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Resumo: O projeto de extensão “Contribuição laboratorial à saúde em uma instituição de longa permanência de 
idosos de Ponta Grossa – Paraná 2ª edição” atende aos residentes da instituição de longa permanência de idosos 
(ILPI) - Asilo São Vicente de Paulo (Instituição filantrópica). Este trabalho permite promover integração entre as 
comunidades acadêmica e ILPI de Ponta Grossa, por meio da realização de exames em Análises Clínicas. As 
ações desenvolvidas integram o ensino, a pesquisa e a extensão com a associação da equipe multidisciplinar da 
instituição formada pela médica, enfermeiras, farmacêutica e assistente social e equipe do presente projeto. 
Busca-se melhorar a atenção à saúde dos moradores de modo a prevenir complicações de doenças crônicas não 
transmissíveis mantendo o bem estar e a autonomia do idoso. Para os funcionários da ILPI, a execução de 
exames periódicos relativos ao trabalho no local e o auxílio à prevenção de doenças, pode contribuir com o 
cumprimento de normas, junto aos órgãos fiscalizadores, mantendo a ILPI ativa. Para os acadêmicos a vivência 
com os residentes propicia o desenvolvimento de maior solicitude e aprofundamento de sua formação. Assim, a 
Universidade pode contribuir e retribuir, a essa parcela da população carente, serviços em análises clínicas e 
educação em saúde.  

Palavras-chave: Promoção da Saúde. Atenção à Saúde do Idoso. Diagnósticos e Exames Laboratoriais. 
Institucionalização. 
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PÚBLICO-ALVO  

Moradores da Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) - 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. 

Funcionários da ILPI - aproximadamente 70, que terão os exames realizados uma vez 

ao ano (exames periódicos relativos ao trabalho no local, de acordo com a função 

desempenhada). 

 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa- PR. 

 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI)- Asilo São Vicente de Paulo, 

Ponta Grossa-PR. 

Universidade Estadual de Ponta Grossa, Laboratório Universitário de Análises 

Clínicas (LUAC), Campus Uvaranas, Ponta Grossa-PR. 

 

JUSTIFICATIVA 

Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua – Características 

dos Moradores e Domicílios, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE, 2018), a população brasileira manteve a tendência de envelhecimento dos últimos 

anos, onde a população acima dos 60 anos ganhou 3,9 milhões de idosos desde 2014, 

superando a marca dos 28 milhões em 2018. As Instituições de Longa Permanência para 

Idosos (ILPIs) recebem 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. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define como doenças crônicas as doenças 

cardiovasculares (cerebrovasculares, isquêmicas), as neoplasias, as doenças respiratórias 

crônicas e diabetes mellitus. Outras condições crônicas como as desordens mentais e 

neurológicas, as doenças bucais, ósseas e articulares, as desordens genéticas e as patologias 
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oculares e auditivas contribuem com o aumento de morbimortalidade e custos com a saúde. 

Desta forma, o Ministério da Saúde elaborou, num primeiro momento, um Plano de 

Enfrentamento de DCNT que possa desenvolver ações e políticas públicas efetivas, integradas 

e sustentáveis (BRASIL, 2011).  

De acordo com dados do IBGE, a população idosa com 80 anos ou mais é a que 

mais cresce chegando a patamares elevados, próximo de 15 milhões em 2050. Nesse contexto, 

a integralidade no cuidado com a saúde torna-se essencial para essa fase da vida (IBGE, 

2018). 

Fernandes ressalta que os exames bioquímicos são importantes na avaliação e 

identificação das necessidades dos idosos. Parâmetros hematológicos, dosagens de proteínas 

séricas, colesterol entre outros são utilizados na identificação do estado nutricional e para 

detectar deficiências subclínicas e confirmação diagnóstica.  No entanto, isto tudo demanda 

custos que as ILPI não conseguem arcar (FERNANDES, 2011).  

