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Resumo: As Instituições de Longa Permanência de Idosos (ILPI) acolhem pessoas que necessitam de cuidados 

especiais, por apresentarem fragilidades, doenças crônicas e outras condições clínicas e perdas de funcionalidade 

que dificultam as atividades diárias básicas. O acompanhamento do estado de saúde dos idosos é extremamente 

importante, tanto para identificar possíveis patologias, quanto para monitorar as já instaladas, além de 

proporcionar a avaliação da efetividade terapêutica aplicada. Nesse contexto, os exames laboratoriais fornecem 

indicadores de saúde para esses moradores e auxiliam nas decisões do tratamento. O objetivo deste trabalho foi 

compilar os exames realizados desde o início do projeto de extensão no período entre setembro de 2016 a 

dezembro de 2018, bem como apontar as principais alterações laboratoriais encontradas. Foram realizadas 1117 

coletas laboratoriais, para a realização de exames bioquímicos, hematológicos, microbiológicos e 

parasitológicos. Foram atendidos 34 idosos entre setembro e dezembro de 2016, 97 idosos em 2017 e 108 idosos 

em 2018, na maioria dos casos, cada idoso realizou mais de um exame laboratorial. Este projeto tem 

proporcionado benefícios para os moradores desta ILPI nos cuidados à saúde e manutenção de autonomia, bem 

como para os estudantes envolvidos pela experiência vivenciada de uma realidade social peculiar, complementando sua 

formação. 
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PÚBLICO-ALVO  

Moradores da Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) conhecida como Asilo 

São Vicente de Paulo de Ponta Grossa (Instituição Filantrópica) - cerca de 110 pessoas, de ambos os 

gêneros, masculino e feminino, na maioria com idade acima de 50 anos. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa, Paraná. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

 ILPI - Asilo São Vicente de Paulo em Ponta Grossa–PR e Laboratório Universitário de 

Análises Clínicas (LUAC) da Universidade Estadual de Ponta Grossa, campus Uvaranas. 

JUSTIFICATIVA 

A população brasileira mantém a tendência de envelhecimento no últimos anos, sendo que 

desde 2014, a população com idade acima dos 60 anos ganhou 3,9 milhões de pessoas. São mais de 28 

milhões de idosos no ano de 2018, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 

(IBGE, 2018). Os idosos exigem cuidados diferenciados de um adulto mais jovem, devido a 

particularidades como menor recurso financeiro, maior número de doenças crônicas, fragilidades e 

alguma perda funcional, portanto envolvendo mais custos (VERAS; OLIVEIRA, 2018). O ideal é 

uma atenção integral, baseada em uma rede articulada, diferente do modelo fragmentado ainda 

existente. Assim, uma linha de cuidado com o idoso envolve várias ações que vão desde educação, 

promoção da saúde, prevenção de doenças evitáveis e agravos das existentes, incluindo a reabilitação 

em casos de agravos (VERAS; CALDAS; CORDEIRO, 2013). 

Na ILPI em que é desenvolvido o projeto de extensão, encontram-se pessoas em diferentes 

condições de saúde e com grande proporção de portadores de doenças crônicas não transmissíveis 

(DCNT), responsáveis pela perda da funcionalidade e aumento da dependência para o desempenho 

das atividades diárias. Nesse contexto, a denominada “avaliação funcional” torna-se essencial para o 

estabelecimento de um diagnóstico, um prognóstico e um julgamento clínico adequado, que servirá de 

base para as decisões sobre os tratamentos e cuidados necessários às pessoas idosas (BRASIL, 2007). 

Os exames laboratoriais com seus parâmetros hematológicos, bioquímicos, hormonais, entre outros, 

são importantes na avaliação de saúde e identificação das necessidades dos idosos (FERNANDES, 

2011). 
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Percebe-se a fundamental importância que norteia a extensão universitária, em relação à área 

da saúde, na medida em que se integram à rede assistencial e pode servir de espaço para novas 

experiências voltadas à humanização, ao cuidado e à qualificação da atenção à saúde (AMOR DIVINO 

et al., 2013). Este projeto extensionista e convênio celebrado entre a UEPG e o ILPI (Processo n. 

