ENVELHECIMENTO

Política de saúde
para os idosos
Estratégia traz como ações imediatas a internação
domiciliar no SUS e a Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa.
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família ou um proﬁssional contratado e
deverá ser identiﬁcado junto à equipe.
CADERNETA – A partir de novembro, milhões de idosos do Brasil
inteiro, usuários do SUS, irão ganhar a
Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa,
criada para identiﬁcar o quadro geral
sobre a situação dos idosos em todo
o país. “Queremos saber mais sobre as
pessoas que envelhecem com a saúde
comprometida e avaliar a assistência
prestada a elas pelo SUS”, explica José
Luiz Telles.
Inicialmente a caderneta será
distribuída aos idosos cadastrados
no Programa Saúde da Família (PSF).
A caderneta será individual e reunirá
informações sobre a saúde do portador como, por exemplo, o controle da
pressão arterial, o peso e a glicemia
(nível de glicose no sangue). O documento também servirá para avaliar os
riscos de saúde de cada paciente.
Para os proﬁssionais do SUS, a
caderneta trará dados do paciente sobre ocorrência de quedas, internações,
problemas de saúde, medicamentos
usados no tratamento e alergias. “Se
o idoso passa por três proﬁssionais de
saúde, todos devem conhecer o seu
histórico e os remédios que ele toma.
Assim, evita-se uma quantidade exagerada de medicamentos, durante o
tratamento, e muitos efeitos colaterais
indesejados”, explica o coordenador
da Área Técnica de Saúde do Idoso.
DADOS SOBRE IDOSOS - População (estimativa do IBGE): 17,7 milhões de brasileiros com mais de 60
anos; a cada ano, 650 mil novos idosos são incorporados à população brasileira; acidente vascular cerebral é a
maior causa de mortalidade entre idosos brasileiros. Em 2004, as doenças
cerebrovasculares causaram 11,70%
das mortes ocorridas entre pessoas
com mais de 60 anos.
Fontes: Assessoria de Imprensa do
Ministério da Saúde e Assessoria de
Imprensa do Conselho Federal de
Farmácia.

