
                          

 

ATA DA REUNIÃO DE DIRETORIA E COMISSÕES DA SBGG EM 17 E 18 DE NOVEMBRO 2012 

Presentes:  Nezilour Lobato, Daniel Kitner, Mariana Alencar, Ana Lucia Vilela, Maria Alice Toledo, 
Silvia Pereira, Leila Auxiliadora Sant´Ana, Angélica Sanchez, Maria Celi Crispim, Marianela Hekman, 
Daniel Azevedo, Elisa Franco, Claudia Fló e Jussara Rauth e Dr. Florentino Cardoso (Presidente AMB).



Nezilour iniciou a reunião explicando que ela foi marcada para esta data devido à agenda do Dr. 1 
Florentino, presidente da AMB. Agradeceu a presença de todos e em especial à Elisa, que 2 
aniversariou ontem. Em seguida, fez um breve balanço da sua gestão e agradeceu o empenho de 3 
todos. Enfatizou a conquista da SBGG perante as operadoras de saúde, com o reajuste do valor da 4 
AGA para R$ 60,00. Neste momento, Dr. Florentino chegou, sendo saudado por todos. Nezilour 5 
seguiu discorrendo sobre a proibição das práticas de “antienvelhecimento”, a Resolução do CFM 6 
sobre a Diretiva Antecipada de Vontade (testamento vital), o projeto de lei sobre a profissão de 7 
cuidador, que está sendo acompanhado pela SBGG, bem como o projeto de lei que torna obrigatória 8 
a disciplina de geriatria nos cursos de medicina. Ressaltou também as ações junto à OAB para criar 9 
uma Vara específica para o idoso. Nezilour passou a palavra ao Dr. Florentino, que iniciou o processo 10 
de apresentação de todos, diretoria e presidentes das comissões. Pela ordem: Henriette Krutman,  11 
Mariana Collares, Daniel Azevedo, Daniel Kitner, Claudia Fló, Maria Celi Lyrio Crispim, Jussara Rauth, 12 
Marianela Heckman, Elisa Franco, Maria Alice Toledo, Silvia Pereira, Leila Sant´Ana e  Ana Lúcia Vilela. 13 
Dr. Florentino iniciou, então, a projeção dos slides da sua apresentação: O idoso no Brasil. Discorreu 14 
sobre a transição demográfica, aumento de proporção desta camada etária, necessidade de políticas 15 
públicas e de se conhecer os tipos de profissionais especialistas e a quantidade deles e as vagas de 16 
outras profissões que cuidam do idoso. Terminou  a parte epidemiológica informando que em 2050 17 
haverá 172 idosos para cada 100 jovens, com taxa de natalidade negativa e um país 18 
predominantemente idoso. Informou sobre a campanha denominada “O futuro promete - Chegue 19 
bem lá” (www.salvesaude.com.br) que promoverá um encontro em Brasília, no próximo dia 4 de 20 
dezembro e cujo objetivo é influenciar na saúde do idoso, educando a população sobre medidas 21 
preventivas. O brasileiro demonstra nas pesquisas de opinião a sua grande preocupação com a saúde 22 
e está havendo uma grande migração para o sistema de saúde suplementar, um mercado em 23 
expansão, porém a qualidade dos serviços prestados pelas operadoras é extremamente variável. 24 
Discorreu sobre a baixa remuneração médica, fixada pela AMB/CHBPM (Classificação Hierarquizada 25 
de Procedimentos Médicos no Brasil). Em relação ao SUS, os maiores problemas são a corrupção, o 26 
baixo investimento e a má gestão, fatores impeditivos do rápido acesso e da boa qualidade no 27 
atendimento. Impactando nisto está a longa graduação médica e a especialização , o que posterga 28 
mais ainda a preparação do profissional. O governo quer chegar à proporção de 2,5 médicos para 29 
cada 1.000 habitantes, o que só ocorre atualmente no Rio de Janeiro e em Brasília. Na verdade, o 30 
governo não sabe de quantos médicos o Brasil precisa, em quais especialidades e localidades. Há 31 
mais mulheres do que homens na medicina. O governo quer aumentar as vagas para residência 32 
médica, porém há necessidade de se fazer isto com qualidade. Em relação à graduação, a maioria das 33 
escolas médicas é particular e está na região Sudeste, particularmente em São Paulo. O Ministério da 34 
Saúde iniciou um programa de valorização do profissional, mas a falta de condições de trabalho 35 
impede que o médico se estabeleça em algumas cidades. A AMB combateu este projeto dizendo não 36 
ser um problema de remuneração, mas sim de gestão e que há um subfinanciamento na área da 37 
saúde: o governo federal está diminuindo os gastos com saúde (proporcionalmente ao PIB): são 3,6% 38 
hoje contra 7% gastos em 2001, sendo que a população continua em expansão, o que agrava ainda 39 
mais esse desbalanceamento. A AMB está deflagrando uma campanha para aumentar o 40 
financiamento da saúde, para a qual devem ser canalizados pelo menos 10% dos recursos 41 
