coorte de indivíduos com idade entre 60
e 64 anos (coorte B06 - n=298), pois esse grupo etário já não era mais representado na
amostra original. O acompanhamento das coortes já em andamento permite conhecer
a maneira como as pessoas envelhecem e os fatores associados ou os determinantes
das mudanças observadas no período. A introdução de novas coortes permite
verificar as mudanças no padrão de envelhecimento que vem ocorrendo entre as
gerações.
Seguindo a mesma metodologia, no ano de 2010, foi realizada a terceira onda
do estudo, com a localização das coortes de 2000 e 2006, e inclusão de uma nova
coorte, de 60 a 64 anos, denominada coorte C. A figura 4 mostra graficamente o
esquema de múltiplas coortes proposto no estudo SABE.
As ondas de 2000 e 2006 contaram com a realização de entrevistas
individuais,

em

domicílio,

realizadas

por

entrevistadores

treinados

pelos

coordenadores da pesquisa, sempre que possível com o próprio idoso, e na
impossibilidade desse (por questões físicas ou cognitivas), com um informante
auxiliar ou substituto.
Utilizou-se um instrumento padronizado para todos os países nas entrevistas
de 2000. O questionário apresentava onze seções, a saber: a) informações pessoas; b)
avaliação cognitiva; c) estado de saúde; d) estado funcional; e) medicamentos; f) uso
e acesso a serviços; g) rede de apoio familiar e social; h) história de trabalho e fontes
de renda; j) características de moradia; k) antropometria; l) flexibilidade, mobilidade
e equilíbrio. Em 2006, o instrumento foi revisto para melhor atender aos objetivos da
pesquisa longitudinal, tendo sido feitas modificações em alguns blocos e inclusão de
duas novas seções: m) maus tratos e n) avaliação de sobrecarga dos cuidadores. O
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mesmo procedimento foi adotado em 2010, sendo que, nesse momento, foi
introduzida a coleta de sangue para realização de exames bioquímicos.

Figura 4. Esquema gráfico do Estudo SABE – um estudo longitudinal de múltiplas
coortes.
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2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL

Identificar os fatores associados à anemia e sua relação com a ocorrência de
desfechos adversos em saúde entre as pessoas idosas residentes no município de São
Paulo, participantes do Estudo SABE em 2010.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Estimar a prevalência de anemia entre idosos segundo parâmetros
estabelecidos da Organização Mundial de Saúde para identificar a doença;
2. Descrever a distribuição da anemia nos idosos segundo características
sociodemográficas e clínicas;
3. Comparar os resultados obtidos a partir dos parâmetros estabelecidos pela
Organização Mundial de Saúde para identificação da doença com a
distribuição contínua dos valores de hemoglobina na população estudada;
4. Verificar a associação entre anemia e alguns desfechos adversos em saúde:
síndrome

de

fragilidade,

comprometimento

de

mobilidade

e

comprometimento funcional;
5. Verificar a associação entre a distribuição contínua de hemoglobina e alguns
desfechos adversos em saúde: síndrome de fragilidade, comprometimento de
mobilidade e comprometimento funcional.
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3 CASUÍSTICA E MÉTODOS

3.1 AMOSTRA E POPULAÇÃO DO ESTUDO

No presente estudo, foram avaliados todos os indivíduos com idade igual ou
superior a 60 anos, participantes do Estudo SABE em 2010. Para tanto, foram
utilizadas as três amostras: A10 (provenientes da coorte A – iniciada em 2000), B10
(provenientes da coorte B – iniciada em 2006); e C10 (idosos incluídos na coorte C –
iniciada em 2010), como apresentado na figura 4.
Essas três amostras tiveram dados combinados para as análises transversais
do ano de 2010. Para que as inferências feitas pelo estudo pudessem ser extrapoladas
para a população, foi necessária a atribuição de pesos amostrais com base na
população idosa do município, utilizando os dados do Censo 2010.
Assim, para este estudo, a amostra foi composta por 748 idosos da coorte A,
242 idosos da coorte B e 355 idosos da coorte C, perfazendo um total de 1345
pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Deste total, 1256 indivíduos
apresentaram dados válidos relacionados aos parâmetros sanguíneos e constituem,
assim, a amostra final deste estudo.

3.2 EXAMES BIOQUÍMICOS

Na fase de preparo de campo para a coleta de dados de 2010, todos os idosos
integrantes da pesquisa em 2000 e 2006 foram localizados e convidados novamente a
participar do estudo, além dos selecionados para a coorte C. Nesse momento foram
informados sobre a inclusão dos exames bioquímicos, sendo fornecida uma listagem
contendo a relação de parâmetros a serem analisados.
Na véspera da coleta dos exames, os idosos eram contatados por telefone, e
orientados quanto à necessidade de jejum por, no mínimo 10 horas, segundo
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protocolo específico do laboratório conveniado. As visitas foram realizadas entre
07:00 e 09:00 horas, e a coleta de sangue foi realizada por técnicos de enfermagem.
Foram coletadas duas amostras destinadas ao hemograma e hemoglobina glicada
(tubos com anticoagulante – EDTA K2); uma amostra destinada à análise de
fibrinogênio (contendo citrato de sódio); duas ou três amostras (mulheres e homens,
respectivamente) de tubo simples (sem reagente, chamado “tubo seco”); duas
amostras para análise de perfil genético; e uma para análise imunológica.
Para transporte, as amostras de sangue foram acondicionadas em tubos de
vidro, dotados de fechamento a vácuo, previamente identificadas com os dados de
cada indivíduo. Para transporte do material coletado foram utilizadas caixas térmicas,
rígidas, resistentes e impermeáveis, revestidas internamente com material lavável e
sem rugosidades e dotadas de dispositivos de fechamento externo.
As caixas térmicas contendo o material biológico foram transportadas até o
laboratório do Instituto do Coração (INCOR/USP) para processamento. As amostras
para provas genéticas e imunológicas foram encaminhadas para o Instituto de
Ciências Biomédicas (ICB/USP – projeto GENOMA) e Universidade Federal de São
Paulo (UNIFESP), respectivamente.
Os exames realizados para o Estudo SABE foram: hemograma, ferritina,
ferro, glicemia, hemoglobina glicada, colesterol, triacilgliceróis, ureia, creatinina,
cálcio, fósforo, albumina, ácido úrico, proteína C-reativa, fibrinogênio, e hormônios
TSH, T4L, FSH, LH, testosterona.
Todos os participantes receberam uma cópia dos resultados dos exames
realizados, juntamente com uma carta de agradecimento pela participação nessa
etapa do estudo. Os resultados foram analisados por um médico geriatra, e caso
algum parâmetro estivesse fora dos valores considerados “normais”, incluiu-se,
juntamente com os resultados enviados por correio e a carta de agradecimento ao
indivíduo, uma recomendação para procurar o médico de referência ou um serviço de
saúde. Não foi comunicado qual(is) parâmetro(s) estaria(m) alterado(s). Nos casos
em que as alterações bioquímicas estivessem com parâmetros muito alterados, a
coordenação do estudo entrava em contato, por telefone, com o idoso ou familiar,
explicando o ocorrido e a necessidade de procurar com brevidade um serviço de
saúde. Nesses casos, os resultados eram enviados via correio expresso.
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3.3 VARIÁVEIS DO ESTUDO
Este estudo está subdividido em dois capítulos. O primeiro capítulo trata da
prevalência de anemia em idosos e seus fatores associados. O segundo trata da
associação da anemia com desfechos adversos em saúde, considerando tanto a
distribuição contínua de hemoglobina como a anemia classificada de acordo com os
parâmetros estabelecidos pela OMS.

3.3.1 Fatores associados à anemia

Nesse capítulo, a variável dependente foi a presença de anemia, identificada
utilizando-se os valores limite propostos pela Organização Mundial de Saúde (WHO,
2001), ou seja, 12 g/dL de hemoglobina para mulheres e 13 g/dL para homens.
Os demais parâmetros da série vermelha, a dosagem de ferro sérico, a
ferritina e a creatinina também foram utilizados para a caracterização da população
estudada. Os valores de referência utilizados foram os adotados pelo laboratório do
Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo (INCOR HCFMUSP) (quadro 1).
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Quadro 1. Valores de referência dos parâmetros sanguíneos utilizados neste estudo.
INCOR/HCFMUSP.
Parâmetro sanguíneo

Homem

Mulher

Eritrócitos

4,4 a 5,7 milhões/mm3

4,0 a 5,4 milhões/mm3

Hemoglobina (Hb)

13,0 a 18,0 g/dL

12,0 a 16,0 g/dL

Hematrócrito

40,0 a 52,0 %

35,0 a 47,0 %

Volume corpuscular médio (VCM)

80,0 a 100,0 fL

80,0 a 100,0 fL

Hemoglobina corpuscular média (HCM)

27,0 a 32,0 pg

27,0 a 32,0 pg

Red Cell Distribution Width (RDW-CV)

9,5 a 14,8 %

9,5 a 14,8 %

Ferro sérico (Fe)

35 a 150 ug/dL

35 a 150 ug/dL

Ferritina

28 a 365 ng/mL

5 a 148 ng/mL

Creatinina plasmática*

0,8 a 1,3 mg/dL

0,6 a 1,0 mg/dL

* Convertida em clearance de creatinina pela equação: clearance de creatinina (mL/min) =
(140 - idade) x peso corporal em kg/(creatinina plasmática mg/dL x 72). Uma redução de
15% é aplicada a mulheres (COCKCROFT e GAULT, 1976).

Como

variáveis

independentes

para

as

análises,

foram

incluídas

características sociodemográficas e de saúde, descritas no quadro 2. As variáveis de
doenças crônicas foram auto-relatadas, através da questão “Alguma vez algum(a)
médico(a) ou enfermeiro(a) disse que o(a) Sr(a) tem ou teve...?”. Foram questionadas
as seguintes doenças: anemia, hipertensão, diabetes, câncer, doença pulmonar
crônica, doença cardiovascular, acidente vascular encefálico, doença osteoarticular e
osteoporose. Todas as doenças foram codificadas como ausência (0) e presença (1).
A presença de sintomas depressivos foi identificada por meio da versão
brasileira da Escala de Depressão Geriátrica, sendo considerados com triagem
positiva para depressão os idosos com pontuação ≥ 6 (SHEIKH e YESAVAGE,
1986; PARADELA, LOURENÇO e VERAS, 2005).
A presença de declínio cognitivo foi identificada usando a versão modificada
do Mini Exame do Estado Mental (MEEM) (FOLSTEIN, FOLSTEIN e MCHUGH,
1975). Esse instrumento conta com 13 itens (com pontuação máxima de 19 pontos)
menos dependentes da escolaridade e o ponto de corte utilizado para triagem positiva
para declínio cognitivo é de 12 ou menos. (ICAZA e ALBALA, 1999).
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O Índice de Massa Corporal foi calculado dividindo o valor do peso (kg) pelo
valor da estatura (m) elevada ao quadrado, e utilizado de forma contínua nas análises.

