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 A Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia - seção RS (SBGG-RS) vem a público 
para se posicionar sobre um tema que, infelizmente, repercute sistematicamente nas mais 
variadas mídias, por vezes, de forma superficial e inadequada: os critérios de preferência para 
internação em unidades de terapia intensiva (UTIs) Covid -19. 
 Com o argumento de que pessoas jovens teriam maior chance de sobrevivência à doença, 
fala-se sobre o fator idade cronológica ser preponderante para definir a prioridade de suporte. 
Ressaltamos que, além de caracterizar idadismo, etarismo ou ageísmo (discriminação de pessoas 
pela idade), tal pensamento reflete falta de empatia e respeito à pessoa idosa. Externamos nossa 
preocupação com o fato de muitas delas, possivelmente, deixarem de buscar atendimento e 
suporte de saúde e, dessa forma, sofrerem agravos potencialmente irreversíveis ao acreditarem 
que poderão ser “deixadas para trás”.   
 Diversos estudos científicos demonstram que a capacidade funcional prévia à internação  
é um marcador significativo para definir chance de sobrevivência. Pessoas idosas saudáveis e 
com boa funcionalidade podem ter inclusive melhor prognóstico que as mais jovens. Além disso, 
devem ser consideradas doenças crônicas, valores e preferências do paciente ou de seu 
representante legal. Portanto, idade cronológica não representa fator isolado para a escolha de 
prioridade no cenário hospitalar, o que já está bem estabelecido na literatura científica e entre os 
profissionais envolvidos no processo de decisão.  
 A SBGG-RS coloca-se à disposição da sociedade, de todos os profissionais da área da 
Geriatria e Gerontologia e das demais especialidades da saúde neste momento desafiador. 
Estamos juntos e lutaremos até o fim pela vida e, quando não for mais possível, por uma finitude 
digna. Ademais, reforçamos o pedido para que a população redobre os cuidados de proteção e 
siga os protocolos de enfrentamento à pandemia, preservando principalmente a população 
pertencente aos grupos de risco. 

Porto Alegre, 02 de março de 2021. 
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