disponíveis. Estão coletando assinaturas (informações em www.amb.org.br) para um projeto de lei 42 
de iniciativa popular nesse sentido. Há necessidade de políticas públicas para o idoso baseadas em 43 
diretrizes emanadas das Sociedades e não por um só especialista como o Ministério da Saúde 44 
costuma fazer. Melhorias que deveriam ser realizadas: ações norteadas pela epidemiologia, melhoria 45 
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da qualidade do ensino mais financiamento, trabalho em multidisciplinaridade. Após o término da 46 
apresentação, Nezilour elogiou a sua excelência e reforçou a questão das necessidades diferenciadas 47 
das Regiões do país e a busca de mais qualidade no atendimento. Explicou que o idoso que vive nos 48 
grandes centros tem mais acesso a medicamentos de alto custo, e que, ao perguntar o porquê a 49 
funcionários do Ministério da Saúde durante um encontro em Brasília, obteve a resposta de que há 50 
recursos para todos e que o problema é de gestão. Questionou se teremos tempo para formar 51 
profissionais de qualidade para tratar esta população que envelhece em progressão geométrica.  52 
Diante de tudo que foi exposto, Nezilour perguntou como a AMB pode nos ajudar e como podemos 53 
ajudar a AMB. Henriette lembrou sobre as políticas públicas e Nezilour informou sobre a criação de 54 
uma comissão de políticas públicas, para a qual está convidando Karla Giacomin e Marco Polo, 55 
dentre outros nomes. Elisa ressaltou que, para haver qualidade, há necessidade de investimento em 56 
mão de obra e o governo não valoriza isto. Deu exemplo da sua cidade em que se criou um centro do 57 
idoso; por ser resolutivo, foi copiado no sentido somente para se colocar somente geriatras em 58 
outros centros de saúde e, obviamente não teve o mesmo perfil de resolutividade. Lembrou que se 59 
há mais pessoas com doenças crônicas se terá mais atendimentos emergenciais por agudização. 60 
Claudia Fló ressaltou a baixa remuneração dos profissionais da área da saúde e informou que o 61 
estado de SP criou centros de referência do idoso ligados a grandes centros de geriatria de 62 
universidades, o que foi uma boa iniciativa. Mariana contou sobre o processo de referência e 63 
contrarreferência em BH: o idoso é  avaliado pelo serviço especializado e devolvido à rede com um 64 
plano terapêutico. Claudia informou ser o modelo de SP baseado neste de BHz. Nezilour lembrou a 65 
importância da capacitação profissional e de como a SBGG pode levar conhecimento para área de 66 
saúde para qualificar o profissional da saúde, inclusive o idoso. Sílvia ressaltou a necessidade de levar 67 
conhecimento básico de geriatria ao profissional não especialista, pois é ele quem resolve 80% dos 68 
casos dos pacientes idosos, e de como a AMB pode ajudar nesta melhoria da qualificação desses 69 
profissionais.  Jussara Rauth explanou sobre sua experiência de 10 anos na gestão da política pública 70 
para idosos no RS, falando das dificuldades para a efetivação dessas políticas. Há produção técnica 71 
em nossos eventos, mas externamente influenciamos muito pouco. Chegou à conclusão de que não 72 
existe nem mesmo política de governo, quanto mais de Estado. Defende que a AMB também pode 73 
ajudar para nos inserirmos nos espaços formuladores das políticas públicas. Comentou que existe um 74 
PIS que é um fator de cálculo para financiamento dos serviços básicos em relação ao número de 75 
idosos no município. Nezilour ressaltou que a área médica é pouco atraente em termos de 76 
remuneração e defendeu outras áreas de atuação como: sono, densitometria óssea, neuropsiquiatria 77 
e urgências geriátricas. Elisa comentou que a SBGG já titulou mais de mil geriatras e que existem pré-78 
requisitos, além dos estabelecidos pela AMB, como 08 anos de experiência na área de geriatria, para 79 
adquirir o título, ficando como residência médica e estágios na área. Comentou sobre a ausência de 80 
candidatos para residência em geriatria, pois os profissionais preferem fazer os cursos de 81 
especialidade e não as residências médicas. Não há interesse da Sociedade em facilitar a entrada 82 
para especialistas. Ela expõe em slides que profissionais que fazem cursos de especialidade e não a 83 
residência, normalmente não passam nas provas de título da Sociedade. Comentou que a Unicamp 84 
não tem especialistas em Geriatria, embora sejam ótimos profissionais. Mostrou planilha da 85 
