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RESUMO 

 

Com a atual transição demográfica refletida no envelhecimento populacional, as doenças 

crônicas transmissíveis foram substituídas pelas doenças crônicas não transmissíveis 

(DCNT), que ocasionam implicações no processo do envelhecimento saudável, para o idoso e 

para as famílias, havendo a necessidade da procura por Instituições de Longa Permanência 

para Idosos (ILPI). Nesse contexto, o objetivo desse trabalho foi descrever o perfil de saúde 

de idosos residentes em instituições de longa permanência públicas do município de 

Bauru/SP, possibilitando o tratamento e monitoramento para melhor qualidade de vida dessa 

população. Trata-se de um estudo transversal descritivo analítico, realizado entre os anos 

2015 e 2017, com amostra constituída por 146 idosos residentes das duas únicas ILPI públicas 

do município de Bauru/Sp. Foram realizados exames de hemograma, glicemia de jejum, e 

perfil lipídico para avaliar respectivamente anemia, diabetes e dislipidemia nessa população. 

Foram utilizados dados sóciodemográficos dos prontuários médicos dos residentes e utilizado 

o IMC dos idosos para avaliação nutricional. Os resultados obtidos destacam que 72 (49%) 

idosos eram do sexo masculino e 74 (51%) do sexo feminino, com prevalência de indivíduos 

com idade entre 60 e 69 anos (40%) com pele branca (68,5%). Quanto ao hemograma, 33 

(22,6%) idosos estavam com valores indicativos de anemia, 54 (37%) resultados abaixo do 

aceitável de HDL-colesterol, 44 (30,1%) idosos com resultados elevados de LDL-colesterol, 

característicos de dislipidemias. 77% dos idosos apresentaram peso normal, indicando boa 

condição nutricional.  As mulheres foram as mais acometidas (17,6%) pelo baixo peso na 

faixa etária entre 60 e 69 anos em associação com os casos de anemia. Concluímos que as 

condições de saúde da maioria dos idosos residentes em ILPI públicas no município de Bauru 

foram consideradas de boa qualidade frente aos desafios diários, fragilidades individuais e a 

complexidade de fatores envolvidos nesta avaliação. A prática de exercícios físicos para o 

controle das dislipidemias é de extrema importância durante o envelhecimento, porém nas 

instituições os exercícios são realizados com moderação respeitando as individualidades. 

Ressalta-se a importância dos cuidados multiprofissionais adequados e aos exames de sangue 

periódicos para que haja integração do conhecimento sobre o perfil de saúde e monitoramento 

das doenças crônicas, promovendo a melhor qualidade de vida dos idosos, especialmente os 

institucionalizados.   

 

Palavras-chave: Fatores de risco. Doenças crônicas. Instituições de Longa Permanência para 

Idosos. Qualidade de Vida. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Laboratorial analysis of modifiable risk factors for chronic non-communicable diseases 

and health profile of institutionalized elderly, Bauru / SP 

 

With the current demographic transition reflected in population aging, chronic communicable 

diseases have been replaced by chronic noncommunicable diseases (NCDs), which have 

implications for the aging process for the elderly and for families. Long Stay for the Elderly 

people (ILPI). In this context, the objective of this study was to describe the health profile of 

elderly people living in long-term public institutions in the city of Bauru/SP, allowing 

treatment and monitoring to improve the quality of life of this population. This is a descriptive 

cross-sectional analytical study, carried out between 2015 and 2017, with a sample of 146 

elderly residents of the only two public ILPI in the city of Bauru/SP. Hemogram, fasting 

glycemia, and lipid profile tests were performed to assess anemia, diabetes and dyslipidemia 

in this population, respectively. Data from medical records and BMI of the elderly were used 

for nutritional evaluation. The results showed that 72 (49%) of the elderly were male and 74 

(51%) were female, with a prevalence of individuals aged between 60 and 69 years (40%) and 

white skin (68.5%). Regarding the CBC, 33 (22.6%) elderly patients had values indicative of 

anemia, 54 (37%) below-acceptable HDL-cholesterol, 44 (30.1%) elderly patients with high 

LDL-cholesterol Of dyslipidemias. 77% of the elderly presented normal weight, indicating an 

excellent nutritional condition. The women were the most affected (17.6%) due to the low 

weight in the age group between 60 and 69 years, all of them being associated  with  anemia.  

We conclude that the health conditions of the majority of the elderly people living in public 

ILPI in the city of Bauru were considered of good quality in face of daily challenges, 

individual fragilities and the complexity of factors involved in this evaluation. The practice of 

physical exercises for the control of dyslipidemias is extremely important during aging, but in 

institutions the exercises are performed with moderation respecting the individualities. The 

importance of appropriate multiprofessional care and periodic blood exams is important in 

order to integrate knowledge about the health profile and monitoring of chronic diseases, 

promoting the better quality of life of the elderly, especially the institutionalized ones. 

 

 

Key words: Risk factors. Chronic Diseases. Long-stay institutions for the elderly. Quality of 

life.
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1-INTRODUÇÃO 

 

Dentro das questões contemporâneas mundiais na área da saúde, observa-se a 

atual transição demográfica com o envelhecimento populacional correlacionado com o 

aumento da longevidade, devido à diminuição das taxas de fecundidade e mortalidade, 

ocorrendo de maneiras distintas conforme as diferentes nações e contextos 

socioeconômicos. Nos países desenvolvidos, ocorreu de forma gradual e acompanhado de 

melhorias das condições gerais de vida, enquanto que nos países em desenvolvimento como 

o Brasil, esse processo ocorre aceleradamente, representando um constante desafio social e 

de saúde frente às políticas públicas (LIMA-COSTA et al, 2012; MARTINS, 2015).  

Dados estatísticos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

estimam que para o ano de 2025, a população de idosos alcançará 30% da população total 

de brasileiros, frente aos 12,5% atuais. Seremos uma nação envelhecida segundo a 

Organização Mundial de Saúde (OMS), considerada essa classificação para países com mais 

de 14% da população constituída de idosos, tendo como exemplo a França, Inglaterra e 

Canadá (IBGE, 2013; OMS, 2005).  

      Com o envelhecimento populacional, as doenças crônicas transmissíveis foram 

substituídas pelas doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) que podem ocasionar 

implicações no processo do envelhecimento saudável, e respondem por 75% dos 

diagnósticos em indivíduos acima de 60 anos, sendo a principal causa de óbito e incapacidade 

prematura no Brasil. Entre as mais frequentes, estão as doenças cardiovasculares, acidente 

vascular cerebral, doenças musculoesqueléticas, cegueira e diminuição da visão, surdez, 

transtornos mentais, depressão, diabetes e hipertensão (ORGANIZAÇÃO PAN-

AMERICANA DE SAÚDE, 2005). 

                As doenças crônicas não transmissíveis são definidas como afecções de saúde que 

acompanham os indivíduos por longo período de tempo, com necessidade de tratamento ou 

acompanhamento clínico, sendo ocasionadas por fatores de risco modificáveis como a 

hipertensão arterial, ingestão de álcool em grandes quantidades, diabetes, tabagismo, 

anemia, sedentarismo, estresse, obesidade e dislipidemias. Entre os fatores não 

modificáveis, destacam-se a idade, sexo e a raça. A avaliação e o conhecimento desses fato-

res são fundamentais para a escolha de intervenções médicas, melhor qualidade de vida e 

organização de melhores estratégias para o cuidado com essa população (ALVES et al., 

2007; DUNCAN et al., 2012; FREITAS et al., 2012). 
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      A heterogeneidade demográfica, econômica e social do Brasil, direciona para 

diferentes padrões de mortalidade e morbidade decorrentes das DCNT exigindo pesquisas nas 

diferentes localidades e realidades sobre a prevalência dos possíveis fatores de risco, 

fundamental para o controle do crescimento da morbimortalidade (BRASIL, 2006; IBGE, 

2013).  

               O processo de envelhecimento com início entre 60 e 65 anos, deve ser 

considerado um processo natural e progressivo que implica mudanças graduais e inevitáveis 

relacionadas à idade. Dados do Relatório Mundial de Saúde e Envelhecimento citam que os 

indivíduos que vivem 75 anos tem uma média de 65 anos com qualidade de vida, e outros 

10 anos associados a doenças, dependência de cuidados especiais e deficiências (IBGE, 

2013; OMS, 2005).  

               No contexto da saúde pública, a Organização Mundial da Saúde preconiza a 

qualidade de vida dos idosos através do envelhecimento ativo e saudável, com melhoria da 

qualidade de vida para indivíduos ou grupos populacionais, cuidados adequados quando 

necessário, e participação na sociedade de acordo com suas capacidades funcionais e 

fragilidades, mantendo ou recuperando a capacidade funcional do idoso pelo maior tempo 

possível (GIACOMIN et al., 2008; OMS, 2005; SOUZA et al., 2007).  

               A perda da capacidade funcional traz implicações para o idoso e também para as 

famílias que atualmente possuem excessiva jornada de trabalho, havendo a necessidade da 

procura por Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI). Embora as políticas 

públicas brasileiras priorizem a família como responsável por seus  idosos e o percentual de 

residentes em ILPIs ainda seja pequeno, acredita-se que a demanda por cuidados 

institucionais seja crescente (ARAUJO; CEOLIM, 2007) 

               Alguns estudos citam algumas situações favoráveis a institucionalização como 

diagnóstico, limitação nas atividades de vida diárias, solidão, situação mental, ausência de 

suportes sociais e pobreza. Entretanto, sabe-se que a institucionalização pode oferecer 

danos à saúde do idoso e dependência estimulada pelos próprios cuidadores, sendo de 

extrema importância a avaliação da saúde geral e qualidade de vida (QV) dessa população 

vulnerável (CAMARANO et al., 2010; SCHEICHER, 2010).                                

               Frente à necessidade de identificação de alguns fatores de risco modificáveis, a 

realização de exames laboratoriais exerce um papel fundamental na avaliação da saúde do 

idoso, seja no âmbito da prevenção, diagnóstico ou do tratamento precoce, dirigido a idosos 

com capacidade funcional preservada ou no acompanhamento de patologias já estabelecidas  
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e complicadas, numa tentativa de reestabelecer a qualidade de vida. Exames como o 

hemograma e as dosagens bioquímicas da glicemia de jejum e do perfil lipídico são 

considerados medidas objetivas para detectar ou controlar algumas DCNT fornecendo 

informações que possibilitem o acompanhamento e intervenções clínicas e nutricionais 

imediatas ou ao longo do tempo (DAMASCENO et al, 2015; LEBRÃO; LAURENTI, 

2005; RAMOS, 2003). 

