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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” atende cerca de 110 indivíduos do gênero masculino e feminino, residentes na 

instituição de longa permanência para idosos (ILPI), Asilo São Vicente de Paulo. Tendo em vista que as anemias 

afetam grande parcela da população idosa e que, por vezes, acabam sendo negligenciadas devido à existência de 

outras comorbidades, o presente estudo tem por objetivos analisar os hemogramas dos residentes na ILPI quanto 

à presença de anemias, bem como verificar o grau e classificá-las de acordo com a morfologia. O projeto 

envolve professores e alunos do curso de Farmácia da Universidade Estadual de Ponta Grossa, desde a coleta de 

sangue até as análises laboratoriais. Com base nos resultados obtidos em 2018 realizou-se um estudo transversal, 

quantitativo e descritivo para avaliação da anemia em idosos. Dos 104 hemogramas analisados, 25% 

apresentaram anemia, sendo mais incidente no sexo feminino, do tipo discreta e normocítica. Os resultados serão 

discutidos com a equipe multidisciplinar para abordagem terapêutica personalizada do idoso. Desta forma, o 

projeto tem contribuído com a manutenção da saúde, funcionalidade e autonomia dos idosos e com o aprofundamento 

teórico-prático dos alunos.   
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PÚBLICO-ALVO  

Atualmente, o presente projeto atende cerca de 110 indivíduos, de ambos os gêneros, 

masculino e feminino, na maioria com idade acima de 50 anos, que residem na Instituição de Longa 

Permanência para Idosos (ILPI), conhecida como Asilo São Vicente de Paulo de Ponta Grossa, 

Paraná. 

 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa, Paraná. 

 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

As ações extensionistas estão sendo executadas na instituição filantrópica Asilo São Vicente 

de Paulo (ILPI), reconhecida como uma Instituição de Utilidade Pública Federal, Doc. Nº71.781, 

D.O.U. 01-03-73, Pag. 1163, Utilidade Pública Ponta Grossa Nº1.444, Departamento da Sociedade 

São Vicente de Paulo, fundada em 26 de setembro de 1926.  

Os exames laboratoriais são realizados no Laboratório Universitário de Análises Clínicas 

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

 

JUSTIFICATIVA 

A anemia afeta uma fração substancial da população idosa e está negativamente associada à 

qualidade de vida ou à sobrevivência desses indivíduos, representando um problema de saúde pública 

(HALAWI; MOUKHADDER; TAHER, 2017). Além disso, sua etiologia em idosos é complexa, 

geralmente multifatorial; no entanto, em um número menor de casos, nenhuma causa clara é 

identificada (STAUDER; VALENT; THEURL, 2018).  

O diagnóstico laboratorial da anemia é bastante simples na prática clínica, baseando-se em 

um parâmetro amplamente disponível e barato: a concentração de hemoglobina (GIRELLI; BUSTI, 

2019). Além disso, a classificação morfológica das anemias (microcítica, normocítica e macrocítica) 

auxilia no raciocínio diagnóstico quanto às prováveis etiologias das anemias (BUTTARELLO, 2016). 

No entanto, a anemia é frequentemente negligenciada, particularmente quando é discreta e 

aparentemente não há sintomas óbvios associados. Isso ocorre especialmente em idosos com 

multimorbidades, distraindo a atenção de médicos e cuidadores, de modo que muitas vezes permanece 

não reconhecida e não tratada (GIRELLI; BUSTI, 2019). Deve ser destacado que, nos idosos, mesmo 
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a anemia discreta pode induzir uma diminuição significativa da qualidade de vida e à redução da taxa 

de sobrevida (LEISCHKER; FETSCHER; KOLB, 2016).  

Neste contexto, insere-se o projeto de extensão “Contribuição laboratorial à saúde em uma 

instituição de longa permanência de idosos de Ponta Grossa – Paraná” que busca uma melhor atenção 

à saúde dos idosos residentes na ILPI, de modo a prevenir complicações de doenças crônicas não-

transmissíveis mantendo a funcionalidade e autonomia do idoso. Além disso, as ações desenvolvidas 

pelo projeto visam à interligação entre o ensino, a pesquisa e a extensão com a integração da equipe 

multidisciplinar da instituição formada pela médica, enfermeiras, farmacêutica e assistente social. 

Portanto, a investigação das anemias em idosos residentes na ILPI torna-se importante para incentivar 

a adequada atenção clínica, com uma abordagem personalizada do idoso, assim como para promover 

o conhecimento multidisciplinar sobre as anemias em idosos.  

