minavam doenças agudas e infecciosas, resolvidas
com medicação, hoje temos prevalência de doenças
crônicas não transmissíveis, como a diabete e a pressão alta. São doenças que não se trata, mas controla”,
explicou o médico. “É preciso políticas públicas para
essa população”.
Para Carlos Henrique Vilela, médico geriatra e intensivista da Santa Casa de São José, atualmente, o
país tem a capacidade técnica para atender o idoso ou qualquer faixa etária - em caso de emergência, mas
há deficiência em relação ao acompanhamento e no
chamado atendimento horizontal.
“São poucos os serviços ambulatoriais que dispõe
de geriatras e gerontólogos. Então temos um grande
número de pacientes que chegam no serviço de urgência com complicações de doenças crônicas que
poderiam ser prevenidas se acompanhadas de forma
adequada, por um especialista adequado na rede básica ou em centros de atendimento ao idoso”, ressaltou.
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etárias e subdivisões. Há, por exemplo, os idosos, os muito idosos e os super idosos (pessoas acima dos 90 anos).
Um país mais velho demanda mais gastos da saúde, porque há um aumento de doenças crônicas. Segundo dados
da Fenasaúde (Federação Nacional de Saúde Suplementar), se o país tivesse hoje o perfil demográfico esperado
para 2030, 1,32% das despesas anuais com saúde seria decorrente do fator etário.
Ou seja, no SUS (Sistema Único de Saúde), os gastos
poderão atingir R$ 115 bilhões por ano. Hoje estão em
torno de R$ 45 bilhões. Atualmente, 70% dos idosos dependem exclusivamente do sistema público de saúde.
Por outro lado, o problema não se resume a dinheiro.
Para os especialistas, a formação técnica de profissionais
de saúde é um desafio. Muitos deles não estudaram especificamente como cuidar dessa Terceira Idade. “Faltam
profissionais especializados. É preciso treinar as equipes
que já estão em atuação com conhecimentos gerais em
gerontologia”, afirmou Uehara.
“É necessário reforçar cada vez mais o atendimento
primário do paciente, com acompanhamento ambulatorial (cuidados com doenças da terceira idade), para levar

