
Desafi os da
terceira idade 

A discussão 

sobre mudanças 

previdenciárias abre 

um importante debate 

necessário sobre o futuro 

do Brasil

A perspectiva do aumento 
da longevidade da popu-
lação requer enfrentar 

grandes desafi os. Se hoje os 
brasileiros com 65 anos de 
idade ou mais representam 
aproximadamente 8% da po-
pulação, em 2030 a expectativa 
é de grandes mudanças na pi-
râmide etária do país, com 14% 
das pessoas nessa fase da vida. 
A gestão da saúde populacional 
precisa se preparar para essas 
novas demandas. 

Aos poucos, os pacientes 
deixarão de ser diagnostica-
dos com doenças típicas de 
economias em desenvolvimen-
to – como as enfermidades 
infecto-parasitárias – e enfren-
tarão as chamadas Doenças 
Crônicas Não Transmissíveis 
(DCNTs) – como diabetes, 
hipertensão arterial, artrite 
e problemas cardíacos, entre 
outras. O enfrentamento dessa 
nova realidade exige um novo 
olhar para a saúde tanto do 
setor público como também 
do privado. 

Nessa área, o diagnóstico 
da população adulta, com a 
separação em grupos de risco, 
é essencial para garantir resul-
tados, que impactam na me-
lhoria da qualidade de vida da 
população, contribuindo para 
a redução de custos a longo 
prazo e ajudando a melhorar os 
indicadores de saúde. Por isso, 
a gestão passa a construir um 
modelo integrado, atendendo 
às diversas demandas.

As DCNTs e as neoplasias 
constituem o conhecido “Pa-
reto da Saúde” – são 20% em 
número, mas são responsáveis 
por 80% dos gastos em saúde. 
E ainda, esses indivíduos irão 
gastar somente no último 
ano de vida mais da metade 
dos recursos em saúde que 
consumiram durante toda a 
existência. Identifi car essas 
pessoas e oferecer o adequado 
tratamento desde o diagnósti-
co vai permitir a esse público 
alcançar padrões semelhantes 
daqueles que têm menor risco. 

Isso vai impactar na me-
lhora dos investimentos com 
internações, medicamentos, 
exames, entre outras despe-
sas. O diabetes, por exemplo, 
atinge mais de 12 milhões de 
brasileiros, segundo a Socie-
dade Brasileira de Endocrino-
logia e Metabolismo (SBEM). 
Nos EUA, os custos para o 
tratamento dessa doença já 
ultrapassam a soma de US$ 
200 bilhões anuais. O trabalho 
deve prosseguir identifi cando 
pessoas com tendências futu-
ras para as DCNTs como os 
pacientes obesos, sedentários, 
tabagistas, usuários de álcool, 
entre outros. 

A implantação de programas 
com orientações de atividades 
física, nutrição, entre outras 
medidas, contribui para que 
essa parcela da população 
não passe para o grupo de alto 
risco, aumentando as necessi-
dades de cuidados específi cos. 

As medidas preventivas são 
essenciais para reverter essa 
tendência e devem estar no ho-
rizonte dos gestores de saúde. 
Mesmo no grupo de pessoas 
saudáveis, o acompanhamento 
por profi ssionais contribuiu 
para a prevenção de eventuais 
doenças e melhorias na saúde. 

Essa população pode preci-
sar de programas de nutrição 
e atividades físicas, por exem-
plo, como forma de manter pa-
drões saudáveis de vida. Esse 
conceito resume a Gestão de 
Saúde Populacional, tendência 
de gestão da área que conecta 
diversas ações em saúde a um 
banco de dados relacional, o 
qual permite estratifi car a po-
pulação em diferentes grupos 
de risco e orientar programas 
voltados as especifi cidades de 
cada grupo.  

A força das ferramentas 
digitais, facilitando o acesso 
dos indivíduos aos conceitos 
de autocuidados em saúde e, 
ao mesmo tempo, facilitando 
sua conexão às bases de da-
dos, tendem a acelerar como 
nunca esses conceitos. Sob 
essa óptica, os medicamentos 
exercem papel fulcral. A evolu-
ção desses produtos é respon-
sável, sem dúvida, por grande 
percentual na sobrevida que 
hoje alcançamos. Desde os an-
tibióticos até os mais recentes 
medicamentos biológicos, mais 
e mais doenças passaram a ser 
curáveis ou ainda controláveis 
em estágios iniciais.

Os investimentos em saúde 
podem ainda apresentar um 
custo maior na sua implanta-
ção, com necessidade de exa-
mes diagnósticos, consultas 
especializadas, entre outras. 
Mas o capital investido pode 
ser diluído ao longo dos anos 
e mostrar resultados positivos, 
como a redução de internações 
e uso de recursos de alto custo.