 

OBJETIVOS 

O presente projeto tem por objetivo geral promover a articulação entre as comunidades 

acadêmica e do Asilo São Vicente de Paula, por meio de realização de exames laboratoriais. Portanto, 

o presente estudo demonstra parte do trabalho realizado pelo projeto de extensão, por meio da 

realização do hemograma para a investigação das anemias em idosos residentes na ILPI. Os objetivos 

deste estudo foram: i) identificar o diagnóstico laboratorial da anemia em idosos, ii) verificar o grau da 

anemia: discreta, moderada ou severa e iii) qualificar as anemias pela classificação morfológica. 

 

METODOLOGIA 

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

permanência de idosos de Ponta Grossa – Paraná” é desenvolvido pelos professores do LUAC e 

estudantes do curso de Farmácia da UEPG. A ação extensionista é realizada toda quinta-feira, no 

período da manhã, na própria ILPI, com a realização das coletas de sangue pelos alunos participantes 

do projeto e pelo professor supervisor. Ao mesmo tempo, são obtidas informações pessoais, como 

sexo e idade, de todos os idosos atendidos pelo projeto. As análises laboratoriais são realizadas no 

LUAC-UEPG, pelos alunos do 5º ano do curso de Farmácia, com supervisão dos professores 

responsáveis, durante o estágio curricular. 

Com os dados obtidos pelo projeto de extensão, no período de fevereiro a dezembro de 

2018, foi realizado um estudo transversal, quantitativo e descritivo para avaliação da anemia em 
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idosos. Neste período, foram realizadas 228 coletas de sangue venoso; porém foram selecionados para 

o estudo apenas os resultados dos idosos que apresentaram avaliação do hemograma e os resultados 

em duplicata foram excluídos. As informações foram organizadas em uma planilha, usando o 

programa Excel.  

As concentrações de hemoglobina foram analisadas para o diagnóstico laboratorial de 

anemia, de acordo com os valores de referência da Organização Mundial da Saúde: i) < 12 g/dL para o 

gênero feminino e < 13 g/dL para gênero masculino e ii) grau da anemia: discreta com valores de 

hemoglobina entre 11 g/dL e 12 g/dL em mulheres ou entre 11 g/dL e 13 g/dL em homens, moderada 

entre 11 g/dL e 8 g/dL e severa abaixo de 8 g/dL; para ambos os gênero (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2013). A classificação morfológica das anemias foram avaliadas pelo Volume 

Corpuscular Médio (VCM): microcítica com valores de VCM < 80fl., normocítica com valores entre 

80 a 100fL e macrocítica com VCM >100fL (BUTTARELLO, 2016).  

Os resultados foram expressos pela estatística descritiva em número e percentual, média e 

desvio padrão (DP). 

 

RESULTADOS 

Foram avaliados 104 hemogramas de idosos com idade média de 74 ± 17 anos, sendo 64 

(62 %) do sexo feminino e 40 (38 %) de sexo masculino. No total 26 (25%) idosos apresentaram 

anemia. O percentual de idosos com anemia, de acordo com o gênero, está representado na Figura 1, a 

gravidade das anemias na Figura 2 e a classificação morfológica das anemias na Figura 3. 
 

 

Figura 1 – Percentual de idosos residentes na ILPI avaliados no projeto de extensão 

com anemia, de acordo com o gênero 

 
Fonte: os autores 
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Figura 2 – Classificação da gravidade das anemias, em idosos residentes na ILPI 

avaliados no projeto de extensão 

 
Fonte: os autores 

 

Figura 3 – Classificação morfológica das anemias, de acordo com os valores de Volume 

Corpuscular Médio (VCM), em idosos residentes na ILPI avaliados no projeto de 

extensão 

 
Fonte: os autores 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados dessa investigação demonstraram o perfil da presença de anemia em idosos 

residentes na ILPI em que o projeto de extensão está sendo realizado, sendo que a presença de 

anemia foi maior na população do sexo feminino, a maior parte apresentou anemia discreta e 

classificada como normocítica. Todos os resultados obtidos foram encaminhados para a médica 

responsável pelo atendimento clínico na ILPI e as informações encontradas neste estudo serão 

discutidas com a equipe multidisciplinar da ILPI, visando uma abordagem personalizada do idoso; 
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levando em consideração que a presença da anemia discreta deve ser avaliada e não ser considerada 

apenas uma consequência “fisiológica” do envelhecimento. Desta forma, o projeto têm contribuído 

com a manutenção da saúde, funcionalidade e autonomia dos residentes da ILPI e com o 

aprofundamento teórico-prático dos alunos.   

APOIO 

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

Bolsas PROEX (EDITAL PROEX Nº 031/2018).  
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