                No exame de hemograma podemos detectar alterações como a anemia 

ferropênica, que pode estar associada a desfechos clínicos desfavoráveis nessa população 

relacionadas a carência nutricional, além de outros tipos de anemias crônicas. O tratamento 

é simples e eficaz, e apresenta grandes benefícios para a vida do idoso (CHAVES et al., 

2006; LORENZI, 2006; MACEDO et al., 2011). 

Os exames bioquímicos de colesterol total e suas frações identificam os diferentes 

tipos de dislipidemias responsáveis pela formação das placas de ateroma e pelo 

aparecimento das doenças cardiovasculares (FAJARDO et al., 2003; FREITAS; 

SCHEICHER, 2010; MARTINS; MARINHO, 2003).   

Na dosagem da glicemia de jejum podemos diagnosticar níveis elevados 

indicativos de diabetes, os quais constituem fatores de risco para a Hipertensão Arterial 

Sistêmica (HAS) e outras doenças recorrentes. O diabetes vem se configurando como uma 

epidemia resultante do envelhecimento da população, podendo ser ocasionada 

geneticamente ou pelo sedentarismo, alimentação inadequada e obesidade, sendo um dos 

principais fatores de risco cardiovascular e cerebrovascular, atuando na diminuição da 

qualidade de vida (BRASIL, 2006; SARTORELLI; FRANCO, 2003; SCHIMIDT et al., 

2009 ).  

                Considerando a atual longevidade populacional e a preocupação com a melhor 

qualidade de vida dos idosos, o possível aumento da institucionalização no país e o impacto 

das doenças crônicas não transmissíveis quanto às morbidades, ressalta-se a importância de 

exames laboratoriais periódicos para detecção dos possíveis fatores de risco modificáveis 

para o controle dessas doenças, e justifica-se este estudo como relevante no campo de ação 

da Saúde Coletiva no município de Bauru, interior de São Paulo, por fornecer 

informações epidemiológicas que devem ser valorizadas para o diagnóstico e 

acompanhamento médico, retardando o aparecimento dos agravos dessas doenças.  
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2-  REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 -ENVELHECIMENTO POPULACIONAL 

 

 

2.1.1- DADOS DEMOGRÁFICOS  

 
 
                A relevante transição demográfica ocasionada pelas alterações nas taxas de 

mortalidade e de natalidade, traz inúmeras questões para os gestores e pesquisadores 

contemporâneos dos sistemas de saúde quanto para a sociedade como um todo. Nos países em 

desenvolvimento, além dos problemas do fenômeno epidemiológico, há acentuada 

desigualdade social, de pobreza e de fragilidade de instituições. Para as políticas públicas, ao 

mesmo tempo em que há carência geral de recursos, uma grande parcela de jovens também 

demanda programas públicos, isto é, temos dois segmentos etários fora da produção, com 

necessidades específicas, exigindo habilidade e criatividade gerencial dos gestores para 

administrar a escassez (ALVES, 2008; UCHOA, 2003).  

                  Nos países desenvolvidos a população de idosos (60 anos ou mais) era 

constituída de 95 milhões de pessoas no ano de 1950, passando para 269 milhões em 2010, 

devendo chegar a 370 milhões em 2030. Nos países em desenvolvimento a população idosa 

era de 109 milhões de habitantes em 1950, passou para 491 milhões em 2010 e deve chegar a 

1 (um) bilhão de pessoas em 2030. Portanto, a grande maioria dos idosos (60 anos e +) do 

mundo estará nos países em desenvolvimento (DESA, 2013). 

                

 
                     Gráfico 1 –Previsão da população idosa (60 anos e +) para o ano de 

                       2050 para os países desenvolvidos e em desenvolvimento (DESA,2013) 
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      O aumento da longevidade nos países de alta renda ocorre devido ao declínio das 

mortes por doenças cardiovasculares (como acidente vascular cerebral e doença cardíaca 

isquêmica) e por intervenções simples e de baixo custo para reduzir o uso do tabaco e a 

pressão arterial elevada, enquanto nos países em desenvolvimento as pessoas que vivem mais 

não estão necessariamente mais saudáveis, conforme dados da OMS. Haverá necessidade 

estratégias de saúde eficazes e acessíveis a população, para controlar a crescente carga de 

doenças crônicas que afetará a qualidade de vida dos idosos (OMS, 2005). 

    No Brasil, estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

mostram que para o ano de 2030 a população idosa irá compor 18,6% da população total, 

sendo que o número absoluto e o porcentual de brasileiros com 60 anos ou mais de idade  

alcançará os 41,5 milhões de pessoas, enquanto o de crianças de 0 a 14 anos será de 39,2 

milhões, ou 17,6% (IBGE, 2013).  

 

 

 
                      Gráfico 2 – Número absoluto e porcentagem da população idosa  

                        (60 anos e +) para o Brasil: 1950-2100 (DESA, 2013)  
 

 
     

     

 2.1.2 – ENVELHECIMENTO E QUALIDADE DE VIDA 

 

       A Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) define envelhecimento como 

um processo sequencial, individual, acumulativo, irreversível, universal,  não  patológico,   de  
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deterioração de um organismo maduro, próprio a todos os membros de uma espécie, de 

maneira que o tempo o torne menos capaz de  combater o estresse do meio ambiente e, 

portanto, aumente sua possibilidade de morte. Todavia, há diferentes padrões de 

envelhecimento baseados nos diferentes estilos de vida, perdas biológicas, mudanças físicas 

peculiares de cada indivíduo, mas preservando o engajamento social caracterizando qualidade 

de vida.  (OPAS, 2003; TRENTINI, 2004). 

      O envelhecimento saudável caracterizado como senescência é considerado  

natural, no qual o fenômeno anatomofisiológico é identificado pela idade cronológica com 

diminuição sincronizada da reserva funcional, enquanto que o envelhecimento caracterizado 

pela senilidade está associado a um tipo de patologia e declínio físico. A linha divisória entre 

os dois contextos se dá a partir da perda de cognição e capacidade funcional (SILVA, 2011) . 

      As alterações biológicas, fisiológicas e químicas presentes nesta etapa da vida 

estão diretamente envolvidas devido a perda do equilíbrio homeostático, possíveis limitações 

psicológicas e mudanças sociais que aparecem como consequência de todas as demais 

transformações. Fatores intrínsecos como a apoptose (morte celular programada) e fatores do 

meio externo como doenças e estilo de vida afetam diretamente a qualidade de vida do idoso 

(OLIVEIRA et al., 2010). 

       Envelhecer não significa necessariamente adoecer, a menos que exista uma 

doença associada. Os avanços no campo da saúde e da tecnologia permitiram para a 

população uma maior longevidade com acesso a serviços públicos ou privados adequados, e 

melhor qualidade de vida (KALACHE, 2008).   

      Estudos epidemiológicos clínicos e de intervenção mostram que os cuidados com a 

alimentação e o estilo de vida, são considerados de extrema importância e  estabelecem 

ligação entre o tipo de dieta e o surgimento das DCNT, sendo preconizado pelo Ministério da 

Saúde que o idoso deve obrigatoriamente seguir 3 refeições leves ao dia, incluindo cereais, 

legumes, verduras, frutas, leites e uma porção de carnes, aves, peixes ou ovos, evitando doces, 

refrigerantes, guloseimas e sal, e juntamente com a alimentação correta, a prática de 

exercícios é fundamental (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011).  

 

 

2..2. - INSTITUCIONALIZAÇÃO DE IDOSOS 
 

                 O envelhecimento populacional acompanhado das desigualdades sociais que 

afetam as condições de vida gera idosos desamparados, doentes e impossibilitados de enfren- 
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tar os problemas cotidianos, e outros abandonados pelas famílias que não estão preparadas 

para cuidar dos mesmos, gerando o abandono e a institucionalização (CHAIMOWICZ, 1998; 

DAVIM et al., 2004).  

                 Há inúmeros referenciais adotados para os locais de assistência específicos aos 

idosos fora do convívio familiar, como por exemplo, ancionato, clínica geriátrica, abrigo, lar, 

casa de repouso, e instituições.  O termo instituições de longa permanência (ILPI) se refere às 

casas assistenciais onde são abrigadas para educação ou sustento, idosos pobres ou 

desamparadas (ANVISA, 2005).  

                 De acordo com a Classificação Nacional de Atividade Econômica. essas 

instituições são divididas em: abrigo de idosos direcionado para atendimento social e clínico; 

e residências geriátricas destinadas a uma responsabilidade médica e prestação de serviços de 

saúde. Outra classificação define as ILPI de acordo com a capacidade funcional dos 

residentes: idosos independentes que necessitem ou não de órteses para auxílio, idosos 

independentes ou dependentes que necessitem de cuidados médicos ou de profissionais da 

área da saúde e idosos dependentes para pelo menos uma atividade da vida diária 

(WATANABE; GIOVANI, 2009). 

                 A Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia propôs o termo Instituição de 

Longa Permanência para Idosos a fim de caracterizar tais instituições como: “instituições 

governamentais ou não governamentais, de caráter residencial, destinada a domicilio coletivo 

de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, com ou sem suporte familiar, em condição 

de liberdade e dignidade e cidadania.” O Decreto Federal n°1.948 de 03 de julho de 1996, em 

seu artigo 3° refere que a instituição asilar tem por finalidade atender em regime de internato 

o idoso sem vínculo familiar ou sem condição de prover a própria subsistência, de modo a 

satisfazer suas necessidades de moradia, alimentação, saúde e conivência social (BRASIL, 

1996). 

                 Historicamente, várias ILPIs possuem perfil assistencialista, no qual prestar 

cuidados aos idosos resume-se a oferecer abrigo e alimentação. Fatores como profissionais 

mal remunerados e não habilitados legalmente, e a falta de estrutura física adequada na 

unidade, repercutem consideravelmente no desenvolvimento das atividades técnicas de saúde 

e do próprio idoso institucionalizado (FREITAS, 2010). 

                Estudos citam que a maioria das instituições no Brasil são inapropriadas e 

inadequadas às reais necessidades dos idosos, dificultando as relações humanas interpessoais 

e comunitárias, influenciando na diminuição da cidadania e favorecendo a inatividade física e  
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mental. São locais com estrutura semelhante à alojamentos,  com regras de entradas e saídas 

rígidas que dificultam a vida social, afetiva e sexual, o que diminui a autonomia e 

produtividade dos idosos nelas institucionalizados. Devido às diferenças culturais e 

desigualdades socioeconômicas, as instituições são consideradas  heterogêneas, quanto a 

padrões de atendimento, qualidade da estrutura, organização financeira e população atendida 

(ARAUJO et al., 2010; PIZARRO, 2004). 