Dentre as ILPIs existentes em Ponta Grossa, Paraná, encontra-se a ILPI de caráter 

filantrópico, conhecida como Asilo São Vicente de Paulo. Os recursos que a mantêm são 

oriundos parte da aposentadoria das pessoas que ali residem e de doações da sociedade civil, 

sendo insuficientes para a adequada atenção à saúde de seus moradores, visto que muitos 

deles vêm de uma situação financeira desfavorecida e até mesmo com passado de moradores 

de rua, desprovidos totalmente de recursos financeiros.  

Neste sentido, a Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) pode contribuir 

com a saúde desses indivíduos carentes e com a instituição, disponibilizando exames 

laboratoriais por meio do projeto extensionista e convênio celebrado entre as mesmas 

(Processo n. 19610/2016, aprovado em 2017), cumprindo seu papel junto à sociedade. Por 

outro lado, proporciona um inestimável incentivo ao ensino, em que os alunos podem 

vivenciar uma realidade peculiar, que agrega valores em sua formação profissional, ética, 

humana e cidadã. 

 
OBJETIVOS 

Este projeto tem por objetivos: promover a articulação entre as comunidades 

acadêmica e da ILPI de Ponta Grossa, por meio de realização de exames em Análises 

Clínicas; realizar os exames periódicos de funcionários da instituição, conforme função 

desempenhada bem como capacitar e qualificar profissionalmente alunos do curso de 
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Farmácia, mediante formação técnico-científica e treinamento prático na execução de exames 

laboratoriais provenientes do trabalho de extensão. 

 
METODOLOGIA 

Participam do projeto alunos da área da Saúde, em particular, do curso de Farmácia. 

Outros alunos são convidados a participar do projeto por divulgação interna na UEPG. O 

requisito para ser inserido é a disponibilidade de tempo e interesse. Todos os membros da 

equipe se responsabilizam pela ida e retorno ao local de ação (ILPI) no horário pré-

estabelecido. 

As atividades são desenvolvidas durante o período letivo, acordado em convênio 

previamente estabelecido ILPI e UEPG, sempre às quintas-feiras no período da manhã, com 

início previsto para às 07:15 h. Outros dias podem ser agendados, conforme à necessidade de 

exames laboratoriais dos moradores. Nas datas em que as atividades são suspensas, um 

comunicado é passado antecipadamente às enfermeiras da ILPI. 

Os alunos fazem o atendimento à comunidade, sob a supervisão e acompanhamento 

de pelo menos um (a) professor (a) supervisor (a) participante do projeto, e a coleta de 

materiais biológicos para os exames laboratoriais. Esta segue a requisição médica dos exames 

e orientações específicas para a coleta do material solicitado.  Normalmente, o preparo do 

paciente (morador) é realizado e/ou recebe auxílio das enfermeiras que trabalham na 

instituição. Após a coleta, todos os materiais biológicos são acondicionados e transportados 

ao LUAC, sendo preparados para o processo analítico pela equipe de agentes universitários 

(técnicos de laboratório).  

Ainda na ILPI, os alunos extensionistas coletam de informações pessoais do 

paciente como: nome, idade, medicação em uso, doenças preexistentes (diabetes, 

dislipidemias, hipertensão arterial sistêmica, doenças cardíacas, vasculares, psiquiátricas entre 

outras.Estas informações visam o levantamento das necessidades específicas desta 

comunidade. 

Para a execução dos exames no LUAC, são seguidos os protocolos habituais de 

trabalho e metodologia de ensino descrita no manual de estágio curricular obrigatório em 

Análises Clínicas da UEPG. As análises dos exames são é feita por alunos do 5º ano do Curso 

de Farmácia, sob a supervisão direta dos professores supervisores do LUAC, conforme setor 

em que estarão distribuídos (Imunologia, Bioquímica, Hematologia, Microbiologia, Urinálise 



17º CONEX - Encontro Conversando sobre Extensão na UEPG 
2º EAEX -  Encontro Anual de Extensão Universitária 
Resumo Expandido Modalidade A: “Apresentação de programas, projetos, ações, atividades e pesquisas 
advindas da extensão universitária” 

5

e Parasitologia), seguindo ainda, a rotatividade e integração entre as atividades desenvolvidas 

na disciplina do estágio curricular. 

