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 Rio de Janeiro - “É muito simples. O futuro do envelhecimento será definido pelos 

níveis de justiça e equidade ao longo do curso de vida. O futuro da nossa velhice 

depende do envelhecimento futuro dos outros”, diz Alexandre Kalache, Presidente do 

ILC-BR (Centro Internacional de Longevidade Brasil) no contexto das discussões do VI 

Fórum Internacional da Longevidade que ocorreu nos dias 22 e 23 de novembro de 

2018, na sede da Bradesco Seguros no Rio de Janeiro. 

 O Fórum, que teve como tema o “Futuro do Envelhecimento”, resultou num 

documento intitulado “Construindo o Futuro do Envelhecimento”. Este documento traz 

as ideias centrais das discussões que abordou questões tais como tecnologia e 

inovações, cuidados, atenção primária e, como temas transversais, desigualdade, 

gênero e raça. O relatório parte do princípio que gênero, raça/cor da pele, nível 

educacional e condição social são determinantes essenciais na construção da 

longevidade, do indivíduo e da sociedade. O envelhecimento é um processo relacional 

dinâmico. Um curso de vida marcado por necessidades não atendidas, limitações de 

acesso ou pura e simples exclusão sofre um efeito acumulativo dessas privações, que 

se amplifica na velhice. 

 O documento pode ser baixado em português e inglês através do site do ILC-

BR: http://ilcbrazil.org/portugues/publicacoes/. 

 

 O Fórum Internacional da Longevidade 

O Centro Internacional de Longevidade do Brasil (ILC-BR), em colaboração com 

o Bradesco Seguros e outros parceiros, realiza anualmente, desde 2013, o Fórum 

Internacional da Longevidade, no Rio de Janeiro. Os eventos anteriores foram focados 

em "criar uma cultura do cuidado em resposta à revolução da longevidade" (2013); 

"Gênero e envelhecimento" (2014); "Abordagens amigas do idoso" (2015), "Design e 

tecnologia amigos do idoso" (2016) e “Criar resiliência ao longo do curso de vida” (2017), 

todos que produziram documentos amplamente divulgados. 
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