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Objetivo: Avaliar os componentes do hemograma em 46 

idosos (79,9 ±10,3 anos) assistidos por equipe multiprofissional 

do Programa Municipal de Atenção ao Idoso da cidade de 

Bauru, SP-Brasil. Método: Os idosos foram agrupados 

segundo a faixa etária, presença ou ausência de doenças 

sistêmicas e componentes do hemograma. Resultados: 

Dentre os 46 idosos, 22 (47,9%) eram maiores de 80 anos e 24 

(52,1%) tinham entre 60 a 79 anos. O gênero feminino, 

representado por 30 idosas (65,2%), era maioria quando 

comparado a 16 do masculino (34,8%). Dentre as doenças 

sistêmicas mais encontradas, observaram-se as alterações 

cardíacas (67,4%), seguidas pela seqüela de acidente vascular 

encefálico (41,3%) e o Diabete Mellitus (30,5%). Os valores das 

hemácias, hemoglobina, hematócrito, VCM, HCM, CHCM e 

RDW encontravam-se, em sua maioria, dentro da faixa da 

normalidade (82,6%, 65,2%, 69,6%, 73,9%, 71,7%, 82,6% e 

54,4% respectivamente). No leucograma, os valores de 

leucócitos, segmentados, bastões, linfócitos, monócitos, 

eosinófilos e basófilos também se encontravam dentro da faixa 

da normalidade para a maioria dos idosos (67,4%, 78,2%, 

84,2%, 52,2%, 93,4%, 63,4% e 76,1% respectivamente). 

Conclusão: A ação da equipe multiprofissional, na qual o 

cirurgião dentista está incluído, colaborou na manutenção dos 

componentes do hemograma compatíveis com a normalidade 

nos idosos, mediante ação preventiva, curativa e 

interceptadora nas condições que acompanham o 

envelhecimento.

Aged; Blood cell count; Aging health; Public health.

Objective: The aim of this study was to evaluate the CBC 

components in 46 elderly patients (79.9±10.3 yr) cared by a 

multiprofessional team from the Programa Municipal de 

Atenção ao Idoso da Cidade de Bauru, São Paulo, Brasil). 

Methods: Patients were grouped according to age range, 

presence or absence of systemic diseases and CBC 

components. Results: Of the 46 elderly patients evaluated, 

47.9% were older than 80 yr and 24 (52.1%) were between 60 

and 79 yr. Thirty patients (65.2%) were females and 16 were 

males (34.8%). The most frequent systemic diseases observed 

were cardiac alterations (67.4%), stroke sequelae (41.3%) and 

diabetes (30.5%). Red blood cells, hemoglobin, hematocrit, 

VCM, HCM, CHCM, and RDW values were mostly within the 

normal ranges (82.6%, 65.2%, 69.6%, 73.9%, 71.7%, 82.6% 

and 54.4% respectively). White blood cell count showed that 

leukocyte, segmented, rods, lymphocyte, monocyte, 

eosinophil, and basophil values were also within the normal 

range (67.4%, 78.2%, 84.2%, 52.2%, 93.4%, 63.4% and 76.1% 

respectively). Conclusion: The work of the multiprofessional 

team, in which the dentist is included, was able to maintain CBC 

components within the normal range by acting preventively, 

curatively and interceptively in an elderly population.



INTRODUÇÃO

Faz-se necessário o conhecimento do indivíduo 

como um todo para poder proporcionar o melhor 

atendimento odontológico possível. Foi-se o tempo em 

que o conhecimento odontológico específico era 

suficiente. Com o avanço da medicina, aumentou 

significativamente o número de recém-nascidos 

prematuros de muito baixo peso que sobrevivem, assim 

como cresceu a população idosa. Com o incremento 

dessas populações, se requer hoje do profissional 

cirurgião dentista conhecimentos gerais não só sobre as 

condições de higidez, mas também das co-morbidades 

que acompanham essas populações, principalmente a 

dos idosos.

O idoso deve ser avaliado mediante anamnese 

detalhada, exame clínico extra-oral e intrabucal e 

exames complementares. O hemograma deve ser 

incluído na rotina do atendimento clínico do cirurgião 

dentista, pois é um exame útil na avaliação de anemias, 

infecções bacterianas e viróticas, inflamações, 

leucemias e plaquetopenias.

O  s i s tema hemato lóg i co  tem pape l  

preponderante no equilíbrio interno do organismo, 

entretanto seus componentes não se encontram entre os 

mais estudados com relação às modificações 

decorrentes do envelhecimento natural, ou das inter-

relações com doenças e/ou terapêuticas freqüentes 

nessa faixa etária. Em decorrência disso, tem-se a falsa 

impressão de que todas as modificações são fisiológicas, 

portanto próprias do envelhecimento natural (JACOB 

FILHO, 2002)

George-Gay e Parker (2003) enfatizaram a 

necessidade da solicitação do hemograma para 

pacientes idosos como parte da avaliação pré-

operatória, pois esse contribui para o diagnóstico de 

alterações que não puderam ser identificadas ao exame 

físico. 