19610/2016, aprovado em 2017), atualmente tem proporcionado rica vivência em extensão, ensino e 

pesquisa, pelos projetos e ações desenvolvidas contemplando a visão integral da formação universitária. 

OBJETIVOS 

O objetivo deste estudo foi determinar os exames laboratoriais mais solicitados para os 

residentes da ILPI e as principais alterações encontradas, durante o período de setembro de 2016 a 

dezembro de 2018, no desenvolvimento do projeto de extensão. 

METODOLOGIA 

O modelo foi transversal, com estudo de resultados laboratoriais e de prontuário médico, 

para obtenção de informações pessoais dos moradores da ILPI atendidos pelo projeto de extensão 

“Contribuição laboratorial à saúde em uma instituição de longa permanência de idosos de Ponta 

Grossa - Paraná”. O período do levantamento de dados foi de setembro de 2016 a dezembro de 2018. 

As informações pessoais, como idade e sexo, foram obtidas do prontuário médico dos participantes do 

projeto no dia da coleta de sangue e outros materiais biológicos como urina e fezes, utilizados na 

realização dos exames laboratoriais. Foram coletados 10,0 mL de sangue por punção venosa, em 

tubos sem anticoagulante para as análises bioquímicas e imunológicas, com anticoagulante EDTA 

para realização do hemograma, fluoreto de sódio para avaliação da glicose e citrato de sódio para os 

exames de coagulação. Os exames foram solicitados pela médica da ILPI, de acordo com a 

necessidade individual de cada morador. A coleta se deu na própria instituição e depois todo o 

material foi encaminhado para o LUAC/UEPG sendo processado e analisado. Os resultados foram 

analisados e apresentados usando estatística descritiva simples e gráficos (Microsoft Office Excel) e, 

ou, de forma descritiva. 

RESULTADOS 

Neste projeto de extensão foram atendidos no período de setembro a dezembro de 2016, 34 

idosos, sendo 18 mulheres e 16 homens; 97 idosos no ano de 2017, sendo 62 mulheres e 35 homens e 

108 idosos no ano de 2018, sendo 67 mulheres e 41 homens. A idade média dos residentes é de 74,4 ± 
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9,4 anos, sendo 62 % mulheres e 38 % homens. No total, foram realizados 1117 coletas de sangue 

para a execução dos exames laboratoriais, distribuídos entre os setores. 

No setor de hematologia foram realizados 310 hemogramas e 39 testes de coagulação, 

sendo 32 exames de tempo de protrombina (TP) e 7 exames de tempo de tromboplastina parcial 

(TTP). Na avaliação dos hemogramas observou-se que 57 idosos apresentavam anemia (39,8%), 

sendo quatro classificadas como microcítica hipocrômica e 53 como anemia normocítica 

normocrômica. Para os testes de coagulação, 20 idosos apresentaram valores aumentados para o TP 

(13,9%) e nenhum para o TTP. 

Um dos setores que mais possui diversidade de exames é o da Bioquímica. Foram 

realizados 2952 exames, sendo 260 em 2016, 862 em 2017 e 1830 em 2018. Entre os exames mais 

requisitados estão o que avaliam a glicemia (glicose e hemoglobina glicada), o perfil lipídico que 

compreende as dosagens do colesterol total e suas frações (lipoproteínas de baixa densidade - LDL, 

lipoproteínas de alta densidade - HDL) e triglicerídeos, o perfil renal (ureia e creatina), a função 

hepática (transaminase glutâmica oxalacética – TGP, transaminase glutâmica pirúvica – TGP) e as 

dosagens de sódio e potássio. A figura 1 apresenta os principais parâmetros analisados por este setor, 

sendo possível observar que as principais alterações encontradas foram para o HDL-c (80%), seguido 

de LDL-c (54,1%), HbA1c (44,9%), glicose (42%), colesterol (33,1%), sódio (32,8%), ureia (27%), 

creatinina (22,6%), triglicerídeos (17,7%) e TGP (14,4%). 