Não estamos aqui falando 
em novos investimentos, mas 
sim de gestão e interação 
de programas e recursos já 
implantados no campo do 
acesso, mas totalmente des-
conexos em relação a gestão. 
O Programa Farmácia Popular, 
por exemplo, está presente de 
Norte a Sul do País. Acertada-
mente, o governo, por meio 
do programa, promove acesso 
a medicamentos voltados às 
DCNTs – particularmente dia-
betes, hipertensão, hipercoles-
terolemia – e DPOC (Doença 
Pulmonar Obstrutiva Crônica). 

O programa, baseado no 
conceito de PBM (Programa de 
Benefício de Medicamentos), 
é totalmente eletrônico e pode 
permitir ferramenta de gestão 
poderosa. No entanto, a gestão 
dos acessos - como dados de 
adesão, escape de tratamento 
e integração a outras bases de 
dados assistenciais - ainda pre-
cisa ser constituída.   Com re-
cursos cada vez mais restritos, 
a gestão em saúde é essencial 
para o futuro dos brasileiros. 
Por urgente, o conceito precisa 
permear a agenda estratégica 
dos principais “pagadores” de 
saúde do País: o governo e o 
setor privado.

(*) - É presidente da Associação 
Brasileira das Empresas Operadoras 

de PBM e da ePharma.

Luiz Carlos Silveira Monteiro (*) 
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Projeto 
autoriza MP a 
pedir exclusão 
de herança

A Comissão de Constituição 
e Justiça do Senado aprovou o 
projeto que autoriza o Ministé-
rio Público a pedir a exclusão do 
direito à herança do legatário 
ou herdeiro autor de homicídio 
doloso, ou tentativa de homi-
cídio, contra aquele que deixa 
os bens. O autor, deputado 
Antonio Bulhões (PRB-SP), 
diz que o texto do Código Civil 
de 1916 mencionava expressa-
mente que a exclusão poderia 
ser pedida apenas por pessoas 
com “interesse legítimo” na 
sucessão – outros herdeiros e 
credores que se sintam preju-
dicados, por exemplo.

Segundo ele, como a legisla-
ção atual não fez essa ressal-
va, restam dúvidas quanto à 
atuação do Ministério Público, 
apesar de o Superior Tribunal 
de Justiça já ter decidido que 
o Ministério Público tem legi-
timidade para promover ação, 
“desde que presente o interesse 
público”. O relator, senador Ri-
cardo Ferraço (PSDB-ES), deu 
parecer favorável à aprovação 
do projeto, que ainda precisa 
ser examinado em plenário da 
Casa (ABr).

A contagem de prazo na Justi-
ça do Trabalho deverá levar em 
conta apenas os dias úteis. É o 
que prevê o projeto aprovado 
pela comissão de Constituição 
e Justiça do Senado. A proposta 
prevê também a suspensão do 
prazo processual durante o re-
cesso forense (de 20 de dezem-
bro a 20 de janeiro) e estende a 
interrupção dos trabalhos, nesse 
intervalo, em relação a audiências 
e sessões de julgamento.

O relator, senador Antonio 
Anastasia (PSDB-MG), defendeu 
que as mudanças trazidas pelo 
projeto evitam prejuízos às par-
tes do processo. “A proposição 
incorpora ao texto as inovações 
trazidas pelo Código de Processo 
Civil, uniformizando, portanto, a 
contagem de prazos no processo 
do trabalho e no processo civil. 

Evitam-se, com isso, prejuízos às 
partes, em virtude da perda do 
momento oportuno para a prática 
de importantes atos processuais, 
como a interposição de recursos, 
por exemplo. Garante-se, assim, 
o pleno exercício do contraditó-
rio e da ampla defesa”, avaliou o 
relator no parecer.

Sobre a suspensão dos prazos 
processuais durante o recesso 
forense, Anastasia explicou que o 
texto insere na legislação o mesmo 
entendimento de uma norma inter-
na do Tribunal Superior do Trabalho 
(TST). Por isso, segundo senador, 
trata-se de um avanço , já que ques-
tionamentos sobre perda de prazo 
processual costumam congestionar 
o tribunal. Com a aprovação hoje na 
CCJ, o texto seguirá para análise 
do plenário Casa, ainda sem data 
defi nida (ABr).

O presidente da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo Maia, afi r-
mou, após deixar o Plenário, 
que devolverá ao Executivo 
todas as medidas provisórias 
que não tiverem relevância e 
urgência. Ele criticou o gover-
no por orientar a base aliada a 
não dar presença na votação 
da MP 784/17, que cria regras 
para o processo administrati-
vo aberto pelo Banco Central 
ou pela Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM).