Quadro 2. Codificação e categorização das variáveis independentes do estudo.
Variável
Codificação e categorização
Sexo
0 – Masculino
1– Feminino
Idade
0 – 60 a 69 anos
1 – 70 a 79 anos
2 – 80 anos e mais
Escolaridade
0 – 8 anos ou mais de estudo
1 – 1 a 7 anos
2 – analfabeto
Auto-percepção de suficiência 0 – renda suficiente para as necessidades
de renda
1 – renda insuficiente para as necessidades
Doenças auto-relatadas
Anemia*
0 – Ausência
Hipertensão
1 – Presença
Diabetes
Câncer
Doença pulmonar crônica
Doença cardiovascular
Acidente vascular encefálico
Doença osteoarticular
Osteoporose
Presença de Sintomas
0 – Não
depressivos (GDS breve 1 – Sim
versão brasileira)
Declínio cognitivo (MEEM
0 – sem declínio cognitivo (pontuação MEEM ≥ 13)
adaptado)
1 – com declínio cognitivo (pontuação MEEM <13)
Índice de massa corporal
Variável contínua
2
(kg/m )
* Anemia auto-relatada foi utilizada somente nas análises descritivas; não foi incluída nas
análises de regressão.

Nas as análises de regressão múltipla, as variáveis idade e escolaridade foram
incluídas de forma contínua.
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3.3.2 Associação da anemia com desfechos adversos em saúde

Para o segundo capítulo utilizou-se como variável dependente a presença de
desfechos adversos em saúde associados à anemia: síndrome de fragilidade,
comprometimento da mobilidade e comprometimento funcional (compreendido
como a dificuldade referida para o desempenho de atividades de vida diária), onde
cada desfecho foi analisado separadamente.
Nesse estudo, a síndrome de fragilidade foi o principal desfecho de interesse.
A operacionalização do fenótipo proposto por Fried et al. (2001) utilizada no Estudo
SABE é descrita a seguir.
- Perda de peso não intencional: Foi utilizada uma pergunta subjetiva (“No último
ano, o Sr (a) perdeu três ou mais quilos de peso sem fazer dieta?”). Se sim, pontuavase neste componente.
- Fadiga referida: Obtido por meio de duas questões do Center Epidemiological
Studies – Depression (CES-D), validado para idosos brasileiros (BATISTONI, NERI
e CUPERTINO, 2007): (a) “Com que frequência, na última semana, o (a) Sr (a)
sentiu que tudo que fez exigiu um grande esforço?”; (b) “Com que frequência, na
última semana, o (a) Sr (a) sentiu que não conseguia levar adiante as suas coisas?”
As respostas para ambas as questões eram: 0= raramente ou nenhum tempo (< 1 dia),
1= alguma parte do tempo (1-2 dias), 2= uma parte moderada do tempo (3-4 dias), ou
3= o todo tempo. Idosos que responderam “2” ou “3” em pelo menos uma das duas
perguntas pontuavam positivamente para o componente.
- Redução na força: A força de preensão manual foi mensurada por meio do
dinamômetro. Pontuaram para este componente os idosos no quintil mais baixo de
distribuição, estratificado por sexo e quartil do índice de massa corporal (quadro 3).
- Baixa velocidade de caminhada: Obtida pelo teste de caminhada de três metros,
parte do Short Performance Score - SPS (GURALNIK et al., 1994). Pontuaram para
este componente os idosos que estiveram no maior quintil da distribuição,
estratificados por sexo e pelo valor mediano da estatura (quadro 3).
- Baixo nível de atividade física: Identificada pela versão curta (traduzida) do
International Physical Activity Questionnaire – IPAQ (GUEDES, LOPES e

33

GUEDES, 2005), que avalia três tipos específicos de atividades: caminhada,
atividades de intensidade moderada e vigorosa, abrangendo a realização de
atividades físicas de lazer, domésticas e/ou de trabalho onde é obtida uma estimativa
do dispêndio calórico semanal (kcal). Pontuaram para este componente os idosos no
menor quintil de gasto calórico, estratificado por sexo (quadro 3).

Quadro 3. Pontos de corte adotados para operacionalização do fenótipo de
fragilidade. Estudo SABE. São Paulo, 2010.
Componente
Redução na força

Definição Operacional
20% com menores valores na força de preensão manual, Segundo
sexo e IMC (kg/m2):
Homens
Força ≤ 24.5 kg para IMC ≤ 24,36 kg/m2
Força ≤ 25 kg para IMC 24,37 – 26,99 kg/m2
Força ≤ 26.5 kg para IMC 27,0 – 29,62 kg/m2
Força ≤ 30 kg para IMC > 29,62 kg/m2
Mulheres
Força ≤ 14 kg para IMC ≤ 25,01 kg/m2
Força ≤ 14 kg para IMC 25,02 – 28,39 kg/m2
Força ≤ 15.5 kg para IMC 28,40 – 32,55 kg/m2
Força ≤ 16 kg para IMC > 30,55 kg/m2

Baixa velocidade de
caminhada

20% mais lentos no teste de caminhada do SPPB
Homens
> 5,0 segundos para altura ≤ 1,66 m
> 4,1 segundos para altura > 1,66 m
Mulheres
> 5,2 segundos para altura ≤ 1,52 m
> 4,7 segundos para altura > 1,52 m

Baixo nível de atividade
física

20% com menor gasto calórico, segundo sexo
Homens 457,2 kcal
Mulheres 413,6 kcal
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Considerou-se “não frágil” o idoso que não apresentava qualquer dos cinco
componentes do fenótipo, “pré-frágil” o que apresentava um ou dois componentes, e
“frágil” o idoso que apresentava de três a cinco componentes (FRIED et al., 2001).
Os métodos de avaliação da fragilidade e dos demais desfechos adversos
estudados estão sumarizados no quadro 4.

Quadro 4. Descrição dos desfechos adversos em saúde relacionados à anemia.
Desfecho

Descrição do método de avaliação
Identificada pelo fenótipo proposto por FRIED et al. (2001),

Síndrome de Fragilidade

que envolve cinco componentes: 1) perda de peso não
intencional; 2) fadiga referida; 3) redução de força; 4) baixa
velocidade de caminhada; 5) baixo nível de atividade física.
Comprometimento

da Foram avaliados equilíbrio, força, marcha e resistência, pelo
Short Performance Score - SPS (GURALNIK et al., 1994;

Mobilidade

1995), que é baseado nos resultados de três testes: caminhada
de 3 metros no ritmo usual, levantar e sentar da cadeira cinco
vezes o mais rapidamente possível, com os braços cruzados na
frente do peito, e equilíbrio estático em pé com os pés em três
posições: pés unidos, semi-“tandem” e “tandem”. Os testes
recebem pontuação de 0 (não conseguiu fazer) a 4 (melhor
desempenho), e a soma dos três compõe a pontuação final (que
varia de 0 a 12 pontos), classificada como: desempenho
moderado ou bom (7 a 12 pontos – sem comprometimento da
mobilidade) e desempenho baixo ou muito ruim (0 a 6 pontos
– com mobilidade comprometida).
Comprometimento
funcional

Identificado pela dificuldade referida no desempenho de pelo

(Dificuldade menos uma das atividades básicas da vida diária (ABVD –

referida no desempenho de atravessar um quarto caminhando, vestir-se, tomar banho,
atividades de vida diária)

comer, deitar e levantar, usar banheiro) e em pelo menos uma
das atividades instrumentais da vida diária (AIVD – cuidar de
dinheiro, usar transporte, fazer compras, usar telefone, tomar
medicamentos).
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Nas análises desta fase do estudo, a variável independente de interesse foi
baseada na dosagem de hemoglobina, testada de duas formas: 1) presença ou
ausência de anemia, utilizando o ponto de corte proposto pela Organização Mundial
de Saúde (WHO, 2001), ou seja, 12 g/dL para mulheres e 13 g/dL para homens; 2)
dosagem de hemoglobina como uma variável contínua. Optou-se por utilizar as duas
formas de análise por não haver consenso entre os pesquisadores da área quanto aos
pontos de corte utilizados atualmente para diagnóstico de anemia em idosos.
As demais variáveis independentes de controle incluídas nos testes são as
mesmas apresentadas no quadro 2.

3.4 ANÁLISE DOS RESULTADOS

Para a análise descritiva das variáveis do estudo foram estimadas
distribuições de frequências relativas, média e erros-padrão para as variáveis
contínuas e, para as variáveis categóricas, foram estimadas proporções. As diferenças
entre os grupos foram estimadas utilizando-se o teste generalizado de igualdade entre
médias de Wald e o teste de Rao-Scott, que levam em consideração pesos amostrais
para estimativas com ponderações populacionais (RAO e SCOTT, 1987).
Para as variáveis dependentes dicotômicas (presença ou ausência de anemia
no primeiro capítulo e comprometimento da mobilidade e funcional no segundo
capítulo), foi realizada a análise de regressão logística. Para o desfecho síndrome de
fragilidade, no segundo capítulo, foi utilizada a análise de regressão logística
multinomial, que permite a comparação de três grupos, na qual o grupo de referência
adotado foi o de idosos “não frágeis”.
Posteriormente, foi realizada a análise múltipla de regressão utilizando
análise hierarquizada agrupando as variáveis em dois blocos ordenados de acordo
com a precedência com que atuariam sobre os desfechos. Primeiramente incluiu-se o
bloco das variáveis sociodemográficas e, em seguida, o bloco composto pelas
variáveis relacionadas à saúde. As variáveis selecionadas no primeiro bloco foram
mantidas no modelo mesmo que a significância estatística não fosse preservada com
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a inclusão do bloco subsequente, permanecendo como fatores de ajuste para o bloco
proximal, de acordo com o modelo teórico proposto na figura 5.
As variáveis foram distribuídas nos blocos da seguinte forma:
- Características sociodemográficas (bloco distal): sexo, idade em anos, anos de
estudo formal e auto-percepção de suficiência de renda para as próprias despesas
(suficiente / insuficiente);
- Características relacionadas à saúde (bloco proximal): doenças crônicas referidas
(hipertensão, diabetes, doença pulmonar crônica, doença cardiovascular, acidente
vascular encefálico, câncer), sintomas depressivos, declínio cognitivo e Índice de
Massa Corporal.

Figura 5. Modelo teórico de análise hierarquizada para investigação dos fatores
associados aos desfechos estudados, estruturado em dois blocos de variáveis.






Características sociodemográficas
Sexo
Idade
Anos de estudo
Auto-percepção de suficiência de renda











Características clínicas
Hipertensão
Diabetes
Doença pulmonar crônica
Doença cardiovascular
Acidente vascular encefálico
Câncer
Sintomas depressivos
Declínio cognitivo
Índice de Massa Corporal.





Desfechos Adversos em Saúde
Fragilidade
Comprometimento da Mobilidade
Comprometimento Funcional
o Dificuldade referida no desempenho de
ABVDs e AIVDs

Bloco Distal
Modelo parcial

Bloco Proximal
Modelo final

Desfechos funcionais
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Para os modelos de regressão considerou-se “modelo parcial” o ajustado
somente pelas variáveis sociodemográficas e, “modelo final”, o ajustado pelos dois
blocos de variáveis. Para a interpretação dos resultados nos modelos finais,
considerou-se que a identificação de associação estatisticamente significativa
(p<0,05) entre uma determinada variável em estudo e o desfecho em questão, após
ajuste para as potenciais variáveis do mesmo bloco e dos blocos hierárquicos
superiores, indicaria a existência de um efeito independente, próprio à referida
variável.
Em todas as análises foram aplicados os pesos amostrais visando:
a) compensar probabilidades desiguais de participação após o segundo
estágio da amostragem;
b) compensar ausência de respostas e
c) garantir a representatividade da população do município de São Paulo.
A análise dos dados foi realizada utilizando o pacote estatístico Stata® versão
11.