Figura 1 – Principais parâmetros analisados no setor de bioquímica  

 

Legenda: quantidade de exames realizados no setor de bioquímica e alterações observadas. 

Onde: HbA1c - hemoglobina glicada; LDL - lipoproteínas de baixa densidade; HDL – lipoproteínas de alta densidade; 

TGO - Transaminase Glutâmico-Oxalacética; e TGP - Transaminase Glutâmico-Pirúvica. 

Fonte: os autores. 
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As amostras de urina foram analisadas nos setores de urinálise e microbiologia. Foram 

realizados 86 parciais de urina, sendo que 43 (50%) apresentaram leucocitúria, 36 bacteriúria e 9 

nitrito positivo, associados ou não. Das 41 culturas de urina realizadas no setor de microbiologia, 18 

(43,9%) foram positivas, sendo os agentes causadores de infecção urinária as bactérias Escherichia 

coli em 13 amostras (72%), Citrobacter freundii (5,5%), Proteus mirabilis (5,5%), Enterobacter 

aerogenes (5,5%), Serratia liquefaciens (5,5%), e bacilos Gram-positivo (5,5%), sendo os últimos 

sendo encontrados cada um em uma amostra respectivamente. 

O setor em que houve menos solicitação de exames foi o de Parasitologia. Foram realizados 

seis exames parasitológicos e um de sangue oculto. O exame de sangue oculto foi negativo. Apenas 

em uma amostra, houve presença de larvas de Strongyloides stercoralis. 

Quantos aos exames imunológicos, os parâmetros mais solicitados foram as dosagens do 

hormônio estimulante da tireoide (TSH), dosagem de T4, de vitaminas B12 e D (Figura 2).  

Figura 2 – Principais parâmetros analisados no setor de imunologia  

 
Legenda: quantidade de exames realizados no setor de imunologia e alterações observadas. 

Onde: T4 – tiroxina livre; TSH - hormônio estimulante da tireoide; HBSAg –hepatite B antígeno de superfície; HBCT – 

hepatite B anticorpos totais; HCV – vírus hepatite C; VDRL – pesquisa de sífilis; AntiHBS – hepatite B pesquisa de 

anticorpo; e PCR – proteína C reativa. 

Fonte: os autores. 

 

As alterações mais frequentes associadas aos exames imunológicos foram principalmente a 

deficiência dos níveis plasmáticos de vitamina D (38,6%), alteração dos níveis de TSH (25,4%) e a 

presença dos anticorpos da hepatite B e C (57,3%). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nessa compilação de dados dos exames laboratoriais, foram observadas várias alterações, o 

que mostra a relevância social do desenvolvimento deste projeto de extensão na atenção à saúde do 

idoso, tanto para diagnóstico quanto acompanhamento de doenças ou situações de vulnerabilidade a 

essas como fatores predisponentes controláveis. O estudo tem possibilitado a avaliação da eficácia da 

terapêutica medicamentosa adotada e tratamento adequado para os idosos que residem na ILPI. 

Portanto, é de extrema importância para garantir a qualidade de vida dos idosos da instituição, além de 

contribuir com a formação profissional dos alunos do curso de farmácia, área de Análises Clínicas, 

pela riqueza de material de estudo proporcionado para análise e pela experiência vivenciada de uma 

realidade social peculiar. 

APOIO 

Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Culturais da UEPG - Programa Institucional de Bolsas 

PROEX, UEPG/Fundação Araucária (Programa Institucional de Apoio à Inclusão Social Pesquisa e 

Extensão Universitária - PIBIS e Programa Institucional de Bolsas de Extensão Universitária - 

PIBEX). 
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