“Infelizmente, o Banco 
Central e a CVM foram des-
respeitados, e como tenho 
muita admiração por essas 
duas instituições, não poderia 
deixar de fazer máximo de 
esforço possível de votar a 
proposta”, disse. “O Executivo 
precisa respeitar o Parlamen-
to. Quando a gente tem uma 
pauta, e o governo obstrui sem 
motivo claro, precisamos dizer 
que trabalhamos em harmo-
nia, mas queremos respeito”, 
afi rmou.

Segundo Maia, o governo 
preferiu não marcar presença 
para não dar quórum na sessão 
extraordinária. Maia criticou 
o excesso de medidas provi-
sórias editadas em todos os 
governos recentes e afi rmou 

A sessão do Plenário para analisar a MP não atingiu a 

presença necessária.

A Comissão de Assuntos Sociais 
do Senado aprovou o substitutivo 
de Elmano Férrer (PMDB-PI) ao 
projeto de Paulo Paim (PT-RS) 
que regulamenta no Brasil a pro-
fi ssão de gerontólogo. A proposta 
poderá seguir para a análise da 
Câmara. Pelo texto aprovado, só 
poderá exercer a profi ssão quem 
tiver diploma de bacharel em Ge-
rontologia reconhecido na forma 
da lei; de um curso similar no ex-
terior devidamente revalidado; ou 
que tenha o exercício amparado 
por convênios internacionais de 
intercâmbio.

Durante a votação, Férrer res-
saltou que o substitutivo é fruto 
de um acordo com as entidades e 
categorias envolvidas na matéria e 
prevê a atuação dos gerontólogos 
na atenção a idosos em Centros 
de Convivência, Centros de 
Referência de Atenção Social, 
Centros-dia, Instituições de 
Longa Permanência para Idosos, 
Programas de Atenção Domi-
ciliar, Universidades Abertas à 
Terceira Idade e nas Unidades 
de Referência na Saúde do Idoso.

Os gerontólogos poderão par-
ticipar de equipes multiprofi ssio-
nais que prestem assistência a 
pessoas idosas; de intervenções 
educativas visando a aposenta-
doria; da formulação de políticas 
à população que envelhece, 
juntamente com profissionais 
de outras áreas; e prestar de 
serviços de consultoria, assesso-

Senadsor Elmano Férrer 

(PMDB-PI).

A Comissão de Assuntos Sociais 
do Senadso aprovou e concedeu 
regime de urgência, ao relatório 
de Vicentinho Alves (PR-TO) 
que institui no país o Estatuto 
da Segurança Privada. Durante a 
votação, o senador Randolfe Ro-
drigues (Rede-AP) tentou retirar 
do texto os artigos que, na prática, 
vedarão que bancos prestem ser-
viços a terceiros no transporte de 
valores. Essa emenda supressiva 
acabou sendo rejeitada, porém o 
senador já adiantou que retornará 
à discussão no Plenário.

Randolfe voltou a expressar seu 
entendimento de que a vedação 
seria inconstitucional, por ferir 
princípios ligados à livre iniciativa 
e à concorrência.

Ele também critica o Senado 
por estar “tomando partido” 
numa disputa mercadológica en-
tre bancos, na prática restringin-
do a atuação do capital nacional 
num mercado que corre o risco 
de transformar-se num duopólio.

“Não tenho nada contra a 
atuação do capital internacional, 
só lembro que as duas maiores 
empresas deste mercado têm 
em sua composição societária 
bancos norte-americanos num 
caso, e bancos espanhóis no ou-
tro. Na prática o texto restringe 
a participação desta empresa de 
capital nacional, que hoje tem 5% 
do mercado. Outros países latino-
-americanos, como a Argentina, 
já viram este mercado tornar-se 
um duopólio, que é o que ocorrerá 
conosco”, criticou.

Senador Vicentinho Alves

(PR-TO).
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Ele contém 20 metas para 
a educação em todos os 
níveis, do ensino infantil 

à pós-graduação, para serem 
alcançadas em dez anos, até 
2024. Até agora porém, nesses 
três anos, apenas 20% das me-
tas foram cumpridas, segundo 
o Observatório do PNE. O 
senador Cristovam Buarque 
(PPS-DF) falou ao programa 
Salão Nobre, da TV Senado, 
que esse resultado já era es-
perado, porque educação não 
é prioridade no país e nunca foi 
em nenhum governo.