comissão de titulo de 2011 e 2012 e as representações em todo o país. Mostra a variação no número 86 
de aprovação, mesmo que a prova traga, em geral, o mesmo enfoque, algumas vezes com aprovação 87 
de 30% dos inscritos. Ressaltou que as inscrições em 2011 de candidatos tendo com pré-requisito 08 88 
anos de atuação profissionais tiveram somente cerca de 10% de aprovação. Um candidato com 89 
residência tem 8 vezes mais probabilidade de aprovação do que aqueles que atendem ao pré-90 



requisito de 08 anos de atuação. Em 2012, houve apenas 14% de aprovação para aqueles somente 91 
com atuação profissional em relação aos residentes ou em estágios na área. Existe interesse do 92 
governo em aumentar o número de geriatras; entretanto, é preciso que tenham qualificação para 93 
isso, comentou Elisa. Devemos discutir sobre uma prova diferenciada para profissionais com mais 94 
anos de carreira, porém há uma preocupação com a qualidade e não somente com o número de 95 
especialistas. Em seguida Silvia questionou sobre o posicionamento da AMB frente à realização de 96 
um congresso de geriatria por outra especialidade (DECAGE). Dr. Florentino explicou que não há esta 97 
possibilidade e que, nessa circunstância, a SBGG pode enviar solicitação para que a AMB 98 
intervenha, mesmo que a posteriori. Em relação ao questionamento de recursos humanos, sugeriu 99 
que a sociedade elabore um programa para preparação de geriatras e a AMB lutará por este 100 
modelo para a categoria. Perguntou sobre a quantidade de geriatras, de geriatras titulados e 101 
quantos são necessários. Henriette informou que são 1.290 os registrados no CFM somados aos 102 
titulados pela SBGG. Ele comentou sobre a vontade de conhecer o projeto de SP (Claudia Fló), 103 
conhecerá melhor a rotina de BH e Cristina da ATI (área técnica do idoso) federal. Em relação às 104 
áreas de atuação, a SBGG deve formalizar um pedido à Comissão Mista de Especialidade sobre 105 
quais áreas são pleiteadas pela Sociedade. Sugeriu uma nova prova para os profissionais com mais 106 
de 15 anos de atuação. Solicitou à Elisa as avaliações realizadas em 2010 e 2011. Ressaltou a 107 
educação médica continuada como imprescindível à manutenção da qualidade do atendimento 108 
médico. Perguntou se há informações sobre o impacto na performance do tratamento de um idoso 109 
tratado por um geriatra e um não geriatra. Elisa respondeu que há estudos que comprovam que um 110 
geriatra lida melhor com síndromes geriátricas ocultas e complexas do que um não especialista. 111 
Nezilour agradeceu a presença do Dr. Florentino que retribuiu os agradecimentos e se colocou à 112 
disposição pelo celular: (11) 982796340 e e-mail: florentinocardoso@terra.com.br. Em seguida foi 113 
exibido um vídeo com Aline Thomaz, presidente da comissão de Informática. Ela explicou que a 114 
estrutura atual do site não atende às necessidades da SBGG e propõe uma reformulação total, uma 115 
vez que não há condição estrutural de reformas parciais na atual plataforma. A tomada de preços 116 
realizada por ela junto à Intercraft, Traço e Unimagem, esta última apresentou a proposta mais em 117 
conta (R$ 29.900,00) e cumprindo as exigências, o que a torna a mais qualificada para esta 118 
empreitada.  Daniel Azevedo alertou que não adianta ter uma ótima ferramenta se não tivermos 119 
também uma equipe preparada para usá-la. Nezilour concordou com Daniel e informou que está 120 
organizando junto às comissões científicas assuntos para colocar no site, assim como eventos 121 
científicos com o grupo GEN. Mariana sugeriu que haja um cronograma de mudanças, primeiro 122 
escolhendo e treinando as pessoas e depois mudando o site. Claudia Fló sugeriu contratação de um 123 
profissional para suprir esta lacuna de associados que possam se dedicar às mudanças no site. Maria 124 
Alice sugeriu que seja concomitante a reformulação do site e a preparação de profissionais, ao que 125 
Ana Lúcia sugeriu que se votasse essa proposta de processo concomitante, com cronograma 126 
capitaneado pela Aline e Henriette.  Todos os presentes concordaram com a proposta. Daniel 127 
Azevedo pontuou que, quando houvesse a mudança para a Unimagem, fosse preservado todo o 128 
conteúdo do site, incluindo as notícias veiculadas nesses anos com a Agência Traço. Ele também 129 
sugere que cada seccional possua um elemento de ligação com a Comissão de Informática a fim de 130 