3.5 ASPECTOS ÉTICOS

Em todas as ondas, o Estudo SABE teve aprovação do Comitê de Ética em
Pesquisa, a participação das pessoas idosas foi voluntária e todos os participantes
assinaram termo de consentimento livre e esclarecido. A coleta de dados de 2010 foi
submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa (COEP) da Faculdade Saúde Pública da
Universidade de São Paulo, aprovada em 5 de março de 2010 (protocolo de pesquisa
nº 2044 – anexo I).
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4 RESULTADOS

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA

A amostra estudada no presente trabalho contou, inicialmente, com 1345
idosos com idade igual ou superior a 60 anos. Deste total, 1256 indivíduos
(representando 1.283.144 idosos da população) apresentaram dados válidos das
variáveis sanguíneas e, assim, constituem a amostra final desse estudo.
Na população estudada, 60,1% eram do sexo feminino, com média de idade
de 70,2 anos e escolaridade média de 5,3 anos de estudo. A tabela 1 apresenta uma
caracterização da população, segundo sexo. De maneira geral, as mulheres
apresentaram piores condições sociodemográficas e maior carga de doenças: eram
mais velhas que os homens, tinham pior percepção de suficiência de renda, menor
escolaridade, pior percepção de saúde, maior número de doenças crônicas
acumuladas com maior prevalência de hipertensão, doença osteoarticular,
osteoporose e sintomas depressivos, maior média de IMC. A anemia pregressa ou
atual foi referida também com maior frequência entre as mulheres.
Nas tabelas 2 e 3 são apresentadas as médias das variáveis hematológicas de
interesse, segundo faixa etária, para cada sexo. Houve diferença estatisticamente
significativa entre homens e mulheres nos valores médios de todos os índices, sendo
que os valores observados nas mulheres (tabela 3) foram inferiores aos observados
nos homens (tabela 2). Após a adequação em relação aos valores de referência,
observa-se, entre homens, maior prevalência de valores abaixo do esperado de
eritrócitos, hematócrito, ferro e ferritina quando comparados às mulheres. Em relação
à faixa etária, também foram observadas diferenças significativas. Os idosos mais
longevos, de ambos os sexos, tiveram valores mais baixos em quase todos os
parâmetros. Não foi observada diferença estatisticamente significativa somente em
VCM e HCM.
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Tabela 1. Distribuição (%) dos idosos segundo sexo, características
sociodemográficas e relacionadas à saúde. Estudo SABE: Município de São Paulo,
2010.
Homem

Mulher

Total

60 a 69 anos

59,16

52,92

55,41

70 a 79 anos

28,88

29,90

28,49

≥ 80 anos

11,96

17,18

15,10

Renda Suficiente

61,63

54,33

57,24

Renda Insuficiente

38,37

45,67

42,76

Nenhum

10,79

13,93

12,68

1 a 7 anos

57,24

61,31

59,69

≥ 8 anos

31,97

24,76

27,63

8,29

11,11

9,99

Excelente / muito boa

58,17

44,54

50,01

Regular

36,28

46,42

42,35

Ruim / muito ruim

5,55

9,04

4,64

Hipertensão*

60,95

70,01

66,39

Diabetes

22,93

26,37

25,00

Câncer

7,93

7,56

7,71

Doença Pulmonar Crônica

8,80

9,24

9,06

Doença cardiovascular

20,87

23,51

22,46

AVE / embolia

8,02

6,21

6,93

Doença osteoarticular*

15,74

42,84

32,03

Osteoporose*

3,31

30,20

19,44

Nenhuma

24,92

8,90

15,29

1 ou 2 doenças

54,67

55,92

55,42

3 ou mais doenças

20,41

35,18

29,29

Presença de sintomas depressivos*

10,62

22,95

17,94

Anemia referida (pregressa ou atual)*

6,47

26,67

18,63

27,30

29,03

28,35
*p<0,05

Faixa etária*

Percepção de suficiência de renda*

Anos de estudo*

Declínio cognitivo
Percepção de saúde referida*

Doenças auto-referidas

Número de doenças crônicas referidas*

2

Índice de massa corporal (kg/m ), média*
Fonte: Estudo SABE, 2010
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Tabela 2. Média, erro padrão e classificação dos parâmetros hematológicos segundo
valores de referência e faixa etária em idosos do sexo masculino. Estudo SABE:
Município de São Paulo, 2010.
Total

60 a 69 anos

Grupo etário
70 a 79 anos

80 anos e mais
Eritrócitos**
Média (EP)
4,96 (0,03)
5,07 (0,03)
4,86 (0,05)
4,67 (0,04)
Dentro do esperado (%)
85,70
88,59
84,24
75,92
Abaixo da referência (%)
9,18
4,10
13,12
23,08
Acima da referência (%)
5,12
7,31
2,64
0,99
Hemoglobina (Hb)**
Média (EP)
14,95 (0,08)
15,24 (0,10)
14,76 (0,12)
14,08 (0,13)
Dentro do esperado (%)
92,75
95,75
91,91
80,93
Abaixo da referência (%)
7,25
4,25
8,09
19,07
Hematrócrito**
Média (EP)
45,41 (0,27)
46,49 (0,32)
44,44 (0,39)
42,75 (0,41)
Dentro do esperado (%)
89,17
89,30
91,22
83,63
Abaixo da referência (%)
6,63
3,82
7,99
16,37
Acima da referência (%)
4,2
6,88
0,79
Volume corpuscular médio (VCM)
Média (EP)
91,74 (0,33)
91,71 (0,55)
91,74 (0,41)
91,90 (0,58)
Dentro do esperado (%)
94,90
95,05
95,23
93,37
Abaixo da referência (%)
1,30
0,91
0,85
4,18
Acima da referência (%)
3,80
4,03
3,92
2,45
Hemoglobina corpuscular média (HCM)
Média (EP)
30, 22 (0,12)
30,08 (0,20)
30,47 (0,15)
30,26 (0,21)
Dentro do esperado (%)
81,32
83,44
77,78
80,02
Abaixo da referência (%)
4,78
6,02
2,64
2,64
Acima da referência (%)
13,90
10,54
19,58
15,79
Red Cell Distribution Width (RDW) % **
Média (EP)
13,95 (0,07)
13,87 (0,07)
14,04 (0,10)
14,09 (0,22)
Dentro do esperado (%)
87,91
91,89
83,68
79,79
Acima da referência (%)
12,09
8,11
16,32
20,21
Ferro sérico**
Média (EP)
97,42 (2,22)
101,14 (3,13)
94,47 (3,48)
87,19 (2,62)
Dentro do esperado (%)
84,14
87,82
79,62
77,82
Abaixo da referência (%)
15,86
12,18
20,38
22,18
Ferritina*
Média (EP)
253,07 (11,65) 281,02 (17,44) 210,63 (17,85) 222,63 (16,95)
Dentro do esperado (%)
73,76
70,43
79,64
75,13
Abaixo da referência (%)
3,97
4,18
3,36
4,45
Acima da referência (%)
22,27
25,39
17,00
20,42
Creatinina plasmática
Média (EP)*
1,09 (0,02)
1,04 (0,01)
1,13 (0,04)
1,27 (0,05)
Clearance, média (EP)**
72,21 (1,72)
83,46 (1,79)
62,58 (1,99)
42,23 (1,06)
Clearance <30mL/min (%)**
2,40
3,47
11,08
Fonte: Estudo SABE, 2010
* p<0,05; ** p< 0,01
Os valores de referência adotados foram os utilizados pelo INCOR HCFMUSP, conforme descrito no
quadro 1.
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Tabela 3. Média, erro padrão e classificação dos parâmetros hematológicos segundo
valores de referência e faixa etária em idosos do sexo feminino. Estudo SABE:
Município de São Paulo, 2010.
Total

Grupo etário
70 a 79 anos

60 a 69 anos
80 anos e mais
Eritrócitos **
Média (EP)
4,66 (0,02)
4,74 (0,02)
4,63 (0,02)
4,50 (0,04)
Dentro do esperado (%)
88,26
90,53
87,16
83,37
Abaixo da referência (%)
5,16
1,62
6,66
13,15
Acima da referência (%)
6,58
7,84
6,18
3,48
Hemoglobina (Hb)
Média (EP)**
13,69 (0,05)
13,85 (0,07)
13,67 (0,07)
13,27 (0,10)
Dentro do esperado (%)
92,09
95,11
89,81
84,03
Abaixo da referência (%)
7,91
3,89
10,19
15,97
Hematrócrito**
Média (EP)
41,96 (0,15)
42,59 (0,21)
41,63 (0,21)
40,70 (0,27)
Dentro do esperado (%)
92,68
93,87
91,48
91,23
Abaixo da referência (%)
2,47
0,42
3,80
6,32
Acima da referência (%)
4,85
5,72
4,72
2,45
Volume corpuscular médio (VCM)
Média (EP)
90,31 (0,20)
90,11 (0,30)
90,28 (0,33)
90,91 (0,45)
Dentro do esperado (%)
93,24
93,86
92,37
92,93
Abaixo da referência (%)
3,83
3,50
4,63
3,40
Acima da referência (%)
2,93
2,64
3,00
3,67
Hemoglobina corpuscular média (HCM)
Média (EP)
29,47 (0,08)
29,32 (0,12)
29,65 (0,13)
29,61 (0,15)
Dentro do esperado (%)
80,50
80,81
79,39
81,49
Abaixo da referência (%)
10,74
11,67
9,79
9,60
Acima da referência (%)
8,76
7,52
10,82
8,91
Red Cell Distribution Width (RDW) % **
Média (EP)
13,99 (0,04)
13,86 (0,05)
13,99 (0,08)
14,43 (0,09)
Dentro do esperado (%)
82,84
88,98
80,54
68,45
Acima da referência (%)
17,16
11,02
19,46
31,55
Ferro sérico **
Média (EP)
84,54 (1,10)
87,07 (1,61)
84,95 (1,61)
76,31 (1,83)
Dentro do esperado (%)
91,88
92,86
94,13
85,03
Abaixo da referência (%)
8,12
7,14
5,87
14,97
Ferritina*
Média (EP)
164,80 (7,03) 183,47 (12,36) 144,42 (7,17) 143,98 (15,18)
Dentro do esperado (%)
57,28
53,79
62,70
64,29
Abaixo da referência (%)
0,12
0,67
Acima da referência (%)
42,60
46,21
37,30
35,04
Creatinina plasmática
Média (EP)**
0,88 (0,02)
0,84 (0,02)
0,87 (0,02)
1,04 (0,05)
Clearance, média (EP)**
68,95 (1,49)
79,45 (1,75)
63,63 (1,55)
44,79 (1,09)
Clearance <30mL/min (%)**
3,87
0,56
2,11
16,78
Fonte: Estudo SABE, 2010
* p<0,05; ** p< 0,01
Os valores de referência adotados foram os utilizados pelo INCOR HCFMUSP, conforme descrito no
quadro 1.
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A figura 6 mostra a distribuição dos valores de hemoglobina em relação ao
sexo, onde se observa que a curva de distribuição desses valores, nas mulheres, fica
mais à esquerda, em direção aos valores mais baixos e, entre os homens, desloca-se
mais à direita.