                 A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) através da RDC Nº 

283/2005 define normas de Funcionamento para as ILPI a fim de assegurar as condições 

mínimas de funcionamento das instituições de atendimento ao idoso com idade igual ou 

superior a 60 anos, de modo a garantir a atenção integral, defendendo a sua dignidade e os 

seus direitos humanos, com padrões de infraestrutura física, de Recursos Humanos e de 

processos operacionais. O local deve ter Responsável Técnico pelo serviço, com formação de 

nível superior, que responderá pela instituição junto à autoridade sanitária local (ANVISA, 

2005). 

                Para a adequação e fiscalização desses locais em relação à infraestrutura e cuidados 

aos idosos, foram desenvolvidas leis, portarias e políticas públicas, como:  

 Normas para funcionamento de Casas de Repouso, Clínicas geriátricas e outras 

instituições destinadas ao atendimento do idoso – Portaria n. 810/89 do Ministério da 

Saúde;  

 Política Nacional do Idoso” – Decreto n.1948/96, que regulamenta a PNI, enfatiza a 

assistência asilar como sendo assegurada aos idosos, devendo ser prestada pela União, 

por estados e municípios;  

 Estatuto do Idoso (Lei n° 10.741/2003);  

 Política Nacional de Assistência Social” de 2004;  

 Regulamento Técnico para o Funcionamento das Instituições de Longa Permanência 

para Idosos” – RDC n. 283 de 2005 – ANVISA;  

 Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (PNSPI)” – 2006 

        
                  Nesse contexto, também são definidos graus de modalidade quanto as 

características de atendimento das instituições:  

 Modalidade I: destinada a idosos  independentes, mesmo que requeiram uso de 

equipamentos de auto ajuda;  
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       Modalidade II: destinada a idosos com dependência funcional (dependência em 

qualquer atividade de auto cuidado: alimentação, mobilidade, higiene, entre outras) , e 

que necessitem de auxílios e cuidados especializados;  

       Modalidade III - destinada a idosos com dependência que requeiram assistência 

total nas atividades de auto-cuidado. Cada tipo de modalidade de ILPIs requer 

diferentes quadros de recursos humanos com diferentes cargas horárias de trabalho. 

 

 

. 2.3 – ENVELHECIMENTO E DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS  

 

 

                 O estreitamento da pirâmide etária no Brasil faz com que se eleve a incidência de 

DCNT, sobretudo as doenças cardiovasculares, que são definidas como um conjunto de 

doenças que afetam o sistema circulatório, incluindo vasos sanguíneos e coração, e representam 

um importante problema de saúde pública, devido a sua complexidade e magnitude. Dados do 

Relatório da OMS sobre doenças crônicas mostraram que as doenças cardiovasculares no ano de 

2005 foram responsáveis por 17.528.000 óbitos em todo mundo, ocupando a primeira posição 

como causa de morte (BRASIL, 2006). 

                Para minimizar esse processo, é necessário conhecer as condições de saúde, 

econômicas e de suporte social dos idosos, para atender às demandas sociais, sanitárias, 

econômicas e afetivas dessa parcela da população. As DCNT determinarão no país, a maioria 

das causas de óbito e incapacidade prematura, se tornando o padrão epidemiológico 

dominante com impactos múltiplos, relacionados à limitações físicas e diminuição da 

qualidade de vida, acarretando a longo prazo aumento nos custos de saúde do Sistema Único 

de Saúde (SUS) (GOULART, 2011). 

                São vários os fatores de risco que aumentam a probabilidade de ocorrência de 

doença no coração, artérias e veias, associados à presença de condições antecedentes 

específicas como hipertensão arterial, níveis elevados de colesterol e/ou reduzidos de HDL-

colesterol, tabagismo, diabetes mellitus e idade (AMERICAN HEART ASSOCIATION, 

2012). 

                  Dentre esses fatores podemos citar os fatores de risco não modificáveis como 

herança genética, idade, raça, onde o indivíduo não exerce controle e os fatores modificáveis 

ou controláveis, no qual o indivíduo pode exercer controle e podem ser modificados  com   a  
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mudança de comportamento ou estilo de vida, os quais respondem por aproximadamente 80% da 

totalidade dos casos de doença cardíaca coronariana e doença cerebrovascular. Entre eles 

podemos destacar o sedentarismo, hipertensão arterial, diabetes mellitus, dislipidemias, 

obesidade, inatividade física, hábitos alimentares inadequados, tabagismo, etilismo e estresse 

(OMS, 2014). 

 

                                
2.3.1.- FATORES DE RISCO NÃO MODIFICÁVEIS 

 

2.3.1.1- IDADE 

                   Apesar de muitos idosos não apresentarem doenças evidentes, comorbidades ou 

doenças subclínicas, alterações funcionais e anatômicas acabam sendo desenvolvidas pelo 

próprio processo de envelhecimento, modificando assim a estrutura cardiovascular e 

facilitando a atuação dos mecanismos fisiopatológicos das doenças, e quando associadas aos 

fatores de risco da idade causam as doenças cardiovasculares (AFIUNE, 2011). 

 

 

2.3.1.2.– SEXO 

                  Conforme dados do Ministério da Saúde no Brasil, homens com idade acima de 45 

anos e mulheres acima de 55 anos apresentam mais riscos para as doenças crônicas, 

principalmente as cardiovasculares devido à presença dos fatores de risco. Estudo de Batlouni e 

Freitas mostram que nos Estados Unidos homens e mulheres com 65 anos apresentam maiores 

riscos para as doenças cardiovasculares, seguidas de neoplasias, doenças cerebrovasculares e 

doenças pulmonares crônicas (BATLOUNI, FREITAS, 2011) 

 

2.3.1.3 – GENÉTICA  

                   Alguns indivíduos tem mais propensão a desenvolver as doenças crônicas devido ao 

histórico familiar, o qual é feito clinicamente por anamnese, de forma não invasiva e simples, e 

que pode explicar porque uns desenvolvem sinais da doença prematuramente e para outros 

indivíduos pode ocorrer mais tardiamente. Fatores como diabetes e dislipidemias podem ser 

atribuídos a herança familiar (BOURBON, 2008).  
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 2.3.2 – FATORES DE RISCO MODIFICÁVEIS 

 

 2.3.2.1- ESTADO NUTRICIONAL DO IDOSO 

 
                  A condição nutricional é um aspecto importante, visto que os idosos apresentam 

condições peculiares que comprometem seu estado nutricional. Idosos desnutridos estão mais 

propícios a apresentar altas incidências de infecções, osteoporose, fraturas, problemas 

respiratórios e cardíacos, bem como altas taxas de mortalidade relacionadas à gravidade das 

deficiências nutricionais. Estudos citam que associadas às   condições individuais fisiológicas, 

fatores como o isolamento social e a solidão são extremamente relevantes (CAMPANELLA 

et al., 2007). 

                  A manutenção de um estado nutricional adequado é importante, pois de um lado 

encontra-se o baixo-peso ocasionado pela falta de apetite e à caquexia, diretamente 

relacionados ao processo de envelhecimento devido às alterações corporais com a redução 

percentual de massa muscular, concominante à maximização da quantidade volume de tecido 

adiposo, principalmente na cavidade abdominal, favorecendo o aumento da prevalência da 

obesidade e doenças secundárias (BUENO et al., 2008).  

                  O sobrepeso e a obesidade, considerados preditores das DCNT, podem 

desenvolver a hipertensão, diabetes, dislipidemias e consequentemente as doenças 

cardiovasculares.  A obesidade, considerada uma condição multifatorial com acúmulo 

excessivo de tecido adiposo corporal, provoca alterações fisiopatológicas como o aumento nas 

propriedades inflamatórias, disfunção endotelial e alterações do sistema nervoso autossômico, 

levando à distúrbios psicológicos, sociais e aumentando o risco de morte prematura e queda 

na qualidade de vida (MIRANDA; MARTINEZ; LATERZA, 2011). 

                  O sedentarismo também constitui fator de grande relevância, pois, além de ser 

causa para obesidade e sobrepeso também favorece o aparecimento de doenças do aparelho 

cardiocirculatório. Dados do estudo de Kamimura e colaboradores (2005) mostram que o 

controle e monitoramento do peso corporal são considerados medidas de extrema relevância 

para os idosos (BUENO et al., 2008; CABRERA; JACOB FILHO, 2001).  

                 

2.3.2.1.1 - ANEMIA  

                 A anemia é definida como uma síndrome clínica ocasionada pela redução do nível  
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de Hemoglobina (Hb) e de Hematócrito (Ht) em comparação aos níveis de uma determinada 

população, como resultado da carência de um ou mais nutrientes essenciais ou por causa 

genética, como as hemoglobinopatias. Um indivíduo será portador de anemia quando 

apresentar níveis de Hb abaixo de 13,0 g/dl para homens e abaixo de 12 g/dl para mulheres. 

Podem ser consideradas leves com Hb > 9,0 g/dl, moderadas com Hb entre 6,0 e 9,0 g/dl, e 

graves ou intensas quando os níveis de Hb estiverem < 6.0 g/dl (FAILACE et al., 2009). 

Os sintomas e sinais são decorrentes da redução do transporte de oxigênio aos 

tecidos, ocasionando graus variados de dispneia, palpitações, claudicação, sonolência, 

alterando a velocidade de adaptação e da capacidade compensatória do sistema 

cardiovascular e respiratório do paciente, e quando acomete os idosos são considerados 

sempre mais precoces, intensos e mais graves (HOFBRAND, 2001; ZAGO, 2001; 

LORENZI, 2006). 

               No envelhecimento ocorrem alterações fisiológicas na hematopoiese que   tendem 

a diminuir a celularidade da medula óssea com níveis de eritropoietina normais. Os 

mecanismos fisiopatológicos podem ser falha de produção, perdas sanguíneas ou alguma 

patologia que leve à hemólise, sendo os sintomas mais intensos quando associados a outras 

morbidades (PENNIX et al., 2004). 

                 A prevalência entre os idosos é alta, e pode ser considerada um dos problemas de 

saúde pública atuais no âmbito da saúde. Entre as principais causas estão a deficiência nutri-

cional de ferro, correspondendo a um terço de todas elas (20 à 30%), e as decorrentes de 

doenças crônicas (ou anemia da inflamação crônica e/ou da doença renal crônica), podendo 

refletir uma doença de base. Associadas à anemia estão relacionadas um declínio nos 

desempenhos físico e mental, manutenção das atividades de vida diária e no aumento da 

fragilidade do idoso. No entanto, há poucos estudos de prevalência em municípios de pequeno 

e médio porte, para fornecer informações locais e indicar acompanhar médico nesse grupo 

(MILAGRES et al., 2012; SANTOS et al., 2012; SCHAAN et al., 2007). 