garantir o fluxo de informações para o Portal. Deve ser uma pessoa designada para garantir a 131 
atualização frequente das páginas relativas à sua Seção Estadual, encaminhando à Comissão de 132 
Informática informações sobre eventos, notícias e links. Silvia propôs links do site da nacional para as 133 
seccionais. Henriette informou que foi contratada uma pessoa para a revisão dos textos a serem 134 
publicados na G&G e ajudar a Dra. Maysa Cendoroglo e que até o primeiro semestre de 2013, as 135 



edições deverão estar em dia com o cronograma. Nezilour repassou a sua preocupação com a 136 
possibilidade de multa aplicada pela ANVISA pela veiculação de anúncios de medicamentos na G&G,  137 
cuja circulação não é restrita aos médicos. Cláudia Fló perguntou se o conselho profissional não pode 138 
explicar à  ANVISA a característica multidiciplinar da Sociedade. Elisa ponderou que esta norma é 139 
internacional e que a gerontologia não pode se sentir menosprezada por esta restrição. Mariana 140 
sugeriu que a norma seja divulgada para todos os associados, evitando constrangimentos e 141 
desinformação. Ana Lúcia solicitou à Henriette que preparasse uma carta de informação a ser 142 
encaminhada a todos os associados e através do site. E avisou que será revisada a parte do 143 
contrato comercial com os patrocinadores da revista à luz das normas da Anvisa e como será 144 
editada a revista de agora em diante. Daniel Kitner sugeriu que as propagandas pudessem seguir 145 
sob a forma de flyers somente para os médicos, porém Ana Lúcia lembrou que depende dos 146 
patrocinadores. Ana Lúcia solicitou que Henriette efetivasse uma consulta à advogada Cyane sobre 147 
as normas da Anvisa e como devemos cumpri-la. Em seguida Marianela informou sobre o Congresso 148 
mundial em Seul, onde haverá a eleição da futura diretoria do COMLAT. Duas entidades mexicanas 149 
concorrem e pediram o apoio do Brasil. Mas Nezilour sugeriu que o Brasil também concorresse, 150 
tendo-se enviado pleito oficial. Explicou que o congresso mundial tem um rodízio por regiões e o 151 
Brasil está apoiando a candidatura da Argentina. O congresso latino-americano possui um rodízio por 152 
países e é necessária uma plataforma; a nossa grande produção científica sustentaria a nossa 153 
candidatura. Retomando a reunião após o almoço, Elisa explanou sobre os critérios da AMB para a 154 
prova, em que os candidatos oriundos da residência e cursos são submetidos à mesma avaliação. Por 155 
isso, o curso de pós graduação deverá ter 40 horas. Informou que a titulação é de 51% do total e 156 
entre os residentes, 88% são aprovados. Sílvia discorda desta norma da AMB que estabelece o tempo 157 
de estágio de 40 h, pois impede que outros profissionais pleiteiem uma especialização e uma 158 
titulação. Elisa informou que estudos internacionais apontam que a maioria dos médicos toma a 159 
decisão de se tornar geriatra durante  residência em área básica. Então Elisa sustenta que não se 160 
deve mudar a regra para um grupo pequeno e em 2019 só poderá se submeter ao título de 161 
especialista através de residência ou curso de 40 horas. Sílvia voltou a defender um estágio de 20 162 
horas que possibilite que o candidato concorra. Elisa explicou que para os candidatos formados há 163 
mais de 15 anos existe a prova especial, que é mais difícil de ser elaborada por ser toda discursiva, e 164 
que a SBGG solicitará ainda este ano à AMB autorização para realizar este tipo de prova. Elisa seguiu 165 
dando informes sobre a CNA e sobre o cadastro de cursos que foi bastante atualizado, porém ainda 166 
há gargalos e sugeriu uma simplificação do cadastramento como já é feito pela CNA, diminuindo a 167 
burocracia. Assim, a Nacional recebe o cadastramento, manda para o seccional competente e esta 168 
retorna com informações se aceita ou não e a Nacional somente ratifica o aceite. Maria Angélica 169 
cobrou mais clareza sobre as regras para cadastramento. Henriette informou que está se fazendo 170 
uma nova catalogação dos cursos e se reiniciará em breve a divulgação no site. Elisa propôs mudar a 171 
regra de que o curso só poderá ser cadastrado antes do seu início. Todos concordaram que este 172 
cadastro anterior ao curso seria um pré cadastro e só seria efetivado se até 6 meses após o 173 
término do curso, fosse enviada a documentação comprobatória, que é um ofício com o nome e o 174 
