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Resumo: O diabetes mellitus tipo 2 está entre as doenças crônicas que representam um grave problema de saúde 
pública pela morbidade e pela maior prevalência entre os idosos. O projeto de extensão “Contribuição 
laboratorial à saúde em uma instituição de longa permanência de idosos de Ponta Grossa – Paraná”, vinculado a 
Universidade Estadual de Ponta Grossa, realizou uma ação extensionista com objetivo de verificar dois 
parâmetros que compõem o perfil glicêmico, glicemia de jejum e hemoglobina glicada. Foram avaliados 97 indivíduos com 
idade média de 75 anos, sendo 61 (63%) dos indivíduos do gênero feminino e 36 (37%) do gênero masculino. Foram realizadas 
124 dosagens de glicose em jejum e 134 dosagens de hemoglobina glicada. Os idosos foram estratificados em 
três categorias: normoglicêmicos, pré-diabéticos e diabéticos estabelecidos, de acordo com as Diretrizes da 
Sociedade Brasileira de Diabetes, e foi avaliado o perfil de prevalência entre homens e mulheres. Além disso, os 
idosos foram avaliados quanto ao diagnóstico e o tratamento farmacoterapêutico utilizado para esta patologia. 
Desta forma, as atividades desenvolvidas pelo projeto de extensão têm auxiliado no diagnóstico clínico e 
acompanhamento dos idosos residentes na ILPI e no aperfeiçoamento acadêmico dos alunos participantes do 
projeto.  
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PÚBLICO-ALVO  

Indivíduos que residem na instituição filantrópica Asilo São Vicente de Paulo - Instituição 

de Longa Permanência para Idosos (ILPI), em Ponta Grossa- PR. 

 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa, PR. 

 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

ILPI - Asilo São Vicente de Paulo e Laboratório Universitário de Análises Clínicas 

(LUAC) - Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). 

 

JUSTIFICATIVA 

O envelhecimento da população, a crescente prevalência da obesidade e do sedentarismo 

são considerados os principais fatores relacionados ao aumento da incidência e prevalência do diabetes 

mellitus tipo 2 (DM2) em todo o mundo (COSTA et al., 2017). O DM2 está entre as doenças crônicas 

que representam um grave problema de saúde pública pela maior prevalência entre os idosos, pela 

morbidade e por ser um dos principais fatores de risco cardiovascular e cerebrovascular (MENDES et 

al., 2011).  

O diabetes mellitus tipo 2 é uma doença poligênica, com forte herança familiar, ainda não 

completamente esclarecida, cuja ocorrência tem contribuição significativa de fatores ambientais como 

hábitos dietéticos e inatividade física, que contribuem para a obesidade (SBD, 2017). 

A Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), em suas Diretrizes 2017-2018, estabelece como 

diagnóstico para diabetes, a glicemia de jejum (GJ) igual ou superior a 126 mg/dL e hemoglobina 

glicada ((HbA1c) igual ou superior a 6,5%. As categorias de pré-diabetes, onde GJ está entre 100 e 

126 mg/dL e HbA1c entre 5,7 e 6,5%, além de conferirem risco aumentado para desenvolvimento de 

DM, também estão associadas a maior risco de doença cardiovascular e complicações crônicas.  

O termo HbA1c define um grupo de substâncias formadas a partir da reação entre a 

hemoglobina A (HbA) e um açúcar. O componente mais importante deste conjunto é a fração A1c, na 

qual há um resíduo de glicose ligado ao grupo amino terminal (resíduo de valina) de uma ou de ambas 

as cadeias beta da HbA (SUMITA, 2008). 