               Em função da anemia, os indivíduos mais vulneráveis como os idosos, podem ter 

consequências como: no sistema circulatório: a anemia causa a taquicardia, palpitações e 

angina, que a longo prazo ocasiona débito cardíaco levando à insuficiência cardíaca; no 

sistema nervoso central: a hipoxemia desencadeada pela baixa formação de eritrócitos leva a 

sensibilidade neurológica, ocasionando frequentes cefaleias, diminuição da atividade 

cognitiva, alterações de memória, de humor e depressão (MILAGRES et. al., 2012).  
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               A realização periódica de exames de sangue como o hemograma, fornecem 

informações essenciais para o diagnóstico e acompanhamento da anemia. É um dos exames 

mais simples e requeridos para as revisões de saúde, e pode contribuir para a melhor 

qualidade de vida e capacidade funcional do idoso. Em casos de alterações, o tratamento, 

seja curativo, seja paliativo, é indispensável (CULLETON et al., 2006; FAILACE et al., 

2009). 

 

 

2.3.2.1.2 - OBESIDADE 

 

                  A obesidade é definida como um distúrbio nutricional e metabólico caracterizado 

pelo aumento da gordura corporal, quando comparada  com a massa magra, refletindo num 

aumento de peso corpóreo. Possui etiologia multifatorial em consequência de alterações 

metabólicas das células adiposas, sendo responsável pela maior incidência de doenças 

crônicas com riscos de morbidade e mortalidade. O crescente aumento de indivíduos obesos 

ou com sobrepeso, principalmente entre os idosos, ocasiona implicações negativas na 

qualidade de vida e independência com limitação na execução das atividades de vida diária e 

na mobilidade (HAGEMEYER; REZENDE, 2011). 

                Entre as doenças crônicas de maior prevalência ocasionadas pela obesidade e 

sobrepeso, estão o infarto do miocárdio, angina, insuficiência cardíaca congestiva, acidente 

vascular cerebral, hipertensão, doença renal, osteoartrose, câncer, Diabetes Mellitus tipo 2, 

doença hepática gordurosa não alcoólica (ABESO, 2012).  

 

 

2.3.2.2 - DISLIPIDEMIAS 

 

 

      São alterações nos níveis lipídicos na circulação, caracterizadas por qualquer 

alteração no metabolismo lipídico. Ocorrem devido à disfunção endógena, exógena ou pelo 

consumo inadequado de alimentos ricos em teor de gordura e de colesterol. Dentre os fatores 

de risco para o desenvolvimento das dislipidemias, ressaltam-se sexo, idade, composição 

corporal, consumo alimentar, alcoolismo, tabagismo, alterações nos níveis de glicemia e 

pressão arterial. As dislipidemias primárias ou sem causa aparente  podem  ser     classificadas  
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genotipicamente ou fenotipicamente por meio de análises bioquímicas do sangue. Na 

população idosa as dislipidemias secundárias são mais frequentes (MARTINS et al., 2009).  

      Os lipídios estão presentes em todos os tecidos e atuam como hormônios ou 

precursores hormonais, combustível metabólico, componentes estruturais e funcionais das 

biomembranas, funciona como isolante na condução nervosa e previne a perda de calor. Os 

principais lipídios no plasma humano são o colesterol, ésteres de colesterol, triglicerídeos, 

fosfolipídios e os ácidos graxos não esterificados (SBD, 2013). 

Entretanto, o colesterol alimentar é um composto vital para o organismo, 

essencial na formação das membranas das células, na produção de hormônios sexuais, da 

vitamina D5 e de sucos digestivos, além de desempenhar papel importante nos tecidos 

nervosos e originar sais biliares. Os triglicérides são importantes formas de armazenamento 

energético, depositados no tecido adiposo e muscular. São formados a partir dos ácidos 

graxos, onde os principais responsáveis por essa conversão são o fígado e tecido adiposo 

(MOTTA, 2009).  

      As dislipidemias são consideradas os principais fatores de risco para as doenças 

cardiovasculares, pois causam alterações do sistema de homeostase, aumentando a formação 

da placa aterosclerótica ou induzindo a formação de trombos que irão ocluir as artérias, 

interrompendo o fluxo sanguíneo e causando morte tecidual (RIGO et al., 2009).  

                A concentração de LDL-colesterol se eleva progressivamente com a idade, 

independente do gênero, embora ocorra mais rapidamente no sexo masculino. Para homens, 

o pico é atingido por volta dos 50 a 60 anos, enquanto que no o sexo feminino ocorre entre 

os 60e 70 anos. Com relação aos níveis de triglicerídeos, há aumento progressivo em 

homens com pico entre 40 e 50 anos e ligeiro declínio após essa faixa de idade. Nas 

mulheres, há aumento durante toda a vida e os valores são sempre superiores entre aquelas 

que realizam reposição hormonal com estrógenos. Os valores de colesterol total se elevam 

até os 60 a 65 anos, em ambos os sexos (RIGO et al.,2009).  

As frações HDL-colesterol tem efeito protetor na aterogênese, com papel 

importante no controle de doenças cardiovasculares, sendo responsável pela remoção do 

excesso de colesterol nas células extra-hepáticas, além das funções antioxidante, 

antiinflamatória, antiagregante plaquetária, anticoagulante, pró-fibrinolítico e de proteção 

do endotélio (FEIG et al., 2011). 
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      A V Diretriz Brasileira de Dislipidemia e Prevenção de Aterosclerose de 2013, 

preconiza que a classificação fenotípica ou bioquímica na qual considera os valores de 

colesterol total, LDL-colesterol, triglicérides e HDL-colesterol e compreende quatro tipos 

principais bem definidos:  

 Hipercolesterolemia isolada: elevação isolada do LDL-colesterol (≥ 160 mg/dl);   

 Hipertrigliceridemia isolada: elevação isolada dos triglicérides (≥ 150 mg/dl) que 

reflete o aumento do número e/ou do volume de partículas ricas em triglicérides como 

VLDL, IDL e quilomícrons. Como observado, a estimativa do volume das 

lipoproteínas aterogênicas pelo LDL-colesterol torna-se menos precisa à medida que 

aumentam os níveis plasmáticos de lipoproteínas ricas em triglicérides. Portanto, 

nestas situações, o valor do colesterol não-HDL pode ser usado como indicador de 

diagnóstico e meta terapêutica;  

 Hiperlipidemia mista: valores aumentados de LDL-C (≥ 160 mg/dl) e triglicérides (≥ 

150 mg/dl). Nesta situação, o colesterol não-HDL também poderá ser usado como 

indicador e meta terapêutica. Nos casos em que triglicérides ≥ 400 mg/dl, o cálculo do 

LDL-colesterol pela fórmula de Friedewald é inadequado, devendo-se, então, 

considerar a hiperlipidemia mista quando colesterol ≥ 200 mg/dl;  

 HDL-colesterol baixo: redução do HDL-colesterol (homens < 40 mg/ dl e mulheres < 

50 mg/dl) isolada ou em associação a aumento de LDL-colesterol ou de triglicérides.  

     No contexto apresentado, os exames bioquímicos laboratoriais são considerados 

fundamentais para determinar o perfil lipídico de cada indivíduo com os resultados das 

frações HDL-colesterol, LDL-colesterol, VLDL-colesterol, colesterol total e triglicérides, 

fornecendo informações necessárias para o tratamento adequado e evitando possíveis 

consequências fisiológicas (SBC, 2007). 

     O tratamento das dislipidemias se dá por uma alimentação saudável, com praticas 

de exercícios físicos e conta também com a ajuda de fármacos como estatinas que agem na 

diminuição do colesterol obtendo as finalidades terapêuticas, especialmente a redução da 

fração LDL. A terapia nutricional é fundamental para redução das comorbidades associadas 

para melhor qualidade de vida do idoso, e o plano alimentar que deve ser adequado às 

condições de saúde-doença apresentadas (XAVIER et. al., 2013).  
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2.3.2.3 - TABAGISMO  

 

                   O tabaco contribui potencialmente para o desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares. A exposição prolongada à fumaça reflete no sistema cardiovascular 

ocasionando acidentes vasculares cerebrais agudos, angina do peito, infarto do miocárdio, 

doença coronariana e morte súbita cardíaca por isquemia miocárdica. Ocorrem devido à  

diversos mecanismos que interagem entre si como: aumento da agregação plaquetária, 

vasoconstricção, aumento da rigidez arterial, da aterosclerose, estresse, infarto, inflamação, 

diminuição da produção energética no músculo cardíaco e uma diminuição da atividade do 

sistema parassimpático (OLIVEIRA, 2010). 

 

 

2.3.2.4 - ALCOOLISMO 

 

                  O consumo do álcool tem vários efeitos sobre o sistema cardiovascular, como 

lesão do miocárdio ocasionando a cardiomiopatia congestiva dilatada ou cardiomiopatia 

alcoólica. O excesso causa lesão hepática, concentrações diminuídas de HDL, aumentando a 

probabilidade de cardiopatia coronariana, incidência aumentada de hipertensão. aumentando a 

frequência cardíaca e o consumo de oxigênio pelo miocárdio  (SADOCK, 2007). 

 

 

 

2.3.2.5 - DIABETES MELLITUS  
 
 
 

                 Diabetes é um conjunto de alterações metabólicas caracterizadas pela 

hiperglicemia, ou seja, níveis altos de glicose no sangue, resultantes de defeitos na ação ou na 

secreção de insulina, ou em ambas, e refletem uma interferência no equilíbrio entre o uso de 

glicose pelos tecidos, liberação de glicose pelo fígado, produção e liberação de hormônios 

pancreáticos, da hipófise anterior e da suprarrenal (MADEIRO et al., 2005; SBD, 2016). 

      Pode ser classificada conforme sua etiologia em 2 tipos principais: tipo 1, 

resultado da destruição das células β dentro das Ilhotas de Langherans do pâncreas e acarreta 

a completa insuficiência de insulina que se relaciona a processos autoimunes; tipo 2, 

considerado o mais comum e pode ser desencadeada por deficiência de insulina ou  obesida- 
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de. Pode também ser citada a categoria pré-diabetes, com tolerância diminuída da glicose 

(SBD, 2016) 

   

                   É uma das principais doenças crônicas, sendo um problema de saúde pública pela 

crescente prevalência do envelhecimento populacional e da obesidade. Altas concentrações de 

glicose plasmática levam ao desenvolvimento de degenerações crônicas associadas à falência 

de diversos órgãos, principalmente olhos, rins, coração, nervos e vasos sanguíneos. 

(BARBOSA; OLIVEIRA; SEARA, 2009). 

A dosagem de glicose no sangue, chamada glicemia é o exame mais comum. 