CPF dos concluintes, assinado pelo coordenador do curso. Elisa terminou sua explanação dizendo 175 
que registrará o regimento interno da comissão de título - GA, faltando apenas uma reunião para 176 
decidir sobre uma solicitação de Nezilour. Mariana explicou que em relação à prova de título da 177 
gerontologia, foi perdida a normatização de cadastro e formação profissional para pontuação. 178 
Claudia Fló informou que haverá duas modalidades de prova. Uma delas será direcionada a quem já 179 
tiver título de mestrado e/ou doutorado, em que a ideia é manter a avaliação do currículo e 180 



entrevista e solicitar a aula que o candidato apresentou no mestrado ou doutorado, atualizada. A 181 
outra modalidade é para os candidatos sem mestrado e/ou doutorado, em que o candidato será 182 
submetido a uma prova escrita que constará de noções básicas de gerontologia, e não mais haverá 183 
questões de áreas específicas. Como pré requisito o candidato deverá ter cadastro no seu Conselho 184 
de Classe e a documentação em ordem para a apresentação original ou fotocópia autenticada 185 
durante a prova. Sílvia deu os informes sobre a comissão de defesa profissional. O processo da AGA 186 
na CBHPM da AMB foi deflagrado na direção de defesa profissional da AMB com o Dr. Zilly. Após 187 
apresentação realizada pelo  Adriano, seguida de muita discussão, chegou-se ao valor de R$ 60, 00. O 188 
médico deverá ser titulado, sócio adimplente da SBGG e a avaliação deverá ser anual ou em casos de 189 
uma intercorrência como AVE (acidente vascular encefálica). Informou que realizaram uma 190 
audioconferência em que se cogitou a possibilidade de se fazer um regimento interno da defesa 191 
profissional através de um encontro com todos os diretores de defesa profissional e todas as 192 
seccionais, antecedida por áudioconferências preparatórias. Ana Lúcia e Daniel propuseram que 193 
esta reunião seja acoplada à próxima reunião de diretoria nos dias 23 e 24 de março de 2013 e 194 
todos concordaram.  Daniel questionou a respeito dos não titulados que se dizem especialistas, ao 195 
que Sílvia informou ter questionado a AMB e o presidente respondeu que se deve fazer denúncia 196 
através da Seccional da SBGG para o Conselho Regional de Medicina. Ana Lúcia questionou se há algo 197 
a fazer, como informar à população. Nezilour informou que a agência RSPress começará uma 198 
campanha que permeará todos os meios de comunicação para informar à população sobre essa 199 
questão do especialista. Nezilour informou também que mandará uma carta para as operadoras de 200 
saúde com a relação de geriatras, a exemplo da que já foi enviada para o grupo Unidas e Unimed. 201 
Nezilour informou que encaminhará uma carta às seccionais de como proceder no caso de uma 202 
possível denúncia sobre profissional que se intitula especialista sem o ser. Nezilour informou que o 203 
projeto que torna obrigatório o ensino de geriatria na graduação de medicina está em andamento, 204 
com a interveniência do Dr. Eustáquio, que solicitou ao deputado Ônix Lorenzoni que relatasse o 205 
processo.  Nezilour terá uma audiência com este deputado. Em relação ao projeto de 206 
regulamentação da  profissão de  cuidador,  ela informou que foi aprovado e já está na comissão de 207 
constituição e justiça. Nezilour defendeu que sejamos pró-ativos, colocando-nos como uma entidade 208 
com uma proposta para este tipo de curso. Nezilour pede para montarmos uma comissão para tomar 209 
a frente dessa questão, pois já perdemos muito tempo. Jussara, Angélica e Paulo Canineu se 210 
responsabilizarão por dar seguimento ao projeto de curso de cuidadores, com a elaboração do 211 
projeto e grade de curso. Nezilour segue falando da SLCOMM e novas parcerias. Participou de 212 
reunião em outubro com 23 indústrias farmacêuticas, possíveis parceiras para as negociações em 213 
2013. A reunião foi na AMB e ela e Silvia ficaram impressionadas com a capacidade de 214 
arregimentação de clientes da SLComm. Henriette fala do seu receio de não termos condições para 215 
produzir os materiais (aulas, guidelines etc) a serem contratados por tantos patrocinadores. Daniel 216 
Kitner acha que, pelo número de associados, teremos condições de atender as demandas, sugere 217 
que Maria Alice tenha um cadastro de colaboradores para ajudar no atendimento a essas demandas. 218 