Figura 6. Distribuição dos valores de hemoglobina dos idosos segundo sexo. Estudo
SABE: Município de São Paulo, 2010.
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Fonte: Estudo SABE, 2010

A figura 7 mostra a distribuição dos valores de hemoglobina em relação às
faixas etárias, de acordo com o sexo. Nos homens, as três curvas são deslocadas entre
si, sendo que a curva dos idosos com idade igual ou superior a 80 anos é deslocada
para a esquerda, em direção aos valores mais baixos. Nas mulheres, as curvas das
idosas de 60 a 69 anos e 70 a 79 anos ficam bem próximas, enquanto a curva
daquelas das com idade igual ou superior a 80 anos é deslocada para a esquerda.
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Figura 7. Distribuição dos valores de hemoglobina dos idosos segundo faixa etária e
sexo. Estudo SABE: Município de São Paulo, 2010.

Fonte: Estudo SABE, 2010

4.2 ANEMIA E SEUS FATORES ASSOCIADOS

Entre aos idosos que referiram alguma vez já ter tido anemia (n=259; 18,6%),
45,1% não eram idosos quando apresentaram a doença, 45,6% já eram idosos, e
9,3% não souberam informar um período aproximado de ocorrência da doença. A
maioria referiu datas muito anteriores à entrevista: somente 22,5% (n=57) referiram
ter apresentado a doença nos últimos dois anos.
Entre aqueles que relataram não ter tido anemia (n=990), somente 5,1%
encontravam-se dentro dos parâmetros diagnósticos adotados no estudo para
dosagem de hemoglobina no presente estudo. Nenhum dos 5 idosos que responderam
que não sabiam se tinham a doença tiveram dosagem de hemoglobina abaixo do
valor de referência. Entre aqueles que referiram alguma vez já ter tido anemia
(n=259; 18,6%), somente 18,9% foram classificados como anêmicos nesse estudo.
Além disso, quando questionados sobre a realização de tratamentos prévios para
anemia, 12% referiram ter feito dieta, 56,5% referiram a ingestão de medicamentos,
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20,2% ambos (dieta e medicação) e 10,4% disseram que não faziam ou fizeram
qualquer tratamento.
A anemia foi identificada pela dosagem de hemoglobina em 7,7% da
população estudada (7,3% nos homens e 7,9% nas mulheres). Foi encontrada maior
prevalência nas faixas etárias mais elevadas em relação aos idosos com idade entre
60 e 69 anos e, também, entre os idosos menos escolarizados. Não houve diferença
significativa em relação ao sexo e percepção de suficiência de renda (tabela 4).

Tabela 4. Distribuição dos idosos (%) segundo presença de anemia e características
sociodemográficas. Estudo SABE: Município de São Paulo, 2010.
Sexo
Masculino
Feminino
Faixa etária
60 a 69 anos
70 a 79 anos
≥ 80 anos
Percepção de suficiência de renda
Renda Suficiente
Renda Insuficiente
Anos de estudo
Nenhum
1 a 7 anos
≥ 8 anos
TOTAL

Não anêmico

Anêmico

92,75
92,09

7,25
7,91

p valor
0,723

<0,001
95,96
90,63
83,05

4,04
9,37
16,95
0,641

92,23
92,97

7,77
7,03
0,017

88,42
91,63
95,65
92,35

11,58
8,37
4,35
7,65

Fonte: Estudo SABE, 2010

A anemia foi mais prevalente em idosos que referiram presença de
hipertensão arterial, diabetes, câncer, doença cardiovascular, AVE/embolia,
osteoporose, entre os que apresentavam três ou mais doenças crônicas, os com
triagem positiva para declínio cognitivo e sintomas depressivos (tabela 5).
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Tabela 5. Distribuição dos idosos (%) segundo presença de anemia e variáveis
relacionadas à saúde. Estudo SABE: Município de São Paulo, 2010.
Hipertensão arterial
Não
Sim
Diabetes
Não
Sim
Câncer
Não
Sim
Doença Pulmonar Crônica
Não
Sim
Doença cardiovascular
Não
Sim
Acidente Vascular Encefálico
Não
Sim
Doença osteoarticular
Não
Sim
Osteoporose
Não
Sim
Número de doenças crônicas
Nenhuma
1 ou 2 doenças
3 ou mais doenças
Presença de sintomas depressivos
Não
Sim
Estado cognitivo
Sem declínio
Com declínio
Índice de massa corporal (kg/m2), média
TOTAL
Fonte: Estudo SABE, 2010

Não anêmico

Anêmico

94,44
91,31

5,56
8,69

p valor
0,034

<0,001
94,04
87,21

5,96
12,79
0,015

93,00
85,29

7,00
14,71
0,617

92,22
93,60

7,78
6,40
<0,001

93,76
87,41

6,24
12,59
<0,001

93,11
82,30

6,89
17,70
0,359

92,02
93,29

7,98
6,71
0,028

92,91
89,81

7,09
10,19

97,19
93,55
87,69

2,81
6,45
12,31

<0,001

0,031
93,75
90,03

6,25
9,97
<0,001

93,16
85,28
28,41
92,35

6,84
14,72
27,41
7,65

0,111
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Após o ajuste dos blocos hierárquicos na análise de regressão múltipla, os
fatores que permaneceram estatisticamente significativos foram idade mais avançada,
presença de diabetes, câncer e sintomas depressivos (tabela 6).

Tabela 6. Fatores associados à presença de anemia entre idosos do Município de São
Paulo. Estudo SABE, 2010.

Sexo feminino
Idade (anos)
Escolaridade (anos de estudo)

Modelo parcial

Modelo final

ORa [IC 95%]

ORa [IC 95%]

0,97 [0,57;1,64]

0,91 [0,45;1,84]

1,07** [1,04;1,09]

1,07** [1,04;1,11]

0,96 [0,91;1,01]

0,97 [0,91;1,03]

Declínio cognitivo

0,75 [0,28;2,02]

Acidente Vascular Encefálico

1,98 [0,93;4,20]

Diabetes
Osteoporose

2,30** [1,33;4,00]
1,15 [0,72;1,83]

Câncer

2,72* [1,21;6,11]

Sintomas depressivos

1,75* [1,06;2,88]

Índice de Massa Corporal (kg/m2)

0,97 [0,91;1,04]

ORa = odds ratio ajustado (razão de chances); * p<0,05, ** p<0,01
Fonte: Estudo SABE, 2010

4.3 ASSOCIAÇÃO DA ANEMIA COM DESFECHOS ADVERSOS

Na avaliação da associação da anemia com a ocorrência de desfechos
adversos, observa-se que os idosos anêmicos apresentaram maior prevalência de
fragilidade, mobilidade comprometida e comprometimento funcional (dificuldade
referida no desempenho de atividades básicas e instrumentais de vida diária) (tabela
7).
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Tabela 7. Distribuição dos idosos (%) segundo presença de anemia e prevalência de
alguns desfechos adversos em saúde. Estudo SABE: Município de São Paulo, 2010.
Não anêmico

Anêmico

p valor
<0,001

Síndrome de Fragilidade
Não frágil

53,83

22,45

Pré-frágil

40,76

48,88

Frágil

5,41

22,67
<0,001

Comprometimento da Mobilidade
Desempenho moderado ou bom

75,14

50,87

Desempenho baixo ou muito ruim

24,86

49,13

Comprometimento funcional
Dificuldades no desempenho de AIVD

<0,001

Nenhuma

75,14

50,87

1 ou mais atividades

24,86

49,13

Dificuldades no desempenho de ABVD

0,001

Nenhuma

72,66

54,48

1 ou mais atividades

27,34

45,52

100,00

100,00

TOTAL
Fonte: Estudo SABE, 2010

Na tabela 8, são apresentados os modelos mostrando o efeito da anemia sobre
as categorias de fragilidade. Para a condição de pré-fragilidade, o efeito da anemia,
apesar de forte, perdeu a significância após o ajuste de ambos os modelos. Os fatores
associados à pré-fragilidade foram idade mais avançada, ser do sexo feminino,
presença de AVE e IMC mais elevado. Para a condição de fragilidade, a anemia
ainda permaneceu significativa mesmo após a inclusão dos dois blocos. A chance de
o idoso anêmico apresentar fragilidade é de cinco vezes a do idoso não anêmico.
Outras variáveis também foram significativas para a fragilidade no modelo final,
como idade, AVE, doença osteoarticular, sintomas depressivos e IMC mais elevado.
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Tabela 8. Resultado do modelo de regressão logística multinomial hierárquica para
associação entre anemia e síndrome de fragilidade entre idosos. Estudo SABE:
Município de São Paulo, 2010.
Pré-frágil
Presença de Anemia
Idade (anos)
Sexo feminino
Escolaridade (anos de estudo)
Declínio cognitivo
Presença de AVE
Presença de doença osteoarticular
Presença de diabetes
Sintomas depressivos
Índice de Massa Corporal (kg/m2)
Frágil
Presença de Anemia
Idade (anos)
Sexo feminino
Escolaridade (anos de estudo)
Declínio cognitivo
Presença de AVE
Presença de doença osteoarticular
Presença de diabetes

Modelo parcial
ORa [IC 95%]

Modelo final
ORa [IC 95%]

1,97 [1,00;3,90]
1,05** [1,03;1,07]

1,82 [0,90;3,66]
1,06** [1,03;1,08]

0,79 [0,58;1,09]
0,99 [0,95;1,03]

0,68* [0,48;0,96]
1,00 [0,96;1,04]
1,17 [0,55;2,50]
2,30* [1,18;4,49]
1,09 [0,76;1,55]
1,19 [0,88;1,60]
1,55* [1,08;2,24]
1,05** [1,02;1,08]

Modelo parcial

Modelo final

ORa [IC 95%]

ORa [IC 95%]

4,98** [2,55;9,74]
1,14** [1,11;1,17]
1,03 [0,64;1,64]
0,94 [0,87;1,02]

5,19** [2,41;11,20]
1,14** [1,10;1,18]
0,60 [0,33;1,10]
1,00 [0,92;1,08]
2,13 [0,65;6,98]
4,70** [1,78;12,37]
2,68** [1,47;4,90]
1,40 [0,83;2,36]

Sintomas depressivos
Índice de Massa Corporal (kg/m2)

4,73** [2,48;9,03]
1,08** [1,02;1,14]

RRRa = razão ajustada de risco relativo; * p<0,05, ** p<0,01
Fonte: Estudo SABE, 2010

Quando se verifica a concentração de hemoglobina contínua e sua associação
com categorias de fragilidade, os resultados são similares (tabela 9). Para a condição
de fragilidade, menores concentrações de hemoglobina sanguínea continuaram
significantemente associadas à maior chance de fragilidade.
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Tabela 9. Resultado do modelo de regressão logística multinomial hierárquica para
associação entre concentração sanguínea de hemoglobina e síndrome de fragilidade
entre idosos. Estudo SABE: Município de São Paulo, 2010.
Pré-frágil

