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Introdução
 A Organização Mundial da Saúde, cronologicamente, considera idoso todo indivíduo com 65 anos ou mais, nos países desenvolvidos, ou 

60 anos ou mais, nos países em desenvolvimento, como o Brasil. Isso se deve ao fato de que nos países desenvolvidos há uma melhor 
estrutura sócio-econômica que nos em desenvolvimento, proporcionando qualidade de vida, o que leva a maior e melhor longevidade.

O Brasil tem apresentado uma mudança no perfil demográfico devido ao aumento da expectativa de vida devido a um maior 
investimento em ações que proporcionam um envelhecimento mais saudável. Com isso, há uma transição epidemiológica no perfil brasileiro de
doenças infecciosas e parasitárias para doenças e agravos não-transmissíveis, tais como os acidentes por causas externas e doenças crônico
-degenerativas.

As doenças crônico-degenarativas, relacionadas mais à faixa etária idosa, pode levar a limitação física e incapacidade, o que muitas 
vezes acarreta na institucionalização dos mesmos.

Objetivo
 Esse estudo teve por finalidade identificar a prevalência de patologias presentes em mulheres, com 60 anos ou mais, residentes em 

uma instituição de longa permanência.

Metodologia
 Trata-se de um estudo transversal, individuado e observacional realizado com 45 idosas de uma instituição de longa permanência no 

município de Londrina-PR. A coleta de dados foi realizada, no período de agosto de 2007 a maio de 2008, por duas docentes e dez alunos do 
curso de enfermagem da Universidade Estadual de Londrina-PR, seguindo um instrumento que englobava dados de identificação, perfil sócio
-econômico e as patologias diagnosticadas previamente.

Os resultados foram analisados por porcentagem simples, de acordo com as normas de um estudo descritivo, utilizando de 
embasamento literaturas publicadas em bases de dados. Os resultados foram tabulados no programa Microsoft Office Excel 2003, analisados 
por porcentagem simples e sua análise seguiu as normas preconizadas para um estudo descritivo. E, a profissão/ ocupação foi classificada de 
acordo com a "Classificação brasileira de ocupações" (CBO).

Resultado
 A princípio a pesquisa era para ser realizada com 45 idosas, porém devido aos óbitos de idosas no decorrer do estudo, foram sendo 

admitidos outros indivíduos maiores de 60 anos, mulheres e homens, assim os participantes foram sendo substituídos. Assim, a amostra foi de 
44 idosos.

Da população em estudo, 63,64% dos idosos apresentaram um ou mais diagnósticos de doenças neuropsíquicas, 50% de 
cardiovasculares, 11,36% gastrointestinais, 9,09% respiratórias e, a mesma porcentagem, de geniturinárias, 27,27% história de traumas ou 
morbidades osteoarticulares, 22,73% endócrinas, 4,55% oftálmicas - déficit visual bilateral e catarata - e, 2,27% otorrinolaringológica - 
labirintite.

Pôde-se encontrar semelhança dos dados com um estudo realizado por Herédia et al. (2004), em que se teve alta prevalência das 
doenças cardiocirculatórias, com 43,2%. As doenças osteo-articulares que atingiam 26%, depressão 10,2%, problemas urológicos 5,7%, 
gastrite 5,1%, problemas respiratórios 4,6%.

Conclusão
 Portanto, os profissionais de saúde, juntamente com políticas públicas eficazes devem estar atentos em desenvolver ações e cuidados 

que diminuam a probabilidade das pessoas desenvolverem essas patologias e, quando já instaladas, consigam ter um controle efetivo das 
mesmas, obtendo assim, qualidade de vida.
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