Nezilour informa que surgiu a necessidade de reativar e criar novas comissões nesta gestão para dar 219 
continuidade aos trabalhos desenvolvidos nas várias esferas da SBGG. Foi criada a comissão para 220 
avaliação de atividades e eventos científicos para corrigir ou melhorar informações que seriam 221 
postadas no Site.  São as seguintes as Comissões permanentes: científica, normas, defesa e ética 222 
profissional, titulo de geriatria e gerontologia, informática, cuidados paliativos, comunicação e 223 
publicações. Depois disso, foram criadas algumas comissões temporárias, como as de cadastro e 224 
avaliação de divulgação. Após reunião com a Seccional do RS, houve necessidade de se criar novas 225 



comissões: nutrição e envelhecimento (um assunto em ascensão no tratamento do idoso) e políticas 226 
públicas. Resolveu-se criar também a comissão de Geriatria Cardiológica (estudar a cardiologia no 227 
idoso). Silvia comentou que o Dr. Fiorentino e Zilly sugeriram que a SBGG trabalhe em conjunto com 228 
a Sociedade de Cardiologia tendo também uma comissão para interface nas demais áreas clínicas. 229 
Jussara sugere que tenhamos comissões abrangendo temáticas mais amplas, menos focadas; no caso 230 
da cardiogeriatria, propõe a criação de uma comissão nesta área e a partir daí, a criação de uma 231 
comissão permanente de interface e posteriormente as subcomissões. Nezilour comentou sobre a 232 
parceria formada com a sociedade de cardiologia, e que é importante que as datas dos eventos 233 
sejam negociadas com calma, pois a partir de agora vamos caminhar juntos. Importante que todos 234 
os assuntos em questão sejam divulgados aos associados através das seccionais. Em função da 235 
criação da comissão temporária de interface entre as especialidades, vê-se a importância da criação 236 
da comissão de cardiogeriatria. A princípio, serão convidados Khalyl Mohalem, Roberto Gamarsky e 237 
Elizabete Viana. Pleitear junto a AMB a área de Cardiogeriatria. Daniel Azevedo comenta sobre a 238 
inadimplência de Dr. Roberto Gamarsky e Nezilour responde que este somente será convidado se 239 
regularizar a sua situação junto à SBGG. Nezilour solicitou à  Cyane um parecer sobre a criação e 240 
funcionamento das comissões. Ela informou que, segundo o Estatuto, quem escolhe o Presidente da 241 
Comissão é a Diretoria da SBGG. Em relação às ligas acadêmicas, o estatuto concede aos acadêmicos 242 
um desconto maior nos eventos da SBGG. Marianela informou que ao final de cada gestão cada 243 
membro das comissões deve colocar seus cargos à disposição da nova diretoria. Henriette informou 244 
que o estatuto prevê um mínimo de três integrantes para cada Comissão Permanente; daí, entende 245 
que as temporárias poderão ter menos integrantes. Mariana informou que está avaliando a 246 
necessidade da adaptação do regimento da gerontologia ao novo Estatuto da sociedade e para tal 247 
formou um grupo de trabalho composto por ela própria, Maria Angélica, Túlia, Ana Elizabeth, Fábio 248 
Falcão, Valmare e Viviane. Mariana relatou que a inadimplência da gerontologia é de cerca de 50% e 249 
está tentando algumas ações como mala direta para resgatar os inadimplentes. Conversou também 250 
sobre problemas de pagamento, sugeriu o envio de boleto pelo correio e todos concordaram que 251 
seja para todos os associados. Ana Lúcia sugeriu a cobrança por cartão de crédito e Claudia Fló 252 
sugeriu a modalidade de débito automático. Daniel Kitner sugeriu que se fizesse um plano piloto 253 
este ano para avaliar se a adimplência aumentará ou não com a implantação de cartão de crédito; 254 
caso negativo, volta-se ao modelo atual de pagamento. Elisa fez uma sugestão de conceder-se 255 
descontos escalonados no congresso de acordo com os anos de adimplência. Jussara informou que 256 
existe caso de associado do RS que está sempre indimplente, paga uma anuidade e consegue 257 
desconto no congresso e ninguém observou os demais anos de inadimplência. Mariana seguiu sua 258 
explanação discorrendo sobre a interface com os conselhos profissionais federais no sentido de 259 
explicar o que é gerontologia enquanto especialidade e as vantagens de se titular, uma apresentação 260 
pronta em power point. Claudia sugeriu que se recomende aos Conselhos que estes tenham também 261 
um departamento de gerontologia. Maria Angélica informou que muitos conselhos já tem câmara 262 