As alterações relacionadas à idade no sangue 

periférico incluem discretas e isoladas elevações na 

velocidade de hemossedimentação, discreta 

l i n foc i topen ia  desacompanhada  de  ou t ras  

manifestações clínico-laboratoriais, valores médios de 

hemoglobina e hematócrito diminuídos, discreto 

aumento no volume corpuscular médio, aumento da 

fragilidade osmótica das hemácias, porém sem redução 

da expectativa de vida das mesmas (FREEDMAN; 

WEINTRAUB, 1995).  

Martin, Larsen e Hazen (1997) observaram em 

idosos resultados laboratoriais fora dos limites de 

normalidade. Procedimentos cirúrgicos nesses 

indivíduos devem ser postergados até a compensação 

dos valores do hemograma, a fim de se reduzir-se o 

risco. 

Nilsson et al. (2000) estudaram a possibilidade 

do declínio dos valores da hemoglobina em idosos com 

idade superior a 70 anos. Observaram baixos valores 

para concentração de hemoglobina (hemoglobina 

menor que 13 g/dL para homens e menor que 12 g/dL 

para mulheres). Entre os homens com 88 anos de idade 

o declínio foi de 28,3%, para as mulheres de 70 anos a 

redução foi de 4,2%, e para as com 83 anos o declínio foi 

de 10%.

Malaguarnera et al. (1999) encontraram 

significante redução na contagem de hemácias em 

indivíduos com mais de 80 anos, entretanto o volume 

corpuscular médio e hematócrito encontravam-se 

dentro da faixa de normalidade. A contagem média de 

leucócitos estava dentro da faixa de normalidade.

Schoueri Jr, Ramos e Papaléo Netto (2002) 

destacaram que a diferença entre as expectativas de 

vida ao nascer de mulheres e homens, maior naquelas 

do que nesses, faz com que 70% da população acima de 

75 anos e 80% acima de 85 anos seja constituída por 

mulheres. Os autores citaram como alguns dos 

possíveis fatores responsáveis pela maior longevidade 

feminina à ação protetora dos hormônios femininos 

sobre a parede arterial prevenindo ou minimizando os 

efeitos da insuficiência coronariana, maior exposição 

dos homens aos acidentes de trabalho e acidentes em 

geral, acidentes de trânsito, homicídio, hábitos como o 

tabagismo e etilismo mais comuns entre os homens, a 

constatação de que as mulheres são mais atentas à sua 

saúde e finalmente o incremento na assistência 

obstétrica melhor, reduzindo a mortalidade materna.

O objetivo deste estudo foi avaliar os valores 

dos componentes do hemograma em um grupo de 

idosos atendidos pelo Programa Municipal de Atenção 

ao Idoso (PROMAI), Bauru, SP, Brasil.

Este estudo recebeu parecer favorável do 

Comitê de Ética e Pesquisa da Secretaria Municipal de 

Saúde da cidade de Bauru, SP-Brasil, segundo a 

resolução nº. 196 do Conselho Nacional de Saúde, de 10 

de outubro de 1996.

O Programa Municipal de Atenção ao Idoso 

(PROMAI) foi criado em 1993, como referência à rede 

básica de saúde, com atendimento ambulatorial e 

domiciliar a indivíduos com 60 anos e mais, residentes 

em Bauru, SP. Composto por equipe multiprofissional de 
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médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, 

psicólogos, fonoaudiólogos, cirurgiões dentistas, 

assistentes sociais, e pessoal auxiliar com a função 

básica de cada componente da equipe atuar em sua área 

do conhecimento com procedimentos preventivos, 

curativos, interceptadores, reabilitadores e educativos 

para esse grupo de indivíduos (VASCONCELOS et al., 

2000).

Os dados para esse estudo foram colhidos das 

informações contidas nos prontuários dos pacientes 

atendidos em visita domiciliar pelo PROMAI, totalizando 

220 casos. O critério de inclusão baseava-se em 

prontuários com resultados laboratoriais completos dos 

componentes do hemograma. Do total, apenas 46 

prontuários foram incluídos no estudo.

As informações em relação à identificação do 

paciente, presença de doenças sistêmicas, medicações 

usadas e resultados dos componentes do hemograma 

completo foram transcritos. Os resultados foram obtidos 

utilizando-se a análise descritiva dos dados aplicada às 

variáveis estudadas.