Após a liberação dos mapas de trabalho, os laudos são digitados pelos agentes 

universitários que trabalham no setor administrativo do LUAC e conferido pelo responsável 

técnico. Os resultados das análises laboratoriais de rotina estão disponíveis após 72 h, salvo 

algumas exceções como exames que demandam um prazo maior para liberação ou, ainda, 

situações de urgência solicitada pela médica que os assiste ou detectados durante a análise, 

que exigem liberação imediata.   

O projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo 

seres humanos da UEPG (Parecer nº 2.745.328/2018). 

 
RESULTADOS 

Os resultados esperados são: a integração entre universidade e comunidade, a 

possibilidade de atuar ativamente na promoção de saúde dos idosos, acompanhando o estado 

de saúde dos mesmos através da realização dos exames laboratoriais e promover o 

amadurecimento do olhar mais humano por parte dos acadêmicos e professores ao se 

inserirem num contexto social de uma realidade tão distinta quanto a dos idosos residentes da 

ILPI. 

Podem-se esperar resultados semelhantes aos obtidos na edição anterior deste 

mesmo projeto, dividindo-os em dois pontos principais: (i) a universidade, como protagonista, 

oferecendo a oportunidade da realização de exames laboratoriais à população residente do 

ILPI, colaborando na avaliação de saúde dos idosos e acompanhando a efetividade dos 

tratamentos, permitindo também aos acadêmicos participarem ativamente da rotina técnica de 

execução dos exames laboratoriais, interpretação de resultados e aumento da experiência 

profissional; e (ii) o protagonismo dos idosos atendidos, que ao vivenciar o contato mais 

próximo com a comunidade acadêmica, se beneficiam do acompanhamento da saúde, através 

dos exames realizados, mas também dividem suas histórias e suas rotinas, compartilham suas 

experiências de vida e seus anseios, colaborando desta forma para a humanização da 

formação do acadêmico da UEPG. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A extensão universitária é um caminho de “mão-dupla” onde o conhecimento 

acadêmico e os procedimentos técnicos encontram nas necessidades específicas da população 

uma forma ativa de atuação e torna o saber científico utilmente prático e realmente aplicado. 

Por outro lado, a comunidade retribui expondo a realidade em que vive, que na maioria das 

vezes não é totalmente descrita ou entendida pelos livros, além de se beneficiar com os 

serviços ofertados. E é ao vivenciar a extensão que o aluno reforça seus conhecimentos e 

conhece novas realidades, além dos muros da universidade, com potencial para se tornar um 

profissional mais preparado e capacitado. Espera-se reforçar esse vínculo entre UEPG e ILPI, 

com benefícios a ambas comunidades. 

 
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). 

 
REFERÊNCIAS 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Análise 
de Situação de Saúde. Plano de ações estratégicas para o enfrentamento das doenças 
crônicas não transmissíveis (DCNT) no Brasil 2011-2022. Brasília: Ministério da Saúde, 
2011. 160 p.: il. – (Série B. Textos Básicos de Saúde). Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/plano_acoes_enfrent_dcnt_2011.pdf. Acesso em: 
26 jun. 2019. 

FERNANDES, P. M. Indicadores nutricionais no envelhecimento: um desafio para o 
diagnóstico nutricional precoce. Revista Eletrônica Novo Enfoque, Rio de Janeiro, v. 12. n. 
12, p. 15 – 22. 2011. Disponível em: 
http://www.castelobranco.br/sistema/novoenfoque/files/12/artigos/03.pdf. Acesso em: 28 
maio 2019. 

IBGE. Diretoria de pesquisa. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
Contínua. Coordenação de População e Indicadores Sociais. Gerência de Estudos e 
Análises da Dinâmica Demográfica. Projeção da população do Brasil e Unidades da 
Federação por sexo e idade para o período 2010-2060. 2018. Disponível em: 
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9109-projecao-da-
populacao.html?=&t=resultados. Acesso em: 23 jun. 2019. 