técnica relacionada ao envelhecimento. Elisa solicitou que se prestigie o especialista em gerontologia 263 
e sugeriu um folder informativo do departamento de gerontologia para ser levado aos diversos 264 
conselhos. Nezilour informou que será criada uma identidade visual para a SBGG com botons, 265 
cartões , site, patches em jalecos, e sugerido pela Sílvia, uma logo no receituário que será 266 
disponibilizada para os associados adimplentes. Nezilour explicitou os problemas financeiros das 267 
seccionais, ocasionados pela inadimplência e baixo investimento dos patrocinadores. Revelou a 268 
sugestão de Angelo Bós de dividir 10% do lucro do congresso brasileiro para todas as seccionais, 269 
igualmente. Daniel Kitner ponderou que o problema financeiro das seccionais passa por gestão e 270 



este subsídio pode não ajudar se não for bem direcionado/gerido; Claudia Fló considerou  a 271 
necessidade de uma auditoria para o uso deste dinheiro. Sílvia considerou então uma ajuda material, 272 
não em espécie, mas em estímulo material para a realização de projetos. Ana Lúcia sugeriu que este 273 
valor só seria pago se o lucro do congresso fosse superior a um ano de despesas da sociedade. Após 274 
algumas ponderações Nezilour terminou a reunião dado o avançado da hora. 275 

Nezilour reiniciou os trabalhos no dia 18 de novembro agradecendo à Dra. Elizabete Viana de Freitas 276 
pelos préstimos e contínua contribuição à SBGG. Deu um informe sobre a reunião que manteve dois 277 
dias antes com o grupo GEN. Nela, ficou acordado que o grupo GEN custeará um curso de imersão de 278 
dois dias em SP; à SBGG caberá criar a grade e sugerir os nomes dos palestrantes. Serão dois cursos 279 
paralelos, para a geriatria e a gerontologia, em salas com capacidade para 200 a 500 pessoas. Será 280 
pago, porém disponibilizado gratuitamente para os associados adimplentes. Ocorrerá provavelmente 281 
no último final de semana de abril de 2013. O curso será estruturado pela Elizabete e Maria Alice. 282 
Também haverá um curso preparatório para a prova de título, a ser gravado e oferecido pela web 283 
sem custo para a SBGG, sendo cobrado o acesso ao conteúdo para os associados interessados. Ficou 284 
acordada também a realização de um treinamento para cuidadores com o corpo docente da SBGG; 285 
será um curso em nível nacional, um produto a ser comercializado. Foi também combinado com o 286 
grupo GEN a disponibilização de um aplicativo com agenda de eventos, algumas escalas usadas em 287 
geriatria e gerontologia e um guia de correção da dose de medicamentos pela função renal. Foi 288 
acertado também um grande curso de nutrição e envelhecimento para o grande público, gratuito. 289 
Claudia Fló perguntou sobre inscrição para associar-se à sociedade durante os eventos e Nezilour 290 
respondeu que já está acordado que, nos Congressos Regionais, deverá ser disponibilizado um stand 291 
(em local privilegiado) para a SBGG nacional. Mariana sugeriu a possibilidade de inscrição para a 292 
prova de título e o CBGG no stand das seccionais e em seus respectivos congressos, online. Marianela 293 
apresentou uma caneta, fruto de uma parceria com um laboratório de produtos alimentícios e 294 
Nezilour solicitou às pessoas que tenham contato com estes laboratórios (Elisa e Daniel Kitner) para 295 
obterem canetas para serem oferecidas no stand da SBGG. Em seguida Nezilour apresentou o tema 296 
central do CBGG 2014 – “O idoso: da belle époque aos dias de hoje”. Maria Angélica perguntou se 297 
haverá preço diferenciado para grupos e Nezilour afirmou que sim. Houve uma discussão sobre a 298 
cobrança de inscrição dos palestrantes. Maria Angélica disse que na seccional do RJ, a maioria dos 299 
palestrantes não frequenta o congresso e não há impacto financeiro importante nessa isenção para 300 
eles. Marianela sugeriu que só se cobrasse inscrição se o palestrante quisesse o certificado. Daniel 301 
sugeriu que só se deve decidir após uma estimativa da CCM (estudo de cenários). Nezilour pede que 302 
a decisão seja tomada hoje em vista da proximidade da abertura das inscrições. Maria Alice 303 
ponderou que, além do trabalho para preparar a aula, há o tempo despendido pelo palestrante para 304 
se deslocar (mínimo de 3 dias), razão pela qual é favorável à isenção. Por unanimidade, houve acordo 305 
em não se cobrar a inscrição e deve se pagar no mínimo 2 diárias. Maria Alice lembrou sobre o 306 