Modelo parcial
RRRa [IC 95%]

Modelo final
RRRa [IC 95%]

Concentração de Hemoglobina (g/dL)
Idade (anos)

0,90 [0,80;1,02]
1,05** [1,03;1,07]

0,91 [0,81;1,03]
1,06** [1,03;1,08]

0,70* [0,50;0,98]
0,99 [0,95;1,03]

0,61** [0,43;0,87]
1,00 [0,96;1,04]
1,15 [0,53;2,47]
2,29* [1,19;4,38]
1,07 [0,76;1,51]
1,21 [0,90;1,62]
1,58* [1,10;2,28]
1,05** [1,02;1,08]

Modelo parcial

Modelo final

RRRa [IC 95%]

RRRa [IC 95%]

0,66** [0,55;0,78]
1,13** [1,11;1,16]
0,66 [0,40;1,08]
0,94 [0,87;1,02]

0,65** [0,54;0,79]
1,14** [1,10;1,18]
0,38** [0,20;0,71]
1,00 [0,93;1,08]
2,01 [0,62;6,53]
4,64** [1,80;11,97]
2,63** [1,44;4,80]
1,37 [0,81;2,30]

Sexo feminino
Escolaridade (anos de estudo)
Declínio cognitivo
Acidente vascular encefálico
Doença osteoarticular
Diabetes
Sintomas depressivos
Índice de Massa Corporal (kg/m2)
Frágil
Concentração de Hemoglobina (g/dL)
Idade (anos)
Sexo feminino
Escolaridade (anos de estudo)
Declínio cognitivo
Acidente vascular encefálico
Doença osteoarticular
Diabetes
Sintomas depressivos
Índice de Massa Corporal (kg/m2)

4,78** [2,52;9,06]
1,08** [1,02;1,14]

RRRa = razão ajustada de risco relativo; * p<0,05, ** p<0,01
Fonte: Estudo SABE, 2010

A probabilidade de ser frágil foi estimada com os dados brutos e também
após a estimativa do modelo completo, utilizando as variáveis de controle (figura 8).
Verifica-se que, para os homens, a concentração sanguínea de hemoglobina de 13
g/dL está associada a uma probabilidade ajustada de fragilidade de cerca de 20%,
assim como para mulheres com valores de 12 g/dL.
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Figura 8. Probabilidade da síndrome de fragilidade em idosos, bruta e ajustada,
segundo concentração sanguínea de hemoglobina. Estudo SABE: Município de São
Paulo, 2010.
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Fonte: Estudo SABE, 2010

A menor probabilidade de ocorrência de fragilidade em homens é observada
com valores de hemoglobina entre 16 e 18 g/dL e, em mulheres, com valores
próximos a 16 g/dL. Verifica-se também que existe uma tendência de pequena
elevação da probabilidade em valores de hemoglobina no extremo superior da
distribuição (acima de 17g/dL para homens e 16 g/dL para mulheres).
Nas análises envolvendo o comprometimento da mobilidade (tabelas 10 e 11),
tanto a anemia como a concentração de hemoglobina permanecem significativas após
a inclusão do primeiro bloco (variáveis sociodemográficas) e do segundo bloco
(variáveis relacionadas à saúde).
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Tabela 10. Resultado do modelo de regressão logística hierárquica para associação
entre anemia e comprometimento da mobilidade entre idosos. Estudo SABE:
Município de São Paulo, 2010.

Presença de Anemia
Idade (anos)
Sexo feminino
Escolaridade (anos de estudo)
Declínio cognitivo

Modelo parcial

Modelo final

ORa [IC 95%]

ORa [IC 95%]

2,54** [1,44;4,48]
1,13** [1,10;1,16]
1,72 [1,00;2,98]
0,94 [0,88;1,01]

2,10* [1,19;3,69]
1,12** [1,09;1,16]
1,59 [0,85;2,97]
0,99 [0,93;1,05]
1,23 [0,48;3,18]
2,71** [1,50;4,91]
1,35 [0,84;2,16]

Acidente vascular encefálico
Doença osteoarticular
Diabetes
Sintomas depressivos
Índice de Massa Corporal (kg/m2)

1,08 [0,66;1,78]
1,90* [1,13;3,21]
1,04 [1,00;1,09]

ORa = odds ratio ajustado (razão de chances); * p<0,05, ** p<0,01
Fonte: Estudo SABE, 2010

Tabela 11. Resultado do modelo de regressão logística hierárquica para associação
entre concentração sanguínea de hemoglobina e comprometimento da mobilidade
entre idosos. Estudo SABE: Município de São Paulo, 2010.

Concentração de Hemoglobina (g/dL)
Idade (anos)
Sexo feminino
Escolaridade (anos de estudo)
Declínio cognitivo

Modelo parcial

Modelo final

ORa [IC 95%]

ORa [IC 95%]

0,78* [0,64;0,94]
1,12** [1,09;1,16]
1,33 [0,74;2,41]
0,94 [0,88;1,01]

0,81* [0,67;0,97]
1,12** [1,08;1,15]
1,27 [0,65;2,49]
0,99 [0,93;1,05]
1,19 [0,46;3,08]
2,71** [1,47;5,00]
1,34 [0,84;2,15]
1,07 [0,65;1,75]
1,91* [1,13;3,20]
1,04 [0,99;1,09]

Acidente vascular encefálico
Doença osteoarticular
Diabetes
Sintomas depressivos
Índice de Massa Corporal (kg/m2)
ORa = odds ratio ajustado (razão de chances); * p<0,05, ** p<0,01
Fonte: Estudo SABE, 2010
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Na figura 9 verifica-se que, para os homens, o valor de 13 g/dL está associado
a uma probabilidade ajustada de comprometimento da mobilidade de cerca de 20%, e
para mulheres com valores de 12 g/dL, cerca de 25%. A menor probabilidade de
comprometimento da mobilidade em homens é observada com valores de
hemoglobina entre 16 e 17,5 g/dL, e em mulheres com valores entre 15 e 16 g/dL.
Também existe uma tendência de pequena elevação da probabilidade em valores de
hemoglobina no extremo superior da distribuição (acima de 17,5g/dL para homens e
16 g/dL para mulheres).

Figura 9. Probabilidade de comprometimento da mobilidade em idosos, bruta e
ajustada, segundo concentração sanguínea de hemoglobina. Estudo SABE:
Município de São Paulo, 2010.
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Fonte: Estudo SABE, 2010

Em relação ao comprometimento funcional, com relação à dificuldade
referida no desempenho das atividades instrumentais de vida diária (AIVDs), tanto a
anemia como a concentração de hemoglobina permanecem significativas após a
inclusão do primeiro bloco (variáveis sociodemográficas), mas perdem significância
quando são inseridas as variáveis relacionadas à saúde (tabelas 12 e 13).
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Tabela 12. Resultado do modelo de regressão logística hierárquica para associação
entre anemia e dificuldade referida no desempenho das atividades instrumentais de
vida diária (AIVDs) entre idosos. Estudo SABE: Município de São Paulo, 2010.

Presença de Anemia
Idade (anos)
Sexo feminino
Escolaridade (anos de estudo)
Declínio cognitivo
Acidente vascular encefálico
Doença osteoarticular
Diabetes
Sintomas depressivos
Índice de Massa Corporal (kg/m2)

Modelo parcial
ORa [IC 95%]
2,02** [1,20;3,41]
1,07** [1,05;1,09]
1,51* [1,11;2,07]
0,84** [0,79;0,88]

Modelo final
ORa [IC 95%]
1,44 [0,80;2,59]
1,06** [1,04;1,08]
1,14 [0,74;1,76]
0,86** [0,81;0,91]
2,04 [0,83;5,02]
3,48** [1,62;7,49]
1,69** [1,14;2,48]
1,64** [1,17;2,31]
4,53** [3,18;6,46]
1,03 [0,99;1,08]

ORa = odds ratio ajustado (razão de chances); * p<0,05, ** p<0,01
Fonte: Estudo SABE, 2010

Tabela 13. Resultado do modelo de regressão logística hierárquica para associação
entre concentração sanguínea de hemoglobina e dificuldade no desempenho das
atividades instrumentais de vida diária (AIVD) entre idosos. Estudo SABE:
Município de São Paulo, 2010.

Concentração de Hemoglobina (g/dL)
Idade (anos)
Sexo feminino
Escolaridade (anos de estudo)
Declínio cognitivo
Acidente vascular encefálico
Doença osteoarticular
Diabetes
Sintomas depressivos
Índice de Massa Corporal (kg/m2)

Modelo parcial
ORa [IC 95%]
0,84** [0,74;0,95]
1,07** [1,05;1,09]
1,24 [0,87;1,77]
0,84** [0,79;0,88]

ORa = odds ratio ajustado (razão de chances); * p<0,05, ** p<0,01
Fonte: Estudo SABE, 2010

Modelo final
ORa [IC 95%]
0,92 [0,80;1,05]
1,06** [1,04;1,08]
1,04 [0,65;1,67]
0,86** [0,81;0,92]
2,02 [0,84;4,86]
3,48** [1,61;7,49]
1,67* [1,13;2,47]
1,65** [1,16;2,33]
4,57** [3,21;6,51]
1,03 [0,99;1,08]
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Nos modelos finais, mostraram-se associados à maior chance de dificuldade
referida no desempenho das AIVDs a idade mais avançada, histórico de AVE,
doença articular, diabetes e presença de sintomas depressivos. A escolaridade mais
elevada foi negativamente associada (fator protetor) à dificuldade referida no
desempenho das AIVDs.
Para os homens, o valor de hemoglobina de 13 g/dL está associado a uma
probabilidade ajustada de dificuldade referida no desempenho das AIVDs de cerca
de 30% e, para mulheres, com valores de 12 g/dL, a probabilidade seria de 40%.
Dado o modelo final não ser significativo, esses resultados estimados também não o
são, ou seja, existem outros fatores determinantes relacionados a dificuldade referida
no desempenho das AIVDs que não estão representados neste modelo e não podem
ser explicados pela presença de anemia. Existe, também, uma tendência de leve
elevação da probabilidade em valores de hemoglobina no extremo superior da
distribuição, no entanto, na curva ajustada essa tendência ocorre somente entre as
mulheres (acima 16 g/dL) (figura 10).