A dosagem da HbA1c tem papel fundamental na monitorização do controle glicêmico em 

pacientes diabéticos, pois fornece informações acerca do índice retrospectivo da glicose plasmática, 
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refletindo a média ponderada dos níveis glicêmicos de 60 a 90 dias antes do exame, sendo muito útil 

no diagnóstico e avaliação da conduta terapêutica do DM. Os níveis de HbA1c estão sujeitos a 

interferências devido a situações patológicas como presença de hemoglobinas variantes, anemia, 

uremia e outras situações que alteram a meia-vida dos eritrócitos, fatores que devem ser considerados 

na sua avaliação (SÁ, 2013). 

A realização frequente da GJ e HbA1C no paciente diabético é fundamental, pois apresenta 

o andamento do controle glicêmico, além de funcionar como embasamento para necessidade de troca 

de medicamento. Neste sentido, a população idosa, principalmente os que se encontram nas ILPIs, 

necessitam de uma atenção especial, pois, além de apresentarem uma saúde frágil, o acometimento 

por esta condição prejudica a autonomia, funcionalidade e o ritmo de vida destes (DIAS et al., 2017).  

 

OBJETIVOS 

Traçar a prevalência de DM entre homens e mulheres residentes na ILPI Asilo São Vicente 

de Paulo e analisar e comparar os dois parâmetros que compõem o perfil glicêmico, GJ e HbA1c, 

como preditores do aumento do risco para desenvolvimento de DM. 

 

METODOLOGIA 

O projeto de extensão “Contribuição laboratorial à saúde em uma instituição de longa 

permanência de idosos de Ponta Grossa - Paraná” é realizado por alunos e professores do curso de 

Farmácia da UEPG. A ação ocorre com frequência semanal, para o atendimento laboratorial dos 

participantes do projeto de extensão na ILPI, enquanto que, as análises laboratoriais são realizadas 

pelos alunos do 5º ano do curso de Farmácia, com supervisão dos professores responsáveis. 

No presente estudo avaliou-se o perfil glicêmico dos pacientes residentes da ILPI usando 

dados do projeto referente ao período de fevereiro a dezembro de 2018. O modelo do estudo foi 

transversal e quantitativo. 

Os dados pessoais como idade e sexo foram obtidos do prontuário médico dos participantes 

do projeto no dia da coleta de sangue.  

Os exames foram solicitados pela médica da ILPI de acordo com as necessidades de cada 

indivíduo. As coletas foram realizadas no ambulatório da instituição, sendo coletados 5 mL de sangue 

por punção venosa, divididos em 2 tubos com anticoagulante fluoreto de sódio para a realização da 

glicemia em jejum e EDTA para a realização da dosagem de HbA1c. As amostras foram levadas ao 

LUAC, processadas e analisadas no setor de bioquímica pelo analisador modelo 300i da Wiener Lab®.  
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A avaliação dos resultados seguiu os critérios laboratoriais para diagnóstico preconizado 

pelas Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes 2017-2018 e a análise dos resultados foi realizada 

com o auxílio do software Microsoft Excel versão 2013. 

 

RESULTADOS  

Um total de 97 pacientes apresentaram solicitação de GJ e/ou HbA1c, totalizando 124 

dosagens de GJ e 134 dosagens de HbA1c realizados. A idade média dos pacientes foi de 75 anos 

(variação de 56 a 97 anos), sendo que 94 (97%) apresentam idade acima de 60 anos. Do total, 61 

(63%) eram do gênero feminino e 36 (37%) do gênero masculino.  

Dentre as análises da GJ, 71 (57%) apresentaram normalidade neste parâmetro, sendo 39 exames 

de mulheres (55%) e 32 de homens (45%) com média de valores de 86,4 mg/dL (±6,11). Valores 

condizentes com diagnóstico de pré-diabetes foram observados em 30 análises (24%), sendo 22 de 

mulheres (73%) e 8 de homens (27%) com média de valores de 113,6 mg/dL (±6,41). Por fim, 23 

exames (19%) apresentaram resultados de glicose ≥ 126, sendo 16 de mulheres (70%) e 7 de homens 

(30%) com média de valores de 163,0 mg/dL (±37,09), dados demonstrados na Figura 1 .  

