
 

ATA DE REUNIÃO DE PRESIDENTES E VICE-PRESIDENTES DA SBGG, REALIZADA NO 
PERIODO DE 02/12 A 04/12/2011, NO HOTEL SCORIAL. 
 