Figura 10. Probabilidade de dificuldade referida pelos idosos no desempenho das
AIVDs, bruta e ajustada, segundo concentração sanguínea de hemoglobina. Estudo
SABE: Município de São Paulo, 2010.
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Quanto aos modelos relacionados à dificuldade referida no desempenho das
ABVDs, tanto a anemia como a dosagem de hemoglobina não permaneceram
associadas ao comprometimento funcional após a inclusão das variáveis de controle
(tabelas 14 e 15). No modelo final, mostraram-se associados à dificuldade referida no
desempenho das ABVDs idade mais avançada, sexo feminino, histórico de AVE, de
doença articular, de diabetes, presença de sintomas depressivos e IMC mais elevado.
Escolaridade mais elevada foi negativamente associada à dificuldade referida no
desempenho das ABVDs.
Para os homens, a concentração de hemoglobina sanguínea de 13 g/dL está
associada a uma probabilidade ajustada de dificuldade no desempenho das ABVDs
de cerca de 30% e, para mulheres, com valores de 12 g/dL, a probabilidade é de
40%, resultado similar ao encontrado relacionado às AIVDs (figura 11). Da mesma
forma, dado que a concentração de hemoglobina no modelo final não é significativa,
esses resultados estimados também não o são, ou seja, existem outros fatores
determinantes relacionados à dificuldade no desempenho das ABVDs que não estão
representados no modelo e não podem ser explicados pela presença de anemia.

Tabela 14. Resultado do modelo de regressão logística hierárquica para associação
entre anemia e dificuldade referida no desempenho das atividades básicas de vida
diária (ABVDs) entre idosos. Estudo SABE: Município de São Paulo, 2010.

Presença de Anemia
Idade (anos)
Sexo feminino
Escolaridade (anos de estudo)
Declínio cognitivo
Acidente vascular encefálico
Doença osteoarticular
Diabetes
Sintomas depressivos
Índice de Massa Corporal (kg/m2)

Modelo parcial
ORa [IC 95%]
1,64 [0,96;2,82]
1,05** [1,03;1,07]
1,66** [1,26;2,18]
0,92** [0,89;0,96]

ORa = odds ratio ajustado (razão de chances); * p<0,05, ** p<0,01
Fonte: Estudo SABE, 2010

Modelo final
ORa [IC 95%]
1,41 [0,70;2,83]
1,04** [1,02;1,07]
1,11 [0,77;1,59]
0,93** [0,89;0,97]
0,66 [0,28;1,59]
3,51** [1,92;6,41]
2,16** [1,56;3,00]
1,46* [1,07;1,98]
3,15** [2,15;4,60]
1,09** [1,05;1,13]
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Tabela 15. Resultado do modelo de regressão logística hierárquica para associação
entre concentração sanguínea de hemoglobina e dificuldade no desempenho das
atividades básicas de vida diária (ABVDs) entre idosos. Estudo SABE: Município de
São Paulo, 2010.

Concentração de Hemoglobina (g/dL)
Idade (anos)
Sexo feminino
Escolaridade (anos de estudo)
Declínio cognitivo
Acidente vascular encefálico
Doença osteoarticular
Diabetes
Sintomas depressivos
Índice de Massa Corporal (kg/m2)

Modelo parcial
ORa [IC 95%]
0,93 [0,82;1,05]
1,05** [1,03;1,07]
1,52** [1,17;1,96]
0,92** [0,89;0,96]

Modelo final
ORa [IC 95%]
0,97 [0,84;1,11]
1,04** [1,02;1,07]
1,07 [0,75;1,52]
0,93** [0,89;0,97]
0,66 [0,28;1,55]
3,53** [1,94;6,42]
2,14** [1,54;2,97]
1,47* [1,08;2,01]
3,18** [2,17;4,64]
1,09** [1,05;1,13]

ORa = odds ratio ajustado (razão de chances); * p<0,05, ** p<0,01
Fonte: Estudo SABE, 2010

Figura 11. Probabilidade de dificuldade referida pelos idosos no desempenho das
ABVDs, bruta e ajustada, segundo concentração sanguínea de hemoglobina. Estudo
SABE: Município de São Paulo, 2010.
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5 DISCUSSÃO

5.1 DISTRIBUIÇÃO DA ANEMIA EM IDOSOS E SEUS FATORES
ASSOCIADOS

Os resultados obtidos mostram que a anemia é uma doença com considerável
prevalência em idosos da comunidade e está associada a desfechos adversos em
saúde, como fragilidade e comprometimento da mobilidade. Tais desfechos têm
significativo impacto na qualidade de vida dos idosos, de seus familiares e
cuidadores, além de onerar o sistema de saúde. Estudos epidemiológicos que avaliam
a anemia em idosos no Brasil são, ainda, escassos. Esse estudo é o primeiro trabalho
desenvolvido com população brasileira com amostra representativa de uma grande
cidade (SP).
Todas as variáveis hematológicas das mulheres mostraram valores inferiores
aos observados nos homens, fato parcialmente esperado, pois os hormônios
andrógenos aumentam a sensibilidade do tecido eritroblástico à eritropoietina. No
entanto, os estrógenos inibem a eritropoiese e, após a menopausa, seria esperada uma
elevação do eritrograma a níveis mais próximos dos masculinos (FAILACE, 1996), o
que não foi observado nesse estudo.
Apesar da curva de distribuição dos valores de hemoglobina nas mulheres ser
bastante deslocada para a esquerda quando comparada a dos homens, a proporção de
anêmicos não foi diferente entre os sexos. O mesmo ocorre com outras variáveis
sanguíneas – apesar de os homens apresentarem valores absolutos mais elevados,
quando se leva em consideração a adequação aos valores de referência propostos, os
homens tiveram maior prevalência de valores abaixo do esperado de eritrócitos,
hematócrito, ferro sérico e ferritina quando comparado às mulheres, indicando maior
prevalência de deficiência de ferro, ainda que não fosse observada diferença
significativa na prevalência de anemia. Apesar dos homens apresentarem valores
absolutos mais altos, os pontos de corte também são mais elevados. Nas mulheres,
mesmo após o período da menopausa em que cessam as perdas menstruais, o risco de
anemia não seria mais diferente entre os sexos. Vários autores discutem atualmente
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se seria razoável manter, mesmo vários anos após a menopausa, pontos de corte mais
baixos para as mulheres, visto que já foi mostrado que valores de hemoglobina entre
12 e 13 g/dL já são preditivos de consequências adversas, como mobilidade
comprometida, comprometimento funcional e mortalidade precoce (GURALNIK et
al., 2004; CHAVES et al., 2008; ZAKAI et al., 2005). No entanto, sabe-se que as
mulheres apresentam níveis de hemoglobina mais baixo que os homens ao longo da
toda a vida, porque os hormônios andrógenos aumentam a sensibilidade à
eritropoietina (FAILACE, 1996).
Nas mulheres em idade fértil, a principal causa de anemia é o hiperfluxo
menstrual (RODRIGUES e JORGE, 2010). No período pós-menopausa, a anemia
pode ocorrer por diferentes fatores, como maior número de doenças crônicas, maior
sobrevida (BARROS et al., 2006); maior risco de ocorrência de doenças
inflamatórias, como osteoartrite (SRIKANTH et al., 2005); maior prevalência de
doença renal crônica (BARROS et al., 2006); maior incidência de câncer colorretal
(JEMAL et al., 2010) e de câncer do aparelho reprodutivo, principalmente uterino,
que também pode provocar perda contínua de sangue.
Em relação aos grupos etários, observa-se que muitas variáveis apresentaram
valores decrescentes com o aumento da idade. A curva de distribuição da
concentração plasmática de hemoglobina também é deslocada para a esquerda com o
aumento da idade. Esse processo parece ser mais evidente entre os homens, pois nas
mulheres entre 60 e 69 anos e 70 e 79 anos, as curvas são muito próximas. Isso em
parte era esperado, já que muitos pesquisadores e clínicos afirmam existir uma
progressiva diminuição dos valores do eritrograma em idosos (FAILACE, 1996)
devido

a

reservas

hematopoiéticas

comprometidas

e,

consequentemente,

susceptibilidade aumentada à anemia (BALDUCCI, ERSHLER e KRANTZ, 2006).
Alguns mecanismos podem explicar a redução desses valores nas idades mais
avançadas. O primeiro deles é que, apesar de haver um o aumento nos níveis de
eritropoietina (EPO) em idosos não anêmicos, nos indivíduos anêmicos esse aumento
parece não ser suficiente para atender ao aumento da demanda de EPO associada à
capacidade diminuída do rim em produzir hormônios para satisfazer essa
necessidade. Isso sugere uma resistência à EPO com o envelhecimento,
especialmente em indivíduos que apresentam diabetes e hipertensão. O
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envelhecimento está, também, associado com o aumento das citocinas próinflamatórias, como fator de necrose tumoral-alfa e gama-interferon, e a resposta das
células eritróides à EPO é diretamente inibida pelas citocinas ou, indiretamente, pela
interleucina-1 (IL-1) (ERSHLER, 2003; VANASSE e BERLINER, 2010).
O aumento nos níveis dessas citocinas ocorre na presença de doenças e
agravos não transmissíveis (DANT), infecções agudas, infecções crônicas (como
tuberculose), doenças inflamatórias crônicas (por exemplo, doença reumatoide e
osteoartrite) e tumores malignos (VANASSE e BERLINER, 2010). Outro fator
observado na anemia associada à doença crônica é o aumento da concentração de
hepcidina, uma proteína cuja produção é estimulada pela IL-6 e que impede a
absorção intestinal de ferro, bem como a mobilização de ferro pelo sistema retículoendotelial (BALDUCCI, ERSHLER e KRANTZ, 2006).
Estudos mostraram maior prevalência de anemia em idosos mais longevos.
Nos EUA cerca de 8% dos idosos entre 65 e 74 anos eram anêmicos, alcançando 20 a
26% em idosos de 85 anos e mais (GURALNIK et al., 2004). Os resultados do
presente estudo mostraram que a prevalência de anemia para idosos com idade igual
ou superior a 80 anos era de cerca de 20%.
A prevalência de anemia na população idosa de São Paulo foi de 7,7%,
inferior à encontrada em países desenvolvidos, como Estados Unidos, onde a
prevalência em idosos (de 65 anos ou mais) foi de 10,6% (GURALNIK et al., 2004).
Em revisão sistemática realizada por GASKELL et al. (2008), a prevalência média
de anemia em idosos da comunidade foi de 12%. Em um estudo com idosos
italianos, a prevalência de anemia foi de 11,1% (TETTAMANTI et al., 2010), mas
foram incluídos na amostra idosos institucionalizados, nos quais a prevalência da
anemia costuma ser superior à encontrada em idosos da comunidade (GASKELL et
al., 2008). Além disso, existe a diferença de idade nas amostras selecionadas para
esses estudos, uma vez que em países da Europa e América do Norte são
considerados idosos os indivíduos com idade igual ou superior a 65 anos, enquanto
no Brasil são considerados idosos indivíduos a partir de 60 anos.
Os estudos epidemiológicos brasileiros sobre anemia em idosos da
comunidade são escassos, e mostram prevalências diferentes dos resultados deste
trabalho. Um estudo realizado na cidade de Bambuí (MG) encontrou prevalência de
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anemia de 4,5% (SILVA et al., 2012). No município de Camaragibe (PE), a
prevalência de cerca de 11% (BARBOSA, ARRUDA e DINIZ, 2006), próxima a
encontrada por um único estudo que avaliou uma amostra da população da cidade de
São Paulo – cerca de 10% (SANTOS et al., 2012).
As diferenças encontradas na prevalência de anemia nesses estudos podem
ser explicadas basicamente pelas populações estudadas: as baixas prevalências
encontradas em Minas Gerais podem ser devidas ao engajamento da população com
o acompanhamento de saúde da coorte, que é desenvolvida na cidade desde 1997 e
para a qual foram recrutados todos os idosos do município, o que favorece melhor
controle de saúde e melhores condições gerais dessa população. O estudo de
Camaragibe utilizou amostra da região Nordeste do Brasil, onde possíveis diferenças
culturais e econômicas relacionadas à alimentação e nutrição poderiam influenciar o
consumo de alimentos fontes de ferro, em relação à população de São Paulo.
Segundo a Pesquisa de Orçamento Familiar, realizada pelo IBGE, o consumo de
carne bovina, por exemplo, é de 63,2g per capita por dia na região Sudeste e de
57,1g na região Nordeste. Outros alimentos como carne suína e preparações à base
de carne também são mais consumidos no Sudeste, enquanto carnes salgadas e
vísceras são consumidas em maior quantidade na região Nordeste (IBGE, 2011b).
Além disso, a população da região Nordeste é menos escolarizada e com
menor acesso ao sistema de saúde em relação à população da região Sudeste,
principalmente de São Paulo (DUARTE et al., 2002; IBGE, 2010); no entanto, essa
pesquisa apresentou prevalência próxima da encontrada na pesquisa realizada em
São Paulo, possivelmente porque esta última utilizou amostra de bairros de baixa
condição sociodemográfica, incluindo população de residências irregulares
(“favelas”) na região do Butantã.
A