Segundo os critérios da Associação Americana de Diabetes, o resultado é normal quando a 

taxa apresenta-se entre 70 e 110 mg/dl na dosagem feita em jejum. De 110 a 125 mg/dl, a 

pessoa é portadora de glicemia de jejum inapropriada, sendo, então, necessário à realização 

de curva glicêmica. Acima de 125 mg/dl, desde que o valor seja encontrado em pelo menos 

dois exames, fica confirmado o quadro de diabetes mellitus. Uma glicemia superior a 200 

mg/dl, colhia a qualquer hora do dia, desde que na presença de sintomas de diabetes, 

também é suficiente para o diagnóstico de diabetes mellitus (ADA, 2015). 

               A OMS estima que para o ano de 2030, o Brasil tenha uma população de 

aproximadamente 11,3 milhões de diabéticos, dos quais aproximadamente 33% terão entre 

60 e 79 anos. A prevalência é  crescente entre os  idosos devido a redução de algumas 

funções  orgânicas  que  auxiliam  no  controle  das  taxas  de  glicose (como secreção de 

insulina e sensibilidade à ação da insulina, responsável pela utilização da glicose pelas 

células)  (WILD et al., 2004). 

                O tratamento adequado controla as possíveis taxas de hiperglicemia e 

hipoglicemia (diminuição das taxas de glicose), com manutenção de um bom estado 

geral e, à longo prazo, proteção das complicações crônicas como as doenças 

cardiovasculares, retinopatia, nefropatia e neuropatia. Alguns fatores como estilo de vida, 

obesidade, hábitos alimentares e fatores genéticos são determinantes para a incidência da 

DM, por isso são necessários cuidados e atenção redobrada para minimizar seus efeitos 

danosos e oferecer uma qualidade de vida adequada para a população idosa (BRASIL, 

2006).  

 

2.3.2.6 – SEDENTARISMO 

 
                   A inatividade física ou sedentarismo em qualquer idade resulta no desenvolvimento de  
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doenças crônicas como obesidade, diabetes tipo 2 e doença cardiovascular. Nos idosos leva à 

perda de massa muscular, coordenação e equilíbrio, que limitam a capacidade para realizar tarefas 

diárias comprometem sua independência. Dentre as doenças comumente causadas ou agravadas 

pelo sedentarismo estão as doenças coronarianas, a obesidade, a hipertensão, o diabetes e a 

depressão (OMS, 2014).  

 

 

2.3.2.7 - HIPERTENSAO ARTERIAL SISTÊMICA (HAS) 

 

                  A hipertensão arterial é uma condição clínica multifatorial caracterizada por níveis 

elevados e sustentados de pressão arterial (PA), associado frequentemente à alterações 

funcionais e/ou estruturais dos órgãos-alvo (coração, encéfalo, rins e vasos sanguíneos) 

levando a sobrecarga ventricular com espessamento e aumento do coração, e a alterações 

metabólicas, com consequente aumento do risco de eventos cardiovasculares fatais e não-

fatais (SBC, 2006).  

                  No idoso, com o aumento do diâmetro e a perda de elasticidade natural da artéria 

aorta e suas ramificações, ocorre maior fluxo sanguíneo, ocasionando maior pressão para o 

volume sanguíneo ejetado no ventrículo esquerdo e maior pressão arterial sistólica, com 

elevação da PA a partir de 115/75 mmHg de forma linear, contínua e independente. O 

tratamento medicamentoso deve ser empregado, para evitar os problemas cardiovasculares, 

que causam diminuição da sobrevida e piora na qualidade de vida, sempre considerando o 

indivíduo com suas comorbidades e expectativas (MIRANDA et al., 2012).  

                Com alta prevalência no Brasil devido ao envelhecimento populacional, é 

considerada um dos principais fatores de risco modificáveis e um problema de saúde pública. 

Em 2001, estudos internacionais mostram que nos países em desenvolvimento cerca de 7,6 

milhões de óbitos ocorreram devido a HAS, sendo 54% por acidente vascular encefálico e 

47% por doença isquêmica do coração, ocorrendo a maioria em indivíduos entre 45 e 69 

anos, tornando-se clara a necessidade do controle pressórico nesta população como forma de 

redução do risco cardiovascular (WILLIANS, 2010).  
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3- PROPOSIÇÃO 

 

3.1 - GERAL 

 

                Avaliar e descrever o perfil de saúde de idosos residentes em instituições de longa 

permanência públicas do município de Bauru, estado de São Paulo, possibilitando o 

diagnóstico, tratamento e acompanhamento de possíveis fatores de risco modificáveis para 

doenças crônicas não transmissíveis detectados neste estudo, a fim de minimizar 

complicações tardias e melhorar a qualidade de vida dessa população. 

 

 

 
3.2 – ESPECÍFICAS 
 
 
 

 Descrever dados sociodemográficos dos idosos através da análise de prontuários 

médicos disponibilizados pelas instituições analisadas;  

 Verificar nos prontuários médicos a presença de doenças crônicas não transmissíveis 

pré-existentes a este estudo e associá-las com os fatores de risco diagnosticados pelos  

exames de sangue;   

 Descrever os resultados normais e alterados de todos os exames de sangue realizados; 

 Relacionar os fatores de risco detectados com sexo e idade dos idosos; 

 Verificar o índice de massa corpórea (IMC) e correlacionar com exames de sangue 

alterados. 
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 4- MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 - ASPECTOS ÉTICOS  
 

 
 

O presente estudo integra um projeto maior intitulado “Transdisciplinaridade na 

avaliação das condições de saúde de idosos institucionalizados do município de Bauru, 

estado de São Paulo”, o qual tem como objetivo avaliar as condições de saúde geral de 

idosos sob os cuidados das instituições de longa permanência do município, realizado pelo 

departamento de Ortodontia, Odontopediatria e Saúde Coletiva da Faculdade de 

Odontologia de Bauru/Universidade de São Paulo – FOB/USP e aprovado pela Fundação de 

Amparo à Pesquisa (FAPESP) sob processo número 2013/21205-0. 

Após aprovação da FAPESP, o projeto foi apresentado e explicado aos 

responsáveis pelas instituições, os quais autorizaram e assinaram os Termos de 

Aquiescência de acordo com as normas de pesquisa com seres humanos (Anexos 1,2).  

P o s t e r i o r m e n t e ,  foi s u b m e t i d o  n o Comitê de Ética em Pesquisa da 

FOB/USP, com aprovação sob parecer número 040789/2015 (Anexo 3). Ressalta-se que 

foram cumpridos todos os quesitos que versa a Resolução 196/96, do Conselho 

Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP). 

       Participaram da pesquisa somente os idosos que assinaram ou digitalizaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, TCLE (anexo 4) sob supervisão do   

responsável da instituição analisada, sendo a identidade dos idosos totalmente preservada.  

 

 

4.2 – COMPOSIÇÃO DA AMOSTRA 

 

                 A amostra inicial foi estimada em 162 (100%) idosos, compreendendo o número 

total de residentes das duas únicas Instituições de Longa Permanência para Idosos públicas 

do município de Bauru - registradas na Prefeitura Municipal e legalizadas pela Vigilância 

Sanitária. Possuem seus serviços custeados por recursos municipais, estaduais, doações e 

verbas arrecadadas em diversos eventos beneficientes. Alguns indivíduos são residentes há 

muitos anos, alguns perderam o contato com a família e nem sequer recebem visitas; alguns 

possuem quadro de demência devido ao envelhecimento fisiológico, outros acamados e 

cadeirantes. 



4 Material e Métodos 46 

 

1)Abrigo para Idosos “Paiva” – Instituição conceituada no município com 104 idosos 

residentes e cuidados com enfoque multidisciplinar constituída por médico, enfermeiros, cui 

dadores, técnicos de enfermagem, fisioterapeuta, psicólogo e assistente social. Os idosos 

recebem cuidados em tempo integral e totalmente humanizado. Apesar de ter enfoque 

multidisciplinar a ILPI não possui atividades físicas regulares e diárias. Muitos idosos são 

acamados e possuem o tratamento de saúde adequado para essa fragilidade. A alimentação é 

adequada para a idade e liberada nos horários corretos das refeições. Nos casos de urgência 

e quando há necessidade de encaminhamento para especialidades médicas, os mesmos são 

encaminhados para as Unidades de Pronto Atendimento de Saúde Municipais (UPAS).  

 

2)Lar para Idosos “Vila Vicentina” – Instituição conceituada e de referência do município 

e região com 54 idosos residentes e com atendimento multidisciplinar, com foco na 

assistência social e na saúde. Os idosos recebem cuidados em tempo integral de médicos, 

enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeuta, psicólogo, assistente social e 

cuidadores. Quando o tratamento médico demanda internação, os idosos são encaminhados 

para as Unidades de Pronto Atendimento do município. Por ser uma ILPI maior, arborizada 

e agradável, os idosos conseguem fazer mais caminhadas e com isso mais exercício físico.  

 
    

 

4.3 - CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

       Do número total de 162 (100%) residentes nas duas ILPI, 146 (90,1%) idosos  

participaram deste estudo atendendo aos critérios de inclusão e exclusão. Em todos os 

momentos de intervenção com cada idoso, a supervisora da ILPI estava presente e 

coordenando para que a rotina dos idosos não fosse prejudicada, e os cuidadores e técnicos de 

enfermagem sempre estavam presentes para o auxilio e cuidados com o idoso. 

      Foram incluídos 146 idosos com capacidade de comunicação preservada, 

condições anatômicas e de saúde favoráveis para a coleta de sangue, e que concordaram em 

assinar ou digitalizar o TCLE.                     

      Foram excluídos 16 idosos dos quais 9 não tinha a idade preconizada e  7 idosos 

que não possuíam condições físicas e de saúde para a coleta dos exames e nem cognição 

preservada para assinar ou digitalizar o TCLE. 
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4.4 -  OPÇÃO METODOLÓGICA  
 

  

Trata-se de um estudo transversal descritivo analítico, realizado entre os anos de 

2015 e 2017, para descrever o perfil de saúde de idosos institucionalizados através da 

realização de exames laboratoriais, análise de prontuários médicos e avaliação do Índice de 

Massa Corpórea  de todos os idosos participantes.  

 

 

4.5 – EXAMES LABORATORIAIS 

 

                Foram realizadas coletas matinais de sangue venoso com jejum de 12 horas de 

todos os idosos incluídos neste estudo em datas e horários previamente estabelecidos pelas 

ILPIs.  Previamente foram disponibilizadas listas com a relação dos nomes completos dos 

participantes para o preparo dos materiais para as coletas de sangue, as quais foram 

realizadas pela própria pesquisadora com graduação em Biomedicina e sempre 

supervisionada pelo assistente social da ILPI. Os materiais para a coleta foram 

disponibilizados pelo projeto com condições e prazos de validade adequados, juntamente 

com o material para descarte correto dos materiais contaminados. Foram agendadas várias 

datas para que as coletas fossem realizadas aos poucos, para que não alterasse a rotina da 

ILPI.  