Embora o programa atendesse 220 pacientes 

em regime domiciliar, 51 prontuários (23,2%) foram 

excluídos, pois estavam com os dados do hemograma 

incompletos; 37 prontuários (16,8%) com anotação DNL 

(dados laboratoriais normais) foram excluídos, pois se 

pretendia verificar quais os valores médios para essa 

faixa etária, e não apenas comparar os dados 

encontrados com os valores tidos como normais para o 

adulto. Finalmente, 86 prontuários (39,1%) foram 

excluídos por não apresentarem dados relativos ao 

hemograma.

A amostra final era composta por 46 prontuários 

(20,9%) com resultados laboratoriais do hemograma 

completos de pacientes com idades entre 63 e 98 anos 

(79,9± 10,3), sendo 30 do gênero feminino (65,2%) e 16 

do masculino (34,8%).

Os resultados relativos à distribuição dos idosos 

segundo a faixa etária e o gênero encontram-se na 

Tabela 1. Os indivíduos com mais de 80 anos (idosos 

velhos) eram 22 pacientes (47,9%), sendo 15 do gênero 

feminino (50%) e sete do masculino (43,8%). Os idosos 

jovens (60 a 80 anos) eram representados por 24 

indivíduos (52,1%), sendo 15 do gênero feminino (50%) e 

nove do masculino (56,2%).

Dentre as doenças sistêmicas mais encontradas 

observaram-se as alterações cardíacas (67,4%), 

seguidas pela seqüela de acidente vascular encefálico 

(41,3%) e o Diabete Mellitus (30,5%).

 

Gênero 

n = tamanho da amostra; % = porcentagem da amostra; Fem = feminino; 
Masc = masculino.

Tabela 1. Distribuição da amostra avaliada segundo a 
faixa etária e gênero dos pacientes do PROMAI da cidade 
de Bauru (SP-Brasil), 2004.

 

Eritrograma

Tabela 2. Distribuição dos elementos do eritrograma dos 
pacientes do PROMAI da cidade de Bauru (SP-Brasil), 
2004.

3g/dL, %, fL, pg, mm  = unidades de medida do valor referência; n = tamanho 

da amostra; % = porcentagem da amostra.

As medicações mais utilizadas pelo grupo 

consistiam de drogas para alterações cardíacas 

(76,1%), antiagregantes (39,1%) e antidiabéticos 

(15,2%)

As Tabelas 2, 3 e 4 mostram os componentes do 

hemograma na amostra estudada.

Os valores das hemácias, hemoglobina, 

hematócrito, VCM, HCM, CHCM e RDW encontravam-

se, em sua maioria, dentro da faixa da normalidade 

(82,6%, 65,2%, 69,6%, 73,9%, 71,7%, 82,6% e 54,4% 

respectivamente). No leucograma, os valores de 

leucócitos, segmentados, bastões, linfócitos, monócitos, 

eosinófilos e basófilos também se encontravam dentro 

da faixa da normalidade para a maioria dos idosos 

(67,4%, 78,2%, 84,2%, 52,2%, 93,4%, 63,4% e 76,1% 

respectivamente), ocorrendo o mesmo para a contagem 

do número de plaquetas.
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Leucograma

Tabela 3. Distribuição dos componentes do leucograma 
dos pacientes do PROMAI da cidade de Bauru (SP-Brasil), 
2004.

3  mm = unidade de medida do valor referência; n = tamanho da amostra; % = 

porcentagem da amostra.  

Plaquetas

Tabela 4. Contagem de Plaquetas, dos 46 pacientes do 

PROMAI da cidade de Bauru (SP-Brasil), 2004.

3  mm = unidade de medida do valor referência; n = tamanho da amostra; % = 

porcentagem da amostra.  

Na Odontogeriatria o cirurgião dentista deverá 

estar preparado para atender indivíduos muitas vezes 

comprometidos por doenças sistêmicas e em uso 

contínuo de polifármacos que interferem no 

planejamento odontológico. Muitas vezes mediante a 

anamnese e exame clínico, é possível identificar essas 

condições. Entretanto, em várias outras situações, por 

falta de sintomas específicos ou desconhecimento do 

paciente, torna-se necessária a realização de exames 

complementares. O hemograma deve ser a primeira 

escolha, pois fornece ao profissional os elementos 

necessários para verificação de alterações na série 

vermelha como as anemias, na série branca como as 

infecções e no número de plaquetas que modulam a 

formação do tampão plaquetário. De posse desse 

conjunto de informações ele será capaz de encaminhar 

seu paciente para tratamento especializado, garantindo 

a segurança no atendimento odontológico.

Nesse estudo, todos os pacientes incluídos 

eram de baixa condição sócio-econômica, visto que 

utilizavam o sistema de saúde pública para tratamento. A 

amostra era composta por uma maioria do gênero 

feminino (65,2%). Achado esse concordante com os da 

WHO (2000) que constatou a maioria composta por 

idosas (55,4%) entre os idosos brasileiros estudados. 