presente

análise

foi

realizada

utilizando

amostra

probabilística

representativa da população de idosos da comunidade na maior cidade do país. A
cidade de São Paulo, apesar de oferecer maior e mais completa rede de serviços de
saúde do que municípios menores, conta com idosos de todos os estratos
sociodemográficos com diferentes níveis de acesso e utilização desses serviços.
Dados do Estudo SABE já mostraram que as pessoas de menor renda e piores
condições de saúde utilizavam menos os serviços de saúde. A escolaridade
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apresentou efeito inverso – os idosos que frequentaram escola utilizaram menos os
serviços (LOUVISON et al., 2008) A desigualdade no acesso a serviços de saúde foi
maior em São Paulo em relação às outras cidades da América Latina e Caribe
participantes do Estudo SABE em 2000 (NORONHA e ANDRADE, 2005).
Ao analisar os fatores sociodemográficos que foram associados à presença de
anemia, além da idade, foi encontrada associação inversa entre anemia e escolaridade
– quando mais anos de estudo, menor a prevalência. Em geral, indivíduos com maior
escolaridade tendem a ter melhores condições econômicas e mais acesso à
informação o que, na maioria das vezes, se traduz em maior acesso a serviços de
saúde e, de melhor qualidade. A vantagem da utilização da escolaridade como
marcador socioeconômico é que seus efeitos não são observados somente no
momento atual (como a renda atual, arranjo familiar, etc), mas ao longo de toda a
vida (FREEDMAN e MARTIN, 1999; ZIMMER et al., 2012). No entanto, essa
associação não permaneceu significativa após ajuste múltiplo, o que pode ser
esperado, já que a escolaridade age como modulador da saúde em geral e a anemia,
por outro lado, pode ser mais influenciada diretamente por doenças crônicas e fatores
nutricionais.
Nas análises brutas, também foram associados à anemia a maioria das
doenças crônicas e condições comumente encontradas nos idosos: declínio cognitivo,
percepção de saúde ruim, presença de hipertensão, diabetes, câncer, doença
cardiovascular, AVE, osteoporose, maior número de doenças crônicas e presença de
sintomas depressivos.
No modelo hierárquico de regressão múltipla, os fatores que permaneceram
significativamente associadas à presença de anemia foram idade, presença de
diabetes e câncer referidos e presença de sintomas depressivos.
A associação da anemia com diabetes tem sido documentada, uma vez que o
diabetes é uma das principais causas da doença renal crônica que, mesmo em
estágios subclínicos, é responsável por considerável parcela dos casos de anemia em
idosos, já que a eritropoietina (EPO), hormônio responsável por regular a produção
de hemácias na medula óssea, é produzido nos rins. Assim, nesses indivíduos, ocorre
menor secreção da EPO e consequente redução na produção de hemácias (EL-
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ACHKAR et al., 2005; MEHDI e TOTO, 2009). Nos EUA, cerca de 12% dos casos
de anemia são associados à doença renal (GURALNIK et al., 2004).
O câncer é comumente associado à anemia, em especial quando presente no
aparelho digestivo, dado o sangramento intermitente (na maioria das vezes
imperceptível) (BALDUCCI, 2003). No Brasil, foram estimados mais de 30 mil
casos novos de câncer colorretal para o ano de 2012 e cerca de 20 mil de câncer no
estômago para a população geral, sendo que o pico de incidência se dá por volta dos
70 anos. Para o Estado de São Paulo, foi estimada incidência de câncer colorretal
para o mesmo ano de 25,6 casos para cada 100.000 mulheres e 26,2 casos para cada
100.000 homens; para o câncer de estômago, cerca de 9 casos para cada 100.000
mulheres e 17 casos para cada 100.000 homens (INCA, 2013). Outro mecanismo
associado ao desenvolvimento da anemia em pacientes com câncer é a resposta
diminuída à EPO nesses indivíduos, principalmente durante quimioterapia (MILLER
et al., 1990).
A associação entre depressão e anemia também vem sendo estudada em
idosos. Em geral, são discutidos os mecanismos nos quais a anemia poderia levar à
depressão e a maioria deles refere-se à deficiência de vitaminas como folato e
vitamina B12, que podem diminuir a produção de S-adenosilmetionina ou aumentar a
produção de homocisteína. A S-adenosilmetionina é um cofator essencial para a
síntese de neurotransmissores, como a serotonina e o acúmulo de homocisteína pode,
também, produzir um efeito excitotóxico através de receptores N-metil-D-aspartato
no sistema nervoso central do sistema nervoso central (PAN et al., 2012). Mesmo
assim, outros estudos têm mostrado associação da anemia com depressão mesmo
quando se exclui a deficiência desses nutrientes. ONDER et al.(2005) em estudo
realizado na Itália, encontraram que a depressão foi associada ao maior risco de
anemia (OR=1,93; p< 0,001). Essa associação foi persistente mesmo após exclusão
de deficiência de vitamina B12 e dos participantes com comorbidades relevantes.
Outro estudo, realizado em Taiwan, mostrou que anemia e deficiência de B6 (≤20
nmol/L) foram significativamente associadas à presença de sintomas de depressão,
assim como a coexistência de baixos níveis de vitamina B6 e folato (≤6 ng/mL), e
coexistência de anemia ou com baixo nível de vitamina B6 ou folato (PAN et al.,
2012).
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A associação entre depressão e anemia mesmo quando se exclui a deficiência
de vitaminas pode ocorrer por vários mecanismos. Primeiramente, a depressão é
comumente associada a maiores níveis de IL-6 (DENTINO et al., 1999; ERSHLER,
2003) que, conforme apresentado, também é associada a maiores concentrações de
hepicidina e diminuição da resposta hematopoiética à EPO. A menor força muscular
e a fadiga, sintomas comuns em indivíduos com anemia, podem afetar a qualidade de
vida dos idosos e dificultar a realização de suas atividades cotidianas contribuindo
com o desenvolvimento de sintomas depressivos (ONDER et al., 2005). Além disso,
a subnutrição é uma condição comum em indivíduos deprimidos devido à redução da
ingestão de alimentos e pode ser responsável pelo desenvolvimento da anemia
(MITRACHE et al., 2001; CABRERA et al., 2007). Na população americana, a
prevalência de anemia por deficiência nutricional foi de 34,3%, sendo que a
proporção de idosos que apresentou deficiência de ferro foi de 16,6% do total de
anêmicos e a deficiência de ferro associada à deficiência de folato e/ou vitamina B12,
de 3,4% (GURALNIK et al., 2004).
Identificar a anemia em idosos é de extrema importância, dada a prevalência
da doença nessa população além de poder ser sinal da presença de outras doenças
ainda não diagnosticadas, como câncer, diabetes ou doença renal. O foco das ações
de triagem de anemia deve abranger principalmente idosos mais longevos, que já
apresentam doenças crônicas e/ou sintomas depressivos, por serem essas
características associadas à anemia.

