
 

Reunião Anual da Diretoria - Março 2009 

Estabelecer o planejamento estratégico da SBGG foi o foco da primeira reunião anual de Diretoria gestão 2008-
2010.  

ORGANIZAÇÃO 
A parte administrativa estará centralizada em nossa sede na cidade do Rio de Janeiro. Assim poderemos manter 
as boas práticas em fluxo contínuo e garantir que a nossa história seja transmitida para as futuras gestões. Para 
reforçar a gestão, agora contamos com uma Diretora Executiva, uma Secretária para os Associados e uma 
Secretária Financeira, além da Secretária Administrativa que já trabalhava conosco. Esses investimentos trarão 
maior estrutura organizacional à nossa Sociedade, sanando alguns constrangimentos passados, facilitando a 
interface da SBGG Nacional com as Seções Estaduais, assim como a comunicação com os associados.  

NOVAS COMISSÕES 
Além das seis Comissões Permanentes - Científica, de Normas e Controle, de Assuntos Internacionais, para 
Título de Especialista em Geriatria, para Título de Especialista em Gerontologia e de Cuidados Paliativos - 
foram criadas novas Comissões: dos Associados, de Formação Profissional em Geriatria, de Formação 
Profissional em Gerontologia, de Educação Continuada, de Informática e de Publicações.  

ÁUDIOCONFERÊNCIAS 
As Comissões e a Diretoria estão utilizando a funcionalidade das áudioconferências para se comunicarem e 
tomarem decisões compartilhadas. Elas acontecem pelo menos uma vez por mês. Estamos conseguindo avançar 
nos projetos sem sobrecarregar os participantes, pois os dias e horários são combinados por e-mail, atendendo à 
disponibilidade do grupo. Um dos participantes fica responsável pela transcrição e envio dos assuntos 
discutidos, possibilitando o acompanhamento, por todos, das discussões, providências e desfechos.  

MANUAL OPERACIONAL PADRÃO (MOP) 
Quase concluído, o MOP irá nortear as rotinas do cotidiano, e definir diretrizes para questões em que o nosso 
Estatuto é omisso.  

REUNIÕES DA SBGG COM AS SEÇÕES ESTADUAIS 
Representantes da Nacional se encontrarão com os representantes das seções estaduais em reuniões por macro-
região: Norte-Nordeste (realizada em 10 de dezembro de 2008 na cidade de Aracaju); Sul, marcada para o 
próximo dia 30 de setembro em Florianópolis; Centro-Oeste, a realizar-se em 21 de outubro em Brasília e 
Sudeste, agendada para 28 de outubro no Rio de Janeiro. A idéia é fortalecer a estrutura da SBGG, atender às 
especificidades locais e trocar sugestões.  

DEPARTAMENTO DE GERONTOLOGIA 
Em 19 de abril foi aprovado, em assembléia geral, o Regimento do Departamento de Gerontologia. Em sua 
elaboração, participou a quase totalidade dos Vices-presidentes das Seções Estaduais. Na área científica, a 
SBGG, através do Departamento de Gerontologia, firmou convênio com a Nestlé. O primeiro trabalho será o 
Consenso sobre "Nutrição e Disfagia no Idoso" a ser apresentado durante o próximo Congresso Brasileiro, em 
julho de 2010.  



 

REVISTA  
A Revista Geriatria & Gerontologia apresenta quatro edições anuais e já está indexada na base de dados 
Latindex. Os associados adimplentes a recebem em casa, gratuitamente. Para valorizarmos cada vez mais a 
nossa publicação científica, solicitamos aos associados que submetam seus artigos à seleção de publicação.  

BOLETIM 
Serão emitidos três Boletins Eletrônicos anuais, com colunas permanentes e assuntos variados. Convidamos as 
Seções Estaduais para indicarem um interlocutor regional, a fim de centralizar as informações locais de 
interesse.  

NOSSAS CONTAS 
O demonstrativo apresentado pela Tesouraria terá planilhas estratificadas por setor, com o balanço de entrada e 
saída e o consolidado geral. Toda a contabilidade poderá ser acompanhada neste Boletim Eletrônico.  

CFM / AMB 
A SBGG tem representação atuante junto ao CFM (incluindo a IV Conferência sobre Ética Médica )e junto à 
AMB, onde participa do Projeto Diretrizes.  

REVALIDAÇÃO DO TÍTULO DE ESPECIALISTA 
Todos os médicos que receberam seus títulos de especialista a partir de janeiro de 2006 deverão, 
obrigatoriamente, revalidá-lo. As informações para a Certificação de Atualização Profissional poderão ser 
encontradas no site www.cna-cap.org.br/resolucao.php4  

PROPOSTA 
Para os Estados ainda impossibilitados de fundarem uma Seção própria, estamos propondo a criação de 
representação estadual. Essa seria uma etapa intermediária para propiciar a organização e instalação de uma 
futura seção estadual.  

SOLICITAÇÕES 
Associado, atualize seu cadastro em nosso portal. 
Envie o histórico de sua seção, mesmo as que, no momento, estejam fora do quadro.  
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