Além desse resultado, Cris-
tovam  acredita que o PNE 
vai alterar pouco a educação 
brasileira. As metas que foram 
cumpridas, na opinião do sena-
dor, seriam realizadas mesmo 
sem o plano. “É para inglês ver. 
Não adianta ter meta sem de-
fi nir como fazer”, critica. Para 
que a educação brasileira dê 
um salto, ele sugere que alguns 

O senador Cristovam Buarque falou ao programa Salão Nobre, 

da TV Senado.
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Projeto de educação de 
qualidade levaria 30 anos
O Plano Nacional de Educação aprovado em 2014 pelo Congresso Nacional completa três anos este ano

implantação, para Cristovam, é 
possível, mesmo em tempo de 
corte de gastos orçamentários. 
Ele estima que a efetivação des-
se projeto levaria cerca de 30 
anos, considerando 2% ao ano 
de crescimento da economia. 
“Se você fi zer em 30 anos, vai 
custar 6,5% do PIB. Não precisa 
de 10%”, como está previsto 
na meta 20 do PNE, explica o 
senador.

Para ele, o problema da edu-
cação não é a falta de recursos: 
“Se você para os vazamentos [de 
recursos públicos], é saber fazer 
[as ações] e defi nir quanto tem-
po vai levar”. Autor de um dos 
primeiros projetos que fi xou o 
piso nacional para o professor, 
ele também defende que o 
salário para esses profi ssionais 
chegue a R$ 10 mil e garante 
que isso possível, se a educação 
passar a ser prioridade, como 
fi zeram a Irlanda, a Finlândia e 
a Coreia do Sul (Ag.Senado).

municípios sejam escolhidos 
como uma espécie de “tubo de 
ensaio”, para receber grande 
investimento em educação. 
Nessas cidades, haveria escola 
de qualidade, ensino integral, 
com equipamentos modernos 

e professores qualificados. 
Depois, esse modelo seria ex-
pandido para o resto do país. 

O senador defende ainda a fe-
deralização da educação básica, 
como ele propõe em proposta 
de emenda à Constituição. Essa 

Maia vai devolver MPs que não 
tenham relevância e urgência

que isso é prejudicial à demo-
cracia brasileira. Ele defendeu 
que o Planalto encaminhe por 
projeto de lei as novas regras 
para processo administrativo 
do BC e da CVM, assunto 
principal da MP 784 – que vai 
perder a validade no dia 19 se 
não for votada pela Câmara e 
pelo Senado.

“O governo tem que achar 
o melhor mecanismo para 
recompor esse texto, porque 
certamente não será por me-
dida provisória, até porque, se 
o governo não quis votar hoje, 
fi cou caracterizado que não 
tem relevância nem urgência”, 

disse. O presidente da Câmara 
também defendeu que o go-
verno encaminhe proposta 
que adia para agosto de 2018 
o reajuste concedido a servi-
dores previsto para janeiro 
próximo. Segundo Maia, Te-
mer poderia ter encaminhado 
um texto em setembro, mas 
optou por não mandar.

“O que o governo faz de 
melhor é mandar por projeto 
de lei, para que a Câmara não 
devolva. Tem relevância, mas 
não tem urgência já que o Or-
çamento só vai ser executado 
no ano que vem”, defendeu 
(Ag.Câmara).

Aprovada mudança na contagem 
de prazos na Justiça do Trabalho

Polêmica sobre bancos 
continua no Estatuto 
da Segurança Privada

Randolfe ainda entende que a 
atuação desta empresa brasileira 
(a TB Forte) tem contribuído para 
a prática de preços mais baixos no 
setor, inclusive em concorrências 
públicas. Ao fi nal, Vicentinho aca-
bou acatando uma outra emenda, 
apresentada por Randolfe e Hélio 
José (PMDB-DF), que alarga para 
5 anos o período de transição 
para que os bancos restrinjam 
o transporte de valores a cargas 
próprias.

O senador tocantinense ressal-
tou ainda que hoje atuam neste 
mercado quase 40 empresas, e 
que a liberação para que os bancos 
prestem serviços a terceiros é que 
pode levar a uma concentração de 
mercado, prejudicando as regiões 
mais pobres onde a TB Forte não 
atua. Vicentinho também avalia 
como uma espécie de “desvio de 
função” caso instituições como o 
Banco do Brasil resolvam investir 
no ramo da segurança privada 
(Ag. Senado).

Regulamentação de 
gerontólogos pode 

seguir para a Câmara

ria ou auditoria sob o ponto de 
vista gerontológico, entre outras 
atribuições.

O texto também prevê que os 
atendimentos relativos à preven-
ção e à manutenção da saúde do 
idoso, a serem realizados pelo 
SUS, poderão ser prestados por 
gerontólogos em ambulatórios e 
unidades geriátricas de referên-
cia, com pessoal especializado 
nas áreas relativas à gerontologia 
geral. O mesmo se dará em relação 
à proteção ao idoso no âmbito da 
assistência social. Férrer disse 
defender a especialização na 
Gerontologia por entender que 
“a saúde, segurança e bem-estar 
das pessoas que utilizam esse ser-
viço não podem cair nas mãos de 
amadores ou de aventureiros de 
primeira viagem” (Ag.Senado).


