EDITAL DE DIVULGAÇÃO
4ª Edição do Mapeamento de Experiências Exitosas de Gestão Pública no campo do
Envelhecimento e Saúde da Pessoa Idosa – 2016
O Mapeamento de Experiências Estaduais, Municipais e de Distritos Sanitários Especiais
Indígenas –DSEI no Campo do Envelhecimento e Saúde da Pessoa Idosa é uma iniciativa que
integra a agenda anual da Coordenação de Saúde da Pessoa Idosa (COSAPI/DAPES/SAS) do
Ministério da Saúde, em parceria com o Instituto de Comunicação e Informação Científica e
Tecnológica em Saúde (ICICT/Fiocruz).
Seu objetivo é conhecer e dar visibilidade a boas práticas de municípios, estados e DSEIs no
campo da saúde da pessoa idosa. Com isso, espera-se divulgar e compartilhar experiências com
gestores, profissionais de saúde e interessados em geral, e incentivar estratégias e ações que
contribuam para qualificar o cuidado à pessoa idosa no Sistema Único de Saúde.
Convidamos gestores e profissionais de saúde a inscrevem suas práticas voltadas para a população
idosa.

Cronograma da 4ª Edição do Mapeamento de Experiências Exitosas de Gestão Pública
no campo do Envelhecimento e Saúde da Pessoa Idosa
Etapa
1ª Inscrição
2ª Avaliação das experiências inscritas
3ª Divulgação dos Resultados
4ªApresentação e premiação das 14 experiências
selecionadas

Período
1º a 31 de agosto de 2016
1º a 21 de setembro de 2016
3 de outubro de 2016
Novembro/dezembro (data a definir)

1ª Etapa – Inscrição
A inscrição será realizada por meio de formulário eletrônico disponível no site
http://saudedapessoaidosa.fiocruz.br/, amplamente divulgado. As inscrições ficarão abertas no
período de 1º a 31 de agosto de 2016.
2ª Etapa – Avaliação das experiências inscritas
As experiências inscritas serão avaliadas por um comitê avaliador composto por gestores,
pesquisadores e controle social, representantes das instituições Comissão Intersetorial de Atenção
a Saúde nos Ciclos de Vida (Criança, Adolescente, Jovem, Adulto (a) e Idoso (a)) –
CIASCV/CNS, Conselho Nacional dos Direitos do Idoso - CNDI, Conselho Distrital de Saúde
Indígena – CONDISI, Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CONASEMS,
Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CONASS, Organização Pan-Americana de Saúde OPAS, ICICT/Fiocruz, Ministério da Saúde e outras, convidadas pela COSAPI. Não serão
divulgados os nomes dos avaliadores de cada experiência, por tratar-se de um processo sigiloso.
O avaliador dará uma nota para cada um dos seguintes critérios, cuja soma máxima será de 100
pontos:
a. Alinhamento com os princípios e diretrizes do SUS, com a Politica Nacional de Saúde da
Pessoa Idosa (Portaria GM/MS n° 2528/2006) , com as diretrizes para organização das Redes de
Atenção à Saúde (Portaria GM/MS n° 4279/2010), e com a Política Nacional de Atenção à Saúde

dos Povos Indígenas (Portaria GM/MS 254/2012) no caso das experiências dos DSEIs – 30
pontos;
b. Caráter inovador* – 20 pontos;
c. Reprodutibilidade em outras realidades – 20 pontos;
d. Relevância dos resultados – 30 pontos.
* Será considerada uma experiência com caráter inovador aquela experiência que inova na
maneira de criar estratégias ou caminhos diferentes daqueles habituais utilizados para qualificar
o cuidado à pessoa idosa. A inovação não se refere necessariamente à invenção de novos produtos,
serviços ou tecnologias, mas também à criação de modos diversos de organizar e otimizar serviços
com os recursos já existentes.
A partir das avaliações, serão selecionadas 14 experiências, considerando também a
representatividade regional. As vagas serão disponibilizadas segundo a esfera de atuação da
experiência, da seguinte maneira:
Grupo A - Experiências Estaduais: 03 vagas
Grupo B - Experiências Municipais: 09 vagas
Grupo C – Experiências de DSEI: 02 vagas
Caso não seja preenchida uma vaga em qualquer grupo, seja por ausência de inscrição seja por
não adequação aos critérios de avaliação, a vaga será destinada ao grupo com maior número de
experiências inscritas.
3ª Etapa – Divulgação dos Resultados
As
14
experiências
selecionadas
em
2016
serão
divulgadas
no
site
http://saudedapessoaidosa.fiocruz.br/, e em outras mídias. Além disso, o resultado será enviado
por e-mail para todos os participantes inscritos.
A organização do mapeamento não se responsabiliza por informações preenchidas de forma
incorreta ou incompleta que impossibilitem o contato com os responsáveis pela inscrição da
experiência, como o endereço para correspondência (incluindo CEP), endereço de email e número
de telefone (incluindo DDD).
4ª Etapa – Apresentação das 14 experiências selecionadas
Os coordenadores das experiências selecionadas serão convidados a apresentarem as mesmas
durante evento a ser organizado em Brasília/DF, que terá também como convidados os integrantes
do Colegiado Nacional de Coordenadores de Saúde da Pessoa Idosa, áreas técnicas do Ministério
da Saúde, OPAS, CONASS, CONASEMS, CNDI,CIASCV/CNS, CONDISI, entre outros. Nesse
evento, a Coordenação de Saúde da Pessoa Idosa realizará uma premiação simbólica, por meio
de entrega de Certificado de Reconhecimento de Experiência Exitosa, no âmbito do SUS.
Todas as experiências inscritas que estiverem de acordo com os critérios do Edital ficarão
disponibilizadas no site http://saudedapessoaidosa.fiocruz.br/, com destaque para as 14
selecionadas.
Contato:
Coordenação de Saúde da Pessoa Idosa/COSAPI/DAPES/SAS/MS
SAF Sul, Trecho 2, lotes 5/6
Torre 2 – Ed. Premium - Térreo – Sala 14
(61) 3315-6226 – idoso@saude.gov.br