Nas análises de HbA1c (Figura 1), observamos que 61 exames (46%) apresentaram normalidade 

neste parâmetro, sendo 36 de mulheres (59%) e 25 de homens (41%), com média de valores de 5,1% 

(±0,40). Valores condizentes com diagnóstico de pré-diabetes foram observados em 50 análises (37% 

do total), sendo 33 de mulheres (66%) e 17 de homens (34%), com média de valores de 6,02% 

(±0,21). Resultados compatíveis com diabetes foram observados em 23 dosagens (17%), dentre eles 

15 resultados de mulheres (65%) e 8 de homens (35%), com média de valores de 8,26% (±1,24).  

 
Figura 1. Distribuição dos resultados de glicose em jejum (n=124) e de hemoglobina glicada (n=134) baseado nas 

Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes 2017-2018 

Fonte: as autoras 
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Podemos observar que a distribuição dos resultados de GJ e HbA1c segue o mesmo perfil 

em relação aos critérios de diagnóstico e ao gênero. A Figura 2 apresenta um comparativo entre 

esses exames, mostrando a importância da avaliação conjunta destes dois parâmetros glicêmicos.  

 

Figura 2. Comparação entre os resultados de glicose em jejum e hemoglobina glicada em relação aos critérios de 
diagnóstico da Sociedade Brasileira de Diabetes 2017-2018 

       Fonte: as autoras   
 

Do total de 97 pacientes analisados, 32 (33%) apresentaram algum resultado alterado, 

sendo esse glicose ou hemoglobina glicada, ou ambos. Destes, 20 (21%) já são diagnosticados com 

DM, de acordo com dados coletados na ficha do paciente na ILPI, sendo que 17 recebem tratamento 

farmacológico, 2 deles não recebem tratamento farmacológico e 1 foi à óbito. Dos 12 pacientes 

restantes, não diabéticos, 9 apresentam valores de glicose em jejum ≥ 100 e < 126 mg/dL, ou seja, 

estão na faixa em que o diagnóstico é de pré-diabetes ou há risco aumentado para DM; os outros 3 

pacientes apresentam valores acima de 126 mg/dL. Esses pacientes não diabéticos que apresentam 

resultados na faixa de valores de GJ ≥ 100 e < 126mg/dL e acima de 126mg/dL necessitam de um 

acompanhamento mais criterioso, e se necessário repetição desses exames para conclusão do 

diagnóstico e intervenção farmacológica. 

Em idosos deve-se prestar atenção aos sintomas de DM, que nem sempre são clássicos 

como no adulto jovem, assim como no tratamento de casos diagnosticados, a existência de 

multimorbidades, complicações já existentes e polifarmácia dificulta o adequado manejo destes 

pacientes. Desta forma, a realização desses exames permitiu ao longo da execução do projeto de 

extensão na ILPI, o diagnóstico de DM e o acompanhamento e monitoramento da eficiência do 

tratamento farmacoterapêutico dos indivíduos que já realizavam tratamento para esta patologia. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O projeto de extensão na ILPI permite o acompanhamento contínuo dos parâmetros que 

compõem o perfil glicêmico dos idosos residentes nesta instituição. Esse trabalho avaliou resultados 

de exames de GJ e HbA1c, buscando uma adequada investigação laboratorial e um 

acompanhamento farmacológico correto dos idosos, contribuindo para uma melhor qualidade de 

vida destes indivíduos. Desta forma, as atividades extensionistas desenvolvidas pelo projeto têm 

auxiliado no diagnóstico e acompanhamento clínico dos idosos residentes na ILPI e no 

aperfeiçoamento acadêmico dos alunos envolvidos com o projeto. 

 

APOIO 

Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Culturais da UEPG /Fundação Araucária - Bolsas do 

Programa Institucional de Apoio à Inclusão Social, Pesquisa e Extensão Universitária - 

PIBIS/Fundação Araucária (EDITAL PROEX Nº 021/2018).  
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