                Após a coleta o sangue foi distribuído em tubos de sangue padronizados para as 

devidas análises e encaminhados em condições refrigeradas para análise no Laboratório de 

Análises Clínicas “Dirceu Dalpino”, localizado no município de Bauru/Sp, por 

determinação da FAPESP, e que possui Programa de Excelência com rigoroso Controle de 

Qualidade em seus resultados.  

               Com o material coletado foram realizados exames de hemograma, glicemia e 

perfil lipídico em equipamentos automatizados, os quais utilizam uma quantidade mínima 

de amostra, não havendo necessidade de nova coleta por material insuficiente de nenhum 

idoso.   
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4.5.1- HEMOGRAMA COMPLETO 

 

               Exame que avalia quantitativamente e qualitativamente as hemácias, leucócitos e 

plaquetas do paciente e tem função de diagnosticar ou controlar a evolução de uma doença 

como a anemia. Para esse exame é necessário uma amostra com jejum de 8 horas de  

sangue total coletado em tubo com anticoagulante EDTA (para evitar sua coagulação) em 

quantidade especificada pelo fabricante do tubo.  

                O hemograma fornece os seguintes parâmetros: contagem de eritrócitos (RBC), 

hematócrito (Ht), hemoglobina (Hb), volume corpuscular médio (VCM), hemoglobina 

corpuscular média (HCM), concentração hemoglobina corpuscular média (CHCM), 

contagem total de plaquetas e contagem de leucócitos totais, os quais são essenciais para o 

diagnóstico da anemia.  

.  

                     Quadro 1. Valores de referência do hemograma para adultos e idosos  

                        
      Eritrograma 

        
          Adultos e Idosos 

  
Masculino                Feminino  

Eritrócitos (milhões/ul)  4,5 – 6,1                    4,0 – 5,4 

Hemoglobina (g/dl) 13,0 – 17,8               12,0 – 15,6 

Hematócrito (%)   39 – 53                       36 - 48 

Plaquetas (mm
3
)           150.000 - 400.000 

     Fonte: Failace, et al., 2009 

 

  4.5.2 – GLICEMIA 

 

Exame que tem como princípio a dosagem da concentração de glicose (açúcar) no 

sangue. Tem função de detectar e diagnosticar hipoglicemia ou hiperglicemia, e também 

monitorar o tratamento do diabetes. Para a realização deste exame é necessário o paciente 

estar em jejum de 8 a 10 horas para que seja coletado o sangue por punção venosa em tubo 

com anticoagulante ( citrato), seguindo orientações de quantidade de sangue do fabricante 

do tubo.  

O valor de referência em jejum, conforme orientações da Sociedade Brasileira de 

Cardiologia (2007) deve estar no intervalo de 70 à 99 mg/dl. Os resultados acima de 125  
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mg/dl em jejum, pelo menos em duas ocasiões, são considerados de valor diagnóstico e 

altamente sugestivo para Diabetes Mellitus ou pré-diabetes. Em casos de resultados  altera- 

dos (acima ou abaixo da faixa de normalidade) ou próximos do limite superior de 

normalidade, o exame deve ser repetido em outra data para a confirmação necessária.  

 

 

4.5.3 – PERFIL LIPÍDICO  

 

     Fazem parte do perfil lipídico as dosagens de colesterol total, HDL-colesterol, 

LDL-colesterol e triglicérides. As dosagens foram feitas em equipamentos automatizados e 

analisadas perante valores de referência estabelecidos pelas Diretrizes da Sociedade Brasileira 

de Cardiologia (2007). Um único tubo seco ou com gel separador com sangue coletado em 

jejum de 12hs é necessário para realizar todo o perfil lipídico e fornecendo resultados que 

levam ao diagnóstico das dislipidemias. 

    Foram obedecidas normas de coleta com dieta leve habitual no dia anterior, sem  

ingestão de álcool e atividade física vigorosa nas 72 e 24 horas (SBC, 2007). 

 

      Quadro 2- Valores de referência em mg/dl das dosagens do perfil lipídico para  

                        diagnóstico das dislipidemias para adultos. 

 

    Fonte: DIRETRIZES SBC, 2007 
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4.6 –ANÁLISE DE PRONTUÁRIOS MÉDICOS  

                Os prontuários foram analisados pela pesquisadora supervisionada pela 

responsável da ILPI, e os dados foram anotados em tabelas para posterior análise. 

Preconizaram-se as variáveis: idade, sexo, cor de pele, estado civil, tempo de 

institucionalização, utilização ou não de recursos para os cuidados com a saúde pelo 

Sistema Único de Saúde e doenças pré-existentes diagnosticadas a esse estudo. Para os 

idosos com dificuldade para medição do IMC, foram anotados o peso e altura constatados 

no prontuário com anotação médica.  

 

4.7 – ÍNDICE DE MASSA CORPÓREA  (IMC) 

 

                  O índice de massa corpórea (IMC) expresso pela relação entre a massa corporal 

em kg e a estatura em m
2
, é amplamente utilizado como indicador do estado nutricional por 

sua boa correlação com a massa corporal (r≈0,80) e baixa correlação com a estatura. É 

considerado um método de fácil aplicação e amplamente utilizado em serviços de saúde por 

ser um método não invasivo (OPAS, 2001).  

                  Para essa avaliação utilizou-se balança digital portátil em perfeito estado, com 

variação de 0,1 kg e capacidade de até 150 kg. No momento da avaliação os participantes 

capacitados foram orientados a usarem roupas leves e ficarem com os pés descalços. A altura 

foi medida com uma fita métrica colocada em uma parede, na qual os participantes foram 

colocados encostados e apoiados na zona lateral das coxas, cabeça e olhos dirigidos para frente, 

sendo o valor registrado em centímetros (cm). Nos indivíduos cadeirantes ou acamados os 

valores de peso e altura foram anotados dos prontuários médicos. 

                Os resultados foram analisados conforme os valores de referência propostos pela 

Organização Pan-Americana de Saúde (MONTENEGRO NETO et al., 2008):  

      Baixo peso   =  < 23 kg/m²;      

      Peso normal =   23 – 27,99 kg/m²; 

      Sobrepeso    =   28 – 29,99 kg/m²; 

      Obesidade   =  igual ou maior que 30 kg/m²  

                 Por falta de consentimento prévio de uma das instituições analisadas, não foram 

aferidas outras medidas antropométricas devido à vulnerabilidade dos idosos e a necessidade 
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do acompanhamento de funcionários relacionado a qualquer tipo de atividade com essa 

população.   

 

 

 

4.8 -  TRATAMENTO ESTATÍSTICO 

 

              Por se tratar de um estudo de caráter descritivo do perfil de saúde geral e de 

resultados de exames laboratoriais, a análise estatística indicada foi a análise descritiva e 

quantitativa dos dados, utilizando medidas de frequência absoluta e relativa. O programa 

utilizado foi o software Microsoft Office Excel
®

 2010.  
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5 – RESULTADOS 

 

    Os resultados obtidos a partir dos dados sociodemográficos dos 146 idosos 

institucionalizados presentes nesse estudo, destacam que 72 (49%) eram do sexo masculino e 

74 (51%) do sexo feminino, com prevalência de indivíduos com idade entre 60 e 69 anos 

(40%), e entre 70 e 79 anos (34,2%), e maioria com pele branca (68,5%). Observa-se o 

predomínio de 63 (43,2%) de idosos solteiros e sem qualquer contato familiar, sendo que 

45,9%  do número total de idosos eram residentes nas ILPIs há mais de 10 anos, com tempo 

máximo de  60 anos de institucionalização. A Tabela 1 apresenta os dados sociodemográficos 

conforme as variáveis sexo, faixa etária, cor de pele, estado civil, tempo de 

institucionalização, utilização dos recursos de saúde do Sistema Único de Saúde quando 

necessário, e as doenças pré-existentes a esse estudo.  

         Tabela 1. Frequências absoluta e relativa dos dados sociodemográficos de  
          idosos  institucionalizados do município de Bauru/SP, 2017. 

       VARIÁVEIS  

   

n % 

SEXO 

     Feminino 

   

74 51,0 

Masculino 

  

72 49,0 

FAIXA ETÁRIA (anos) 

     60-69 

   

58 40,0 

  70-79 

   

50 34,0 

  80 ou mais 

  

38 26,0 

COR DA PELE 

     Amarela 

   

3   2,0 

Branca 

   

100 68,5 

Negra 

   

29 20,0 

Parda 

   

14   9,5 

ESTADO CIVIL 

    Solteiro 

   

63 43,2 

Divorciado 

  

49 33,5 

Viúvo 

   

34 23,3 

TEMPO DE INSTITUCIONALIZAÇÃO (anos) 

  
< 5 

   

40 27,4 

5-10 

   

39 26,7 

> 10 

   

67 45,9 

UTILIZA SOMENTE O SUS 

   
Sim 

   

118 81,0 

Não 

   

28 19,0 

DOENÇAS PRÉ- EXISTENTES  

   
Sim 

   

95 65,0 

Não 

   

51 35,0 
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Na Tabela 2 os idosos foram estratificados qanto a faixa etária e o sexo mostrando a 

prevalência de idosos entre 60 e 79 anos, representado 108% do número total da amostra.  

Observa-se que na faixa etária de 80 anos ou mais houve predomínio de idosas, as quais 

tinham visualmente mais condições físicas que os homens com a mesma idade.  

Tabela 2. Estratificação dos idosos institucionalizados de acordo com a faixa etária 

e o sexo, Bauru/SP. 

    Sexo   

  Feminino  Masculino Total  

Faixa Etária  (anos)     n %      n % n (%) 

60 - 69  

 

   23 40,0     35 60,0 58 (100,0) 

70 -79 

 

   25 50,0     25 50,0 50 (100,0) 

80 ou mais    26 68,0    12 32,0 38 (100,0) 

 

                  Foi constatado que em uma das ILPI permitia que os idosos consumissem álcool e 

tábaco em doses leves durante as festas beneficentes dentro da própria instituição, sendo 13 

(8,9%) idosos consumidores de álcool e 47 (32,2%) usuários de tábaco, sendo constatado que 

que a maioria dos idosos (59%) não possuem esses fatores de risco modificáveis para as 

doenças crônicas não transmissíveis.  

                 Com relação às doenças pré-existentes isoladas ou associadas anotadas nos 

prontuários médicos, foram observadas Diabetes Mellitus, Doenças Cardíacas, Trasntornos 

Mentais, Hipertensão Arterial Sistêmica, e raros pacientes com sequelas de Acidente Vascular 

Cerebral. Na Tabela 3 as doenças foram analisadas conforme as faixas etárias e sexo dos 

idosos, predominando os transtornos mentais devido ao declínio fisiológico em 74 (50,7%) 

idosos, e a hipertensão arterial sistêmica presente em 43 (29,4%) dos institucionalizados 

principalmente do sexo feminino (61%) com idade entre 70 e 79 anos. A Diabetes Mellitus se 

configura como a terceira doença mais prevalente, estando presente em 38 (26%) idosos 

principalmente do sexo masculino com idade entre 60 e 69 anos. 