Shouri Júnior, Ramos e Papaléo Netto (2002) 

destacaram também a maior expectativa de vida ao 

nascer entre as mulheres comparadas aos homens, 

devido à menor exposição aos fatores de risco já 

descritos.

A média de idade observada neste estudo foi de 

79,9 anos, com os idosos velhos (com mais de 80 anos) 

representando 47,9% do total. Entretanto o 

levantamento da WHO (2000) encontrou maior número 

de idosos brasileiros (96,9%) na faixa de idosos jovens 

(entre 60 e 80 anos). Vários fatores influenciam na 

longevidade, porém é sabido que o atendimento em 

programas assistenciais multiprofissinais pode atuar de 

forma a promover essa constatação.

Entre os 46 idosos do estudo apenas cinco 

apresentavam diagnóstico médico de anemia (10,9%), 

mesmo em se tratando de população de baixa condição 

sócio-econômica. Entretanto, Jacob Filho (2000) 

afirmou que a incidência de anemia aumenta com a 

idade. Estes dados sugerem que atuação da equipe 

multiprofissional, incluindo a nutricionista, pode ter 

exercido importante papel na manutenção da qualidade 

alimentar dessa população.

A presença de 67,4% de pacientes com 

alterações cardíacas neste estudo é concordante com 
 Pasini, Carvalho Filho e Papaléo Netto (2002) que 

afirmaram ser as cardiopatias responsáveis por 

aproximadamente 40% dos óbitos em indivíduos acima 

dos 60 anos.

Para pacientes em atendimento domiciliar, 

como os 46 indivíduos deste estudo, um teste para 

avaliar algumas condições em tempo real e de baixo 

custo seria de grande valia para diagnóstico rápido e 

tratamento precoce, evitando maiores complicações das 

condições inflamatórias. Rotstein et al. (2002) também 

concluíram ser o hemograma ferramenta disponível aos 

profissionais da saúde na obtenção de informações 

relevantes com relação à resposta inflamatória aguda, 

podendo auxiliar na determinação dos tipos de cuidados 

a serem observados. 

Em relação aos valores da hemoglobina, no 

atual estudo, não se observou aumento da taxa para a 

amostra total de ambos os gêneros. A contagem dos 

componentes da série vermelha, assim como da série 

branca encontrava-se, para a maioria dos estudados, 

com os valores dentro da faixa de normalidade. Porém, 

Olivares et al. (1994) observaram contagem de
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hemoglobina em mulheres 5g/dL acima da faixa de 

normalidade, bem como redução dos leucócitos em 
 ambos os gêneros. Já Flegar-Meštric, Nazor e Jagarinec

(2000) constataram diminuição dos valores de linfócitos 

e monócitos para a série branca, e, para a série 

vermelha, notaram aumento de hemoglobina, 

hematócrito, VCM e HCM com redução de hemácias, 

CHCM e RDW. Essas diferenças observadas entre os 

estudos podem refletir as desigualdades sociais, 

políticas e econômicas entre as populações avaliadas, e 

também a atuação multiprofissional nessa amostra 

estudada. Além disso, Jacob Filho (2002) afirmou que as 

causas de anemia no idoso são praticamente as mesmas 

que no adulto, porém a ordem de importância e suas 

características são diferentes, justificando o valor da 

história clínica. Isto reforça a importância da avaliação 

clínica sempre em conjunto com os resultados do 

hemograma. 

Dentre os indivíduos deste estudo dois (4,3 %) 

apresentavam diagnóstico de neoplasia, entretanto sem 

controle medicamentoso com drogas antitumorais ou 

qualquer outro tipo de antineoplásico. Gauvin et al. 

(2002), por meio de estudo farmacocinético de droga 

antitumoral sintética, observaram que o sangue não é o 

melhor elemento para analisar a toxicidade 

hematológica, mas a contagem de plaquetas é um bom 

elemento para avaliação dessa condição. E na análise da 

contagem total de plaquetas dos dois pacientes, 

observaram-se valores dentro da faixa normalidade.

Neste estudo, apesar dos indivíduos 

apresentarem doenças sistêmicas, foram notadas 

poucas alterações nos valores dos componentes 

analisados pelo hemograma. Entretanto, em se tratando 

de uma amostra reduzida, sugerem-se mais estudos 

neste campo de conhecimento voltado para a população 

idosa brasileira, no sentido de estabelecerem-se valores 

de normalidade para esta faixa da população e não 

apenas comparar seus resultados com os preconizados 

para adultos. 

Os resultados sugerem que a ação da equipe 

multiprofissional, na qual o cirurgião dentista está 

incluído, colaborou na manutenção dos componentes do 

hemograma compatíveis com a normalidade nos idosos 

mediante ação preventiva, curativa e interceptadora nas 

condições que acompanham o envelhecimento.
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