concurso de uma frase de impacto em geriatria e gerontologia para divulgação da instituição, após 307 
todos concordarem. Nezilour sugere que seja convidado um idoso ilustre para uma palestra no 308 
Congresso; foram relembrados os nomes de Ariano Suassuna, Fernando Henrique Cardoso dentre 309 
outros.  Elisa disse que o Fernando Henrique participa do grupo The elders e recomendou o contato 310 
com ele. Nezilour pensou também em algo mais irreverente para falar sobre ‘quem é o idoso’. 311 
Exemplo: ex-Ministro do STF Aires Britto, pensando também em uma mulher idosa para fazer parte 312 
deste ‘quadro’. Definiu-se que a Assembleia Ordinária ocorrerá no dia 3º dia do CBGG. Nezilour pede 313 
que Henriette faça uma carta convite a Fernando Henrique Cardoso. Marianela fala sobre o MOP, 314 



comenta que o novo Estatuto está mais enxuto, e novas demandas serão colocadas no MOP atual, 315 
uma delas sobre o calendário oficial dos eventos da SBGG que será trazido na próxima reunião com 316 
as Seccionais, devendo todas elas obedecê-lo. Caso não seja respeitado, haverá uma multa de 10 317 
salários mínimos, seguindo de 20 salários mínimos na reincidência e 30 salários para a 3ª infração. O 318 
regimento da comissão de título de geriatria e gerontologia e manual da secretária das nacionais e 319 
para as seccionais serão anexados ao MOP. Maria Alice discorreu sobre a comissão científica 320 
(geriatria e gerontologia); perguntou sobre a agenda das atividades sociais para que não haja choque 321 
com a programação científica. Nezilour informou sobre o culto ecumênico no dia 29/04/2014 à noite, 322 
considerado como atividade pré-congresso. As atividades do CBGG serão consideradas de 30/04 a 323 
03/05. Maria Alice apresenta uma planilha com o cronograma dos eventos. A comissão científica de 324 
Gerontologia será ampliada, sendo convidados mais 3 componentes, caso seja necessário. De acordo 325 
com o cronograma, a solicitação de temas seguirá até dezembro/2013, com sugestão de mesas dos 326 
associados através do site, com prazo de 30 dias; há necessidade dessa brevidade em razão da 327 
negociação com os patrocinadores. Mariana perguntou sobre sugestão de nomes de palestrantes 328 
internacionais, pois se deve fazer o convite com bastante antecedência. Maria Alice disse que precisa 329 
fechar a ampliação da comissão para que sejam definidas as áreas temáticas de acordo com a 330 
sugestão dos associados de temas e nomes para ministrarem palestras e justificativa da indicação, 331 
conforme sugestão de Ana Lúcia (mesas e simpósios). Maria Alice disse que as sugestões serão 332 
avaliadas (aceite ou não aceite). Sugeriu-se enviar e-mails para os associados a cada 15 dias para 333 
relembra-los de enviar sugestões. Henriette informou que  já foram realizados três ou mais disparos 334 
de mala direta nesse sentido. Maria Alice disse que existem pendências em razão da planta e convite 335 
aos internacionais, com confirmação para confecção de um folder prévio. Mariana lembra que os 336 
palestrantes internacionais (com prazo de 30 a 60 dias para essa definição) devem ser convidados 337 
pelo menos um ano antes do evento. Elisa comenta que os nomes internacionais são atrativos para o 338 
evento, deve-se pensar palestrantes dos EUA, Canadá. Nezilour pede para que Elisa fique 339 
responsável pelos contatos externos. Ana Lucia lembra que Portugal tem ótima referência em 340 
Sarcopenia. Elisa comenta que a Espanha tem ótimas referências também nesta área. Henriette disse 341 
que foi oferecido o custeio das passagens aéreas de 10 convidados internacionais (cinco dos 342 
EUA/Canadá/Europa e cinco da América Latina) pela agencia Activia. Nezilour informou que deverá 343 
ser firmada parceria com a empresa Valle Verde, Belém – PA. Marianela informa que no Estatuto 344 
vigente não consta mais a obrigatoriedade da sua realização no 3º dia do congresso, ficando então 345 
resolvido que a data não será trocada, inclusive no site. Por solicitação da Maria Alice, Marianela 346 
confirmará o nome do pesquisador que está participando da elaboração do CID- 11 e ou DSM-V para 347 
palestrar no congresso. Daniel Azevedo e Kitner ficaram responsáveis por entrar em contato com 348 
Aline para então pesquisar sobre os preços das revistas cientificas a serem acessadas pelo site. 349 
Daniel Kitner sugeriu um link com o laboratório MSD. Às 12h, a reunião foi encerrada pela Presidente  350 
Nezilour Rodrigues. 351 