 

Tabela 3. Doenças isoladas ou associadas nos residentes das ILPIs de acordo com sexo e faixa etária,  2017. 

Sexo                         Feminino         Masculino    Total 

Idade     60-69(%)    70- 79(%)  80/+ (%) 60-69(%) 70-79(%) 80/+ (%)    n (%) 

Doenças                

Diabetes Mellitus  7 (18,0) 6 ( 16,0) 4 (11,0) 12 (31,0) 5 (13,0) 4 (11,0) 38 (100,0) 

Doencas Cardíacas  2 (9,00) 4 (18,0) 3 (14,0) 7 (31,0) 3 (14,0) 3 (14,0) 22 (100,0) 

Transtornos Mentais 16 (21,6) 17 (23,0)    4 (5,4) 11 (14,9) 24 (32,4) 2 (2,7) 74 (100,0) 

HAS  9 (21,0) 11 (26,0) 6 (14,0) 6 (14,0) 7 (16,0) 4 (9,0) 43 (100,0) 

Sequelas de AVC    0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 3 (100,0) 0 (0,0) 0 (0,0)   3 (100,0) 



5 Resultados 
 

55 

 

                Os resultados dos exames laboratoriais estão descritos na Tabela 4 mostrando os 

resultados classificados conforme faixa de normalidade previamente citadas, em resultados 

normais ou alterados, dos quais podemos observar que mais que 63% dos idosos apresentaram 

resultados normais em todos os exames, e que dentre os resultados alterados tiveram destaque 

algumas dosagens referentes ao perfil lipídico, com 54 (37%) dos institucionalizados com 

resultados críticos e abaixo do limite aceitável de HDL-colesterol (colesterol bom), e LDL-

colesterol (colesterol ruim) com resultados acima da faixa de normalidade em 44 (30,1%) 

idosos, compatível com o sedentarismo dessa população, detectados como possíveis fatores 

de riscos para as doenças cardiovasculares. Os resultados dos hemogramas relatam que 33 

(22,6%) idosos estavam com valores abaixo da normalidade compatível com quadro anêmico, 

entretanto a maioria (77,4%) dos idosos apresentou resultados normais refletindo adequada 

condição nutricional.  

 

Tabela 4. Frequências absoluta e relativa dos resultados dos exames laboratoriais 

dos idosos institucionalizados, Bauru/SP, 2017. 

 

  Resultado normal         Resultado alterado  

    n (idoso)  %         n (idoso)      % 

Glicemia  

 

113 77,4             33 22,6 

Colesterol Total   106  72,6             40  27,4 

HDL-colesterol 92  63,0             54  37,0 

LDL-colesterol 102  69,9             44  30,1 

Triglicérides 112  76,7             34  23,3 

Hemograma     113  77,4             33  22,6 

 

 

                A Tabela 5 apresenta os resultados estratificados das dosagens bioquímicas e do 

hemograma conforme o sexo dos 146 idosos estudados. Observa-se que o sexo feminino 

apresentou os piores resultados relacionados ao perfil lipídico, com predomínio dos resultados 

acima do valor aceitável de colesterol total (57,5%) e LDL-colesterol (56,8%). Já no sexo 

masculino houve mais alterações do HDL-colesterol (68,5%) com resultados abaixo do 

aceitável, e valores acima da normalidade ou limítrofes de glicemia em 26,7% dos idosos. 

Todos os institucionalizados com resultados alterados tinham associações de vários resultados 

fora da normalidade, indicando a presença de mais de um fator de risco modificável para as 

doenças crônicas não transmissíveis.  

                Os resultados dos hemogramas mostram que 113 (77,4%) idosos apresentaram 

resultados normais compatíveis com condições de saúde  e  alimentares   adequadas     contra  
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33 (22,6%) de idosos anêmicos, dos quais  31 (94,0%) casos foram de anemia leve, 1 (3,0%) 

de anemia moderada e igualmente 1 caso (3,0%) de anemia mais grave, sendo despercebidos 

os possíveis sintomas devido à maior a vulnerabilidade (Tabela 6). 

 

Tabela 5. Resultados de exames bio químicos  e associação com fatores de risco modificáveis para 

  DCNT de acordo com o sexo dos institucionalizados.  

 

      

SEXO       Feminino     Masculino              Total 

FATORES DE RISCO    n % n %      n % 

GLICEMIA              

 Ótimo < 100,0 mg/dl 60 53,0 53 47,0     113 100,0 

 Limítrofe 100 - 126,0 mg/dl 12 48,0 13 52,0      25 100,0 

 Alterado > 126,0 mg/dl 

 

2 25,0 6 75,0      8 100,0 

COLESTEROL TOTAL           

 Ótimo < 200,0 mg/dl 

 

51 48,1 55 51,9    106 100,0 

 Limítrofe 200-239,0  mg/dl 

 

13 48,1 14 51,9     27 100,0 

 Alto > 240,0 mg/dl 

 

10 76,9 3 23,1     13 100,0 

HDL -colesterol             

 Ótimo >60,0 mg/dl 

 

9 75,0 3 25,0    12 100,0 

 41-59 mg/dl 

 

48 60,0 32 40,0    80 100,0 

 Baixo < 40,0 mg/dl 

 

17 31,5 37 68,5    54 100,0 

LDL - colesterol             

Ótimo < 100,0 mg/dl 

 

29 51,0 28 49,0    57 100,0 

Desejável 100-129,0 mg/dl 

 

20 44,4 25 55,6    45 100,0 

Limítrofe 130 - 159,0 mg/dl 

 

16 50,0 16 50,0    32 100,0 

Elevado 160-189,0 mg/dl 

 

7 100,0 0 0,0     7 100,0 

 Muito elevado > 190,0 mg/dl  

 

2 40,0 3 60,0     5 100,0 

TRIGLICÉRIDES             

 Ótimo < 150,0 mg/dl 

 

59 52,7 53 47,3   112 100,0 

 Limítrofe 150-200,0 mg/dl 

 

11 47,8 12 52,2     23 100,0 

 Alto 200-499,0 mg/dl 

 

7 63,6 4 36,4     11 100,0 

 Muito alto >499,0 mg/dl 

 

0 0,0 0 0,0     0 0,0 

 

Tabela 6. Descrição dos resultados obtidos com a análise do hemograma de idosos institucionalizados,  

Bauru/Sp, 2017. 

                            Sexo       

Exame      Feminino   Masculino           Total 

Hemograma    

                     

n %        n %    n   % 

Normal  

  

 51 45,1         62 54,90    113 100,0 

Anemia Leve (Hb> 9,0 g/dl)   21 67,7         10 32,30     31 100,0 

Anemia Moderada (Hb 6,0 - 9,0 g/dl)   01 100,0         0 0,00    01 100,0 

Anemia Grave (Hb < 6,0 g/dl)   01 0,0         0 0,00    01 100,0 
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                 A Tabela 7 descreve a os resultados do IMC dos institucionalizados e mostra que 

há alta prevalência de indivíduos com peso normal em 77% dos idosos do  sexo masculino e 

69% do sexo feminino, indicando boa condição nutricional.  As mulheres foram as que mais 

apresentaram baixo peso e na faixa etária entre 60 e 69 anos, sendo concordante com a maior 

prevalência de anemia nessa mesma população. Em relação ao sobrepeso houve igualdade 

entre os sexos com 8 homens e 8 mulheres, totalizando 11% do total dos idosos, mostrando 

ser a minoria. Na mesma comparação, seguem 2 (1,3%) idosas com pesos relacionados com 

obesidade, e nenhum idoso do sexo masculino relacionado neste padrão de peso.  

 
Tabela 7. Distribuição dos resultados do IMC dos idosos institucionalizados de acordo 

com as faixas etárias, Bauru/SP. 

    IMC 

    Baixo Peso Peso Normal Sobrepeso Obesidade 

   Masculino  n(%) n(%) n(%) n(%) 

Faixa etária (anos) 

     60-69 

 

3 (4,1) 23 (32,0) 3 (4,1) 0 (0,0) 

70-79 

 

3 (4,1) 17 (23,6) 5 (7,1) 0 (0,0) 

80 ou +   2 (2,8) 16 (22,2) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Total (n=72) 8 (11,0) 56 (77,8) 8 (11,2) 0 (0,0) 

    Feminino           

Faixa etária (anos)           

60-69 

 

7 (9,4) 17 (23,0) 4 (5,4) 1 (1,3) 

70-79 

 

3 (4,1) 19 (25,7) 2 (2,7) 1 (1,3) 

80 ou +   3 (4,1) 15 (20,3) 2 (2,7) 0 (0,0) 

Total (n=74) 13 (17,6) 51 (69,0) 8 (10,8) 2 (2,6) 

                  * IMC para idosos pela classificação da Organização Pan-Americana de Saúde (2001). 

 

 

               As doenças pré-existentes citadas nos prontuários médicos foram descritas na 

Tabela 8 em associação aos resultados de exames de sangue alterados. Foram descritas 

apenas em frequências absolutas devido aos idosos apresentarem mais de uma doença prévia, 

e vários resultados laboratoriais alterados ao mesmo tempo. Nota-se que os idosos diabéticos 

e hipertensos, independente da faixa etária, apresentaram alterações no perfil lipídico. Os 

dados apresentados desse perfil retratam a somatória de todas as alterações referentes a este 

exame, e com valores condizentes com dislipidemias, referentes à alterações de colesterol 

total, HDL-colesterol, LDL-colesterol e triglicérides, tendo os pacientes mais que um valor 

alterado.  
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Tabela 8. Frequência absoluta dos exames laboratoriais alterados e doenças pré-existentes de acordo 

com o número de idosos(n). 

 

  Alterações Laboratoriais  Doenças pré-existentes 

Sexo   Hemograma   Perfil Lipídico Glicemia  DM DC TM HAS 

 

  n n n n n n n 

Masculino                

60-69    2 33 7 12 7 11 6 

70-79    3 41 9 5 3 4 7 

80 ou +   5 15 3 4 3 2 4 

Feminino                 

60-69    13 23 6 7 2 6 2 

70-79    6 38 3 6 4 4 11 

80 ou +    4 22 5 4 3 4 6 
       Legenda: DM=Diabetes Mellitus; DC=Doenças Cardíacas; TM=Transtornos Mentais;  
       HAS=Hipertensão Arterial Sistêmica. 
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6- DISCUSSÃO 

             O acelerado processo de envelhecimento populacional observado no Brasil há 

algumas décadas trouxe importante impacto para as políticas públicas e para os cuidados com 

a saúde. Estudos de fatores como aumento da morbidade, redução da função física e 

independência dos idosos se tornam cada vez mais importantes para o envelhecimento 

saudável. O envelhecimento ativo depende das características individuais, comportamentais e 

do ambiente físico em que está inserido o idoso. Estudos mostram o crescimento pela procura 

pelas famílias atuais pelas Instituições de Longa Permanência para os idosos mais vulneráveis 

e que necessitam de cuidados multiprofissionais. Com este enfoque, este estudo foi realizado 

para avaliar o perfil de saúde de idosos institucionalizados no município de Bauru/SP e 

demonstrar a importância das avaliações de saúde periódicas, as quais se tornam cada vez 

necessárias para a detecção precoce e acompanhamento médico dos fatores de risco 

relacionados com as doenças crônicas não transmissíveis, a fim de amenizar ou controlar suas 

comorbidades futuras (BRASIL, 2011). 

                 Baseados na promoção de saúde e no Estatuto do Idoso, realizamos um estudo 

pioneiro em Bauru, interior do estado de São Paulo, que tem uma população estimada de 

600.000 habitantes, analisando e descrevendo o perfil de saúde de idosos residentes nas duas 

únicas instituições públicas deste município, nas quais 81% dos idosos usufruem de recursos 

do SUS para cuidados especializados de saúde após o encaminhamento médico pela ILPI.   

                   Neste estudo foi possível observar o perfil de saúde dos institucionalizados e os 

cuidados prestados pelas ILPIs públicas em nosso município, nas quais a autonomia dos 

idosos se alinha ao Estatuto do Idoso, que preconiza o maior grau de autonomia possível, para 

preservar e prolongar a independência física, psíquica e social dos mesmos. Entretanto, é 

necessário ter conhecimento da exposição aos fatores de risco para as doenças crônicas 

responsáveis pelas comorbidades, considerando as particularidades individuais e ambientais 

propostas ao idoso.  (BRASIL, 2011; COLTRO et al., 2009; OPAN, 2003). 

                 Na maioria das vezes a internação do idoso em uma Instituição de Longa 

Permanência apresenta-se como solução para famílias sem suporte financeiro ou psicológico 

para os cuidados diários e adequados ao idoso saudável ou doente. Entretanto, alguns idosos 

são internados por abandono de seus próprios familiares como identificamos em nossos 

resultados, nos quais 43,2% da nossa amostra eram idosos solteiros e sem contato familiar, 

sendo residentes há mais de 10 anos chegando há 60 anos. Essa porcentagem nos leva a  
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condordar com o estudo de Ferreira e colaboradores (2012), o qual cita que muitas vezes a 

única opção para o idoso é a ILPI e que na maioria das vezes, os familiares não retornam mais 

para visitá-los podendo desencadear transtornos mentais associados à solidão e ao próprio 

envelhecimento fisiológico.  

                  Dos 146 idosos participantes, o sexo feminino foi predominante com 74 (51%) 

mulheres em diversas faixas etárias. Tal ocorrência pode ser justificada na literatura por 

vários motivos: expectativa de vida das mulheres é maior em relação aos homens; viuvez  

mais frequente entre as mulheres; grau de instrução e nível de renda baixos, favorecendo o 

ingresso nas instituições. Nossos dados concordam com o estudo realizado por Camarano e 

Kanso (2010) em um levantamento censitário sobre as ILPIs das diversas regiões do Brasil 

mostrando o predomínio de mulheres residentes (FERREIRA, 2008). 

                  O peso corporal adequado considerado de extrema importância para a saúde dos 

idosos para evitar os riscos cardiovasculares foi verificada em nosso estudo com a utilização 

do cálculo do IMC, o qual mostrou que 107 (73,3%) idosos estavam dentro dos padrões 

normais de peso, com eutrofia para ambos os sexos. Esse instrumento pode ser considerado o 

mais viável nessa avaliação, levando em consideração o grande número de residentes e as 

vulnerabilidades psicológicas observadas, concordante com o estudo de Moreira e Martiniano 

(2008). Outras medidas antropométricas consideradas de maior precisão foram avaliadas nos 

idosos em estudo realizado por Santos e Sichieri (2005), o qual cita que o IMC pode ser 

utilizado fielmente como indicador de adiposidade nessa faixa etária, sendo discrepante com 

os dados de Campos e colaboradores (2006) e de Scherer e Vieira (2010), que afirmam não 

existir um consenso para um melhor método de avaliação nutricional nessa população, 

requerendo uma análise conjunta de diversas medidas antropométricas, dietéticas e 

laboratoriais para alcançar um diagnóstico seguro.  

                  O envelhecimento pode ocasionar a perda de peso involuntária decorrente da 

possível perda do apetite, falta de absorção de nutrientes, restrição alimentar, número de 

dentes reduzidos, diminuição das funções cognitivas e motoras. Nossos resultados revelaram 

que apenas 14,4% dos idosos estavam com peso característico de magreza, principalmente as 

mulheres com idade entre 60 e 69 anos, evidenciando a boa condição alimentar entre os 

idosos apesar da condição econômica das ILPIs públicas estudadas.  Quanto aos idosos com  

sobrepeso e obesidade, principais preditores das doenças metabólicas e cardiovasculares, 

apenas 11% e 1,4% dos participantes deste estudo, considerado importante fator para a   pre-  
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venção das DCNT (CAMPANELLA et al.,  2007; GUEDES et al., 2008; KAMIMURA et al., 

2005; SMOLINER et al., 2009). 

                  Quanto aos casos de anemia, fator considerado um problema de saúde pública  

entre a população idosa devido a falta de valorização de sintomas clínicos e a fragilidade 

física característicos dessa fase da vida, foram observados em nossos resultados que a minoria 

(22,6%) dos idosos apresentou alterações compatíveis com anemia, principalmente entre as 

idosas associadas ao baixo peso. Nossos resultados discordam dos estudos de Patel (2008) e 

de Santos e colaboradores (2012) que mostram maior prevalência da anemia em idosos do 

sexo masculino, embora haja poucos estudos sobre a presença de anemia na população idosa.                          

                  Analisando os resultados do perfil lipídico foi constatado que todos os idosos com 

alterações nesse perfil apresentaram mais de um resultado moderadamente alterado, 

caracterizando a presença das dislipidemias. Nossos resultados podem estar relacionados a 

uma dieta rica em carboidratos e gorduras, embora apenas 1,4% dos idosos foram 

considerados obesos. Considerando outros estudos relacionados ao perfil lipídico de idosos, o 

colesterol elevado é classificado com representante das doenças cardiovasculares e maior 

causa de morte nessa faixa etária, tendo em nossos resultados maiores chances para as idosas 

terem complicações cardiovasculares. Xavier e colaboradores (2013) afirmam que as as 

dislipidemias nessa população são raramente de caráter genético e deve ser levado em conta o 

estado geral do idoso, as comorbidades presentes e o uso de fármacos que irão influenciar na 

manutenção terapêutica das mesmas ( PIRES et al., 2004). 

              Em relação aos resultados dos exames de glicemia, nossos resultados demonstram  

que todos os institucionalizados que tiveram os resultados acima da faixa de normalidade, 

foram confirmados como indivíduos diabéticos e estavam sob tratamento médico conforme o 

prontuário médico. Com a maior longevidade, a importância do diabetes se torna crescente, 

sendo considerado um grave problema de saúde pública entre os idosos frente às 

complicações que pode acarretar à capacidade física e biológica, à autonomia e à qualidade de 

vida, a adoção de medidas de  controle e tratamento adequado da doença se torna essencial 

(SBD, 2013). 

               Dos 146 idosos participantes deste estudo, 65% (n=95) apresentavam DCNT já 

diagnosticadas e citadas pelos médicos das ILPI nos prontuários, sendo mais prevalentes entre 

as idosas a hipertensão arterial e os transtornos mentais, já entre os idosos predominaram a 

diabetes, doenças cardíacas, e transtornos mentais, concordante com a literatura que mostra 

outros estudos em diferentes regiões do Brasil, com maior prevalência dessas doenças entre os  
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idosos, sendo o fator contribuinte para maior fragilização dos idosos podendo interferir na 

qualidade de vida. A presença de fatores de risco associados a doenças de base representam 

risco em potencial para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares aumentando 2,5 

vezes os índices de mortalidade conforme diversos resultados apresentados em outros estudos 

(MAGNONI  et al., 2007; MUNIZ et al., 2012; SCHMIDT et al., 2011). 

                  Os resultados deste estudo nos conduzem aos inúmeros fatores de risco 

apresentados por essa população, associados ou não, sendo o mais notável entre os exames 

laboratoriais a dislipidemia apresentada por vários idosos e considerada um dos principais 

fatores de risco para doenças cardiovasculares ou para agravamento das pré-existentes. O 

número de idosos considerados obesos se mostrou insignificante perante tais alterações no 

perfil lipídico, estando provavelmente em maior associação com o sedentarismo observado 

nas instituições sem qualquer atividade física para que houvesse modificação desses fatores 

de risco, comprometendo o envelhecimento saudável. 

                 Diante do conhecimento dos nossos dados epidemiológicos e resultados 

laboratoriais, foi possível identificar fatores de risco modificáveis que podem ser responsáveis 

pela diminuição da capacidade funcional e da qualidade de vida em vários idosos residentes 

das duas instituições Como o processo de institucionalização é essencial para muitos idosos, a 

velhice deve seguir com dignidade, e com boa expectativa de vida quando comparado aos 

idosos ativos, considerando o grau de fragilidade ou incapacidade individual (ANVISA, 

2005). 
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7- CONCLUSÕES 

                  Após o termino desse estudo, concluímos que as condições de saúde da maioria 

dos idosos residentes em ILPI públicas no município de Bauru podem ser consideradas de boa 

qualidade frente aos desafios diários, fragilidades individuais de inúmeros idosos e a 

complexidade de fatores envolvidos nesta avaliação. A prática de exercícios físicos para o 

controle das dislipidemias, considerado um importante fator de risco modificável, é de 

extrema importância durante o envelhecimento, porém nas instituições os exercícios são 

realizados com moderação respeitando as individualidades. Ressalta-se a importância dos 

cuidados multiprofissionais adequados e aos exames de sangue periódicos para que haja 

integração do conhecimento sobre o perfil de saúde e monitoramento das doenças crônicas, 

promovendo a melhor qualidade de vida dos idosos, especialmente os institucionalizados.   
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ANEXO 1 – TERMO DE AQUIESCÊNCIA “Abrigo para idosos PAIVA”  
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ANEXO 2 - TERMO DE AQUIESCÊNCIA “Lar para Idosos Vila Vicentina” 
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