5.2 ASSOCIAÇÃO ENTRE ANEMIA E DESFECHOS ADVERSOS

A literatura já vem mostrando que a anemia está associada a vários desfechos
adversos em saúde. Estudo realizado na Itália encontrou que a anemia foi
significativamente associada com maiores dificuldades no desempenho tanto de
AIVDs como ABVDs e menor pontuação nos testes de mobilidade, mesmo após
ajuste múltiplo (PENNINX et al., 2004b). Outro estudo, realizado nos EUA,
encontrou que a dificuldade de mobilidade foi maior em mulheres com menores
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valores de hemoglobina, mesmo quando não eram classificadas como anêmicas
(CHAVES et al., 2002).
Apesar dessas publicações envolvendo desfechos adversos, estudos que
exploram a relação entre anemia e fragilidade ainda são escassos. Pelo nosso
conhecimento, o único trabalho que mostrou essa associação na população foi o
“Women´s Health and Aging Studies”, realizado com mulheres dos Estados Unidos
(CHAVES et al., 2005). Os resultados do presente estudo vêm contribuir com essa
lacuna na literatura, pois apresentam dados populacionais, envolvendo idosos de
ambos os sexos vivendo na comunidade.
Os resultados mostraram que a concentração de hemoglobina foi associada à
presença de fragilidade e mobilidade comprometida, no entanto, a associação com
comprometimento funcional não permaneceu significante após o ajuste. Os idosos
anêmicos tiveram chance cinco vezes maior de apresentar a síndrome de fragilidade,
e duas vezes maior de apresentar mobilidade comprometida, em relação aos não
anêmicos. A concentração de hemoglobina também mostrou associação significante
– quanto maiores os níveis sanguíneos, menor a chance de fragilidade e mobilidade
comprometida.
O aparecimento de dificuldades em caminhar marca um ponto crítico no
processo de instalação da incapacidade (RIVERA et al., 2008). Caminhar é
importante para manter a independência do desempenho das atividades de vida diária
e, mesmo em pessoas idosas sem outras dificuldades, dificuldades na caminhada
estão associadas ao declínio acelerado da função física e risco elevado de
institucionalização (FERRUCCI et al., 2000). O conceito de fragilidade também está
diretamente associado à mobilidade, visto que a baixa velocidade de caminhada é um
dos cinco componentes da síndrome. Um estudo prospectivo realizado nos EUA
encontrou que a lentidão ao caminhar é um dos primeiros componentes da
fragilidade, juntamente com redução de força e da atividade física, precedendo o
aparecimento da exaustão e da perda de peso em 76% das mulheres estudadas (XUE
et al., 2008). A anemia, então, pode estar associada mais fortemente à mobilidade
reduzida e à fragilidade porque são desfechos dependentes de energia e velocidade
de desempenho na caminhada (FRIED et al., 2001).
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FRIED et al. (2009) em seu modelo conceitual dos níveis hipotéticos da
síndrome de fragilidade (figura 3) destacaram o papel da anemia no fisiotipo da
síndrome, que aumentaria a vulnerabilidade à apresentação do fenótipo, como será
discutido mais adiante.
O processo de incapacidade funcional é na maioria das vezes iniciado pelo
comprometimento na deambulação, alcançar objetos mais elevados, subir escadas
entre outros. O progressivo comprometimento funcional pode afetar o desempenho
das atividades de vida diária (AVDs) que geralmente evoluem das atividades
instrumentais (AIVDs) relacionadas a uma vida comunitária independente para as
atividades básicas (ABVDs), que se referem ao auto-cuidado (VERBRUGGE e
JETTE, 1994). É possível que a forte associação da anemia com o comprometimento
funcional mais precoce (mobilidade comprometida e fragilidade) ocorra nos estágios
mais precoces e, a dificuldade referida no desempenho das AIVDs e ABVDs, venha
a ocorrer como consequência desse comprometimento precoce. Além disso, pode ser
mais fortemente afetado por doenças crônicas, que mascaram o efeito da anemia.
Estudo longitudinal na Holanda com idosos longevos (≥ 85 anos) encontrou
que os participantes que apresentavam anemia também referiam maior dificuldade no
desempenho das atividades da vida diária no início do estudo, mas essas diferenças
desapareceram após ajuste para comorbidades. Nas análises longitudinais, ter anemia
no início do estudo foi associado a um aumento na dependência para realização de
AIVDs durante o acompanhamento, mesmo após ajuste (DEN ELZEN et al., 2009).
Provavelmente, esse efeito foi mediado pela redução da mobilidade ao longo do
acompanhamento.
Há vários mecanismos pelos quais a hemoglobina reduzida pode contribuir
para a fragilidade e comprometimento da mobilidade e, geralmente, envolvem a
redução da oxigenação de tecidos e consequentemente menor resistência muscular
(CESARI et al., 2004). Em primeiro lugar, os níveis mais baixos de hemoglobina
podem fornecer menos oxigênio ao músculo esquelético, reduzindo o VO2max
(BEARD, 2001). Além disso, a hipóxia crônica pode ser responsável por várias
alterações fisiopatológicas (como vasodilatação periférica arterial, angiogênese
capilar, disfunção do miocárdio e da pressão arterial, ativação dos sistemas reninaangiotensina-renina e simpático e retenção de sal e água) que resultam no
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desenvolvimento ou agravamento de doenças incapacitantes (SILVERBERG et al.,
2001; CESARI et al., 2004). A hipóxia tecidual pode resultar levar ao
desenvolvimento de sarcopenia, osteoporose, disfunção cardíaca e progressão de
doenças renais (CHAVES et al., 2002; ROY, 2011).
Nesse cenário, a anemia pode, potencialmente, contribuir para as
manifestações clínicas de fraqueza, assim como a ocorrência de sintomas de
intolerância ao exercício (MORLEY, 2011) com consequente redução da atividade
física, força e velocidade de marcha. Essas manifestações, além de estarem
relacionadas diretamente à menor mobilidade e capacidade funcional, são
componentes do fenótipo da fragilidade.
Além disso, o efeito da inflamação crônica, que tem sido apontado como
importante no desenvolvimento da anemia crônica em idosos (VANASSE e
BERLINER, 2010; ROY, 2011) também tem impacto na redução na massa muscular
(SCHAAP et al., 2009), mobilidade (PENNINX et al., 2004a) e fragilidade por seus
efeitos sobre outros sistemas – independentes da anemia (ERSHLER e KELLER,
2000; WALSTON et al., 2002).
Os resultados apresentados na figura 8 mostram que, mesmo após todos os
ajustes do modelo final, a probabilidade de fragilidade declina acentuadamente de
acordo com o aumento nos níveis e hemoglobina. É importante observar que, quando
os pontos de corte propostos pela OMS são considerados (12g/dL para as mulheres e
13g/dl para os homens) a probabilidade de ser frágil ainda é elevada (cerca de 20%).
Isto indica que, independentemente de outras condições de saúde, o diagnóstico
clínico de anemia em idosos está associado à suscetibilidade à fragilidade.
A figura 9 mostra uma curva de probabilidade de mobilidade comprometida
com comportamento bastante similar à curva de fragilidade – para homens, o ponto
de corte de 13 g/dL está associado a uma probabilidade de mobilidade comprometida
de cerca de 20%, e para mulheres com valores de 12 g/dL, cerca de 25%.
A tendência de pequena elevação da probabilidade de desfecho em valores de
hemoglobina no extremo superior da distribuição que foi observada nos resultados
pode ser devida ao fato de que a concentração de hemoglobina pode estar elevada
(eritrocitose) em algumas condições clínicas como a doença pulmonar obstrutiva
crônica (DPOC) e doenças cardíacas associadas a shunts vasculares, que por si
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também são doenças associadas à redução na capacidade funcional. Outra causa
comum de maior concentração da hemoglobina sanguínea em idosos é a policitemia
relativa, que pode estar presente quando há desidratação onde ocorre diminuição da
volemia plasmática e consequentemente maior concentração de hemoglobina por
decilitro de sangue (pseudoeritrocitose). Além dessas condições, a policitemia vera,
doença hematopoiética relativamente rara também apresenta eritrocitose (BASTOS,
2004).
A análise dessas curvas ajustadas traz à luz a discussão sobre a possível
mudança no ponto de corte para classificação da anemia em idosos em relação ao
atual valor adotado pela OMS para adultos de modo geral. As probabilidades de
desfechos próximas de 20% apresentadas quando essa referência é adotada são muito
elevadas mostrando que, quando a anemia é clinicamente detectada, já está associada
à alta prevalência de desfechos adversos em saúde. Vários autores já mostraram que
valores mais elevados para diagnóstico da anemia em idosos seriam mais adequados
para garantir menores probabilidades de comprometimento funcional associado a
baixos níveis de hemoglobina (ZAKAI et al., 2005; BEUTLER e WAALEN, 2006).
CHAVES et al. (2005) encontraram que, em mulheres idosas, a concentração de
hemoglobina em que existia a menor probabilidade de fragilidade seria de 13,5 g/dL.
BOEHRINGER et al. (2006) discutem que a pergunta que precisa ser feita
para essa revisão é: onde se começa a definir o que é saudável e o que não é. As
abordagens apresentadas em estudos anteriores e reforçadas pelos resultados desse
trabalho, no qual se levou em conta o efeito da concentração de hemoglobina como
preditor independente de desfecho adverso, seriam mais adequadas que a adoção de
um valor percentilar de 95%, 97,5%, ou qualquer outro valor da distribuição
populacional (BOEHRINGER et al., 2006).
Nas análises apresentadas, a menor probabilidade de fragilidade em homens
foi observada com valores de hemoglobina entre 16 e 17 g/dL, e em mulheres com
valores próximos a 16 g/dL. Em relação à mobilidade comprometida, o ponto da
curva associado à menor probabilidade foi a concentração próxima de 16g/dL para
ambos os sexos. Claramente, esses valores seriam muito altos para serem
considerados como ponto de corte para definição de anemia, mas observa-se que o
aumento de 1 g/dL na concentração média de hemoglobina (14 g/dL para homens e
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13 g/dL para mulheres) já reduziria a probabilidade de fragilidade para cerca de 10%
para ambos os sexos, e no caso da mobilidade comprometida, reduziria a
probabilidade para cerca de 10 e 18%, respectivamente.
Pesquisadores da área alertam que a utilização de pontos de corte mais
elevados poderia criar um grande fardo para o sistema de saúde, pois elevaria a
prevalência de anemia a níveis acima de 20% na população idosa, mas, dessa forma,
seria possível detectar e tratar a anemia antes que essa doença causasse impacto na
funcionalidade dos idosos.
Este estudo tem a limitação de não possibilitar a determinação da direção das
associações encontradas, ou seja, não é possível estabelecer relações de causa-efeito,
por tratar-se de uma análise transversal. Estudos longitudinais poderiam ajudar a
confirmar os achados aqui apresentados e elucidar os mecanismos fisiológicos
envolvidos nessas associações.
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6 CONCLUSÕES
A distribuição das concentrações de hemoglobina foi bastante diferente entre
homens e mulheres, apesar dessa diferença não ser observada na prevalência de
anemia, possivelmente pelas diferenças nos pontos de corte adotados atualmente.
A prevalência de anemia na população de idosos de São Paulo foi de 7,7%.
De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a prevalência de anemia acima de
5,0%, em qualquer faixa etária, deve ser considerada um problema de saúde pública
(WHO, 2001). Portanto, a prevalência encontrada em nossa amostra deve ser
entendida como um problema de saúde pública entre os idosos brasileiros.
A prevalência foi mais elevada com o aumento da idade, em idosos com
escolaridade mais baixa, e em idosos com hipertensão, diabetes, câncer, doença
cardiovascular, AVE e osteoporose, além de ser mais prevalente em idosos com
maior carga de morbidade.
Foram encontradas associações importantes entre anemia e desfechos
adversos em saúde, como mobilidade comprometida e fragilidade. Levando-se em
conta os pontos de corte atualmente adotados para a anemia, a probabilidade de
ocorrência de desfechos é de cerca de 20%.
A discussão da elevação nos pontos de corte para definição de anemia, que já
tem sido feita por outros pesquisadores, é reforçada pelo presente estudo, e mesmo
que essa revisão traga uma carga maior para os serviços de saúde, que teriam que
lidar com uma prevalência muito mais elevada da doença, isso poderia auxiliar na
atuação precoce dos profissionais de saúde no tratamento da anemia, e
consequentemente evitar, atrasar ou mesmo reverter os desfechos adversos em saúde.
Apesar de apresentar algumas limitações, o estudo usa dados de um grande
inquérito populacional, com amostra representativa de idosos de ambos os sexos
residentes na comunidade da maior cidade do Brasil. Além disso, este é o primeiro
estudo a avaliar a associação entre a concentração de hemoglobina e desfechos
adversos em saúde na América Latina, onde as transições demográficas,
epidemiológicas e nutricionais estão ocorrendo em ritmo muito acelerado. À
semelhança de outros países em desenvolvimento, o Brasil não tem uma estrutura de
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serviços de saúde suficientemente organizada ou políticas públicas efetivas para lidar
com esses processos de transição rápida, que têm impacto considerável sobre os
serviços de saúde e, consequentemente, a qualidade de vida dos idosos.
A anemia deve ser considerada uma doença importante nos idosos dada sua
clara associação com outras doenças crônicas importantes, comuns nesse grupo
populacional. É importante que os profissionais de saúde investiguem mais a história
clínica do idoso anêmico em busca de sua causa básica, de forma que tanto a causa
da anemia como a própria doença sejam adequadamente manejadas.
A sensibilização dos profissionais de saúde para que a anemia seja tratada
como uma doença importante é necessária, pois ela parece ser um marcador do início
do comprometimento da funcionalidade. Seu diagnóstico precoce e tratamento
adequado podem auxiliar na prevenção, postergamento ou mesmo tratamento de
outras condições associadas à piora funcional e de qualidade de vida dos idosos.
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8 ANEXOS
ANEXO I– APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA - ESTUDO SABE 2010
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ANEXO II – ARTIGO: The association of hemoglobin concentration with
disability and decreased mobility among older Brazilians.
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