AUMENTO DA POPULAÇÃO IDOSA FAZ
CRESCER SERVIÇO DE COLETA DOMICILIAR
EM LABORATÓRIOS

No próximo sábado, 1º de outubro, comemora-se o Dia Internacional da
Terceira Idade. A população brasileira tem passado por um rápido
processo de envelhecimento, devendo somar, até 2025, 31,8 milhões de
pessoas com mais de 60 anos. Esse crescimento, superior ao de muitos
outros grupos etários, está mudando as prioridades na saúde pública e
repercutindo também nos serviços prestados pela rede privada.

Um exemplo disso é o crescimento do atendimento domiciliar realizado
pelos laboratórios de análises clínicas. A preços bastante atrativos, são
oferecidos hoje aos pacientes praticamente todos os serviços realizados
dentro das unidades, mas com maior conforto, privacidade e
comodidade.

“A população idosa representa cerca de 70% do nosso atendimento
domiciliar. Muitas vezes, são pacientes já debilitados ou com dificuldades
de locomoção. Oferecemos a eles o mesmo cuidado e rigor dos
procedimentos realizados nas unidades do laboratório, mas dentro da
sua própria casa”, destaca Mylaidy Spindola, gerente de atendimento do
laboratório Geraldo Lustosa.

Segundo Mylaidy, o serviço de coleta domiciliar e empresarial cresce a
cada ano no Lustosa. De 2015 para 2016, houve um incremento de 20%
na demanda, o que levou o laboratório a investir em uma nova frota,
além da contratação e qualificação de novos profissionais.

Independentemente de onde é realizada a coleta, o cuidado com o
paciente é sentido desde o primeiro contato. “Nosso atendimento é 100%
feito por um profissional de patologia clínica, o que permite uma melhor
leitura dos pedidos médicos e uma orientação mais precisa ao paciente.
Esse modelo de atendimento na fase pré-analítica qualifica todo o
processo e garante a assertividade dos resultados”, destaca Spindola.

A expectativa do Lustosa é que o atendimento domiciliar ganhe cada vez
mais espaço entre os serviços prestados, possibilitando aumentar ainda
mais a proporção do atendimento em comparação com a coleta física na
unidade. “Atualmente, a coleta domiciliar e empresarial representa 08%
do nosso atendimento geral. Com o crescimento da população idosa,
acreditamos que esse índice chegará a 24% nos próximos 10 anos”,
ressalta.
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