
 

1ª Conferência de Promoção da Saúde da Fiocruz  

Vice-Presidência de Ambiente, Atenção e Promoção da Saúde 

Roteiro para Roda de Conversa 

 

Tema: Envelhecimento e Promoção da Vida e da Saúde  

Coordenador (es) da Temática da Roda de Conversa: 

Nome: Dalia Romero  

Email: dalia.fiocruz@gmail.com 

Telefone: 21-38653240 e 21- 986676916 

 

Questões norteadoras: 

1-Avanços e Retrocessos nas políticas e ações para o envelhecimento saudável e 

cuidados dos idosos 

2- Iniciativas da FIOCRUZ sobre Promoção da Saúde: território e participação, pesquisa, 

intervenções 

 

Textos de referência (se quiser enviar algum para os participantes): 

Brasil possui políticas e é signatário de Planos Internacionais que especificam direitos e 

norteadores do modelo de promoção para o bem-estar para os idosos, sendo alguns 

deles: 

Política Nacional do Idoso (Lei nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994) - Dispõe sobre a 
Política Nacional do Idoso, cria o Conselho Nacional do Idoso e dá outras providências. 
A Política Nacional do Idoso tem por objetivo assegurar os direitos sociais do idoso 
(pessoas maiores de 60 anos de idade), criando condições para promover sua 
autonomia, integração e participação efetiva na sociedade. A Lei dispõe sobre os 
princípios, diretrizes, organização, ações governamentais e disposições gerais que 
deverão orientar a Política. 

Plano de Ação Internacional para o Envelhecimento (ONU, Madrid, 2002) - O objetivo 
do Plano de Ação é garantir que, em todas as partes, a população possa envelhecer 
com segurança e dignidade e que os idosos possam continuar participando em suas 
respectivas sociedades como cidadãos com plenos direitos. O Plano busca oferecer um 
instrumento prático para ajudar os responsáveis pela formulação de políticas a 

https://sisapidoso.icict.fiocruz.br/sites/sisapidoso.icict.fiocruz.br/files/politica_nacional_do_idoso.pdf
https://sisapidoso.icict.fiocruz.br/sites/sisapidoso.icict.fiocruz.br/files/plano_de_acao_internacional_para_o_envelhecimento.pdf


considerar as prioridades básicas associadas com o envelhecimento dos indivíduos e 
das populações. As recomendações para a adoção de medidas organizam-se em três 
direções prioritárias: os idosos e o desenvolvimento; promover a saúde e o bem estar 
até a chegada da velhice; e criar ambientes propícios e favoráveis. 

Estatuto do Idoso (Lei n° 10741, de 1° de Outubro de 2003) – Regula e reconhece os 
direitos das pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, sendo um 
instrumento para a realização da cidadania. O Estatuto dispõe sobre os direitos do idoso 
à vida, à liberdade, ao respeito, à dignidade, aos alimentos, à saúde, à convivência 
familiar e comunitária, entre outros direitos fundamentais (individuais, sociais, difusos e 
coletivos), cabendo ao Estado, à comunidade, à sociedade e à família a 
responsabilidade pela asseguração desses direitos. 

Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (Portaria MS/GM n° 2528, de 20 de outubro 
de 2006) - Direciona medidas coletivas e individuais de saúde para população idosa em 
consonância com os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde, a fim de 
promover a recuperação, a autonomia e a independência dos idosos. 

 

Convidados (pessoas chave para discussão): Em caso de disponibilidade de espaço 

abriremos para participação do público do evento. 

Nome email tel 
• Daniel Groisman 

(EPSJV/FIOCRUZ) 

dgroisman@fiocruz.br 986619815 

Leila Tavares FIOSAUDE  
leila@fiosaude.org.br  

 

Valeria Teresa Saraiva 
Lino. ENSP/Centro de 
Saúde 

valerialino@ensp.fiocruz.br 99292-3434 

 
José Luiz Telles. 
ENSP/FIOCRUZ 
 

jluiztelles@gmail.com  

Celia Caldas. UERJ celpcaldas@gmail.com   

Leo Maia 
GISE/ICICT/FIOCRUZ 

leormaia96@gmail.com (21) 98883-1021 

Débora Castanheira 
GISE/ICICT/FIOCRUZ 

deboracastanheira1@gmail.com  
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Produto Final (além da relatoria: documento, carta, recomendação, etc): 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

Relatoria 

Nome:_____________________________________________ 

Email: _____________________________________________ 

Telefone: __________________________________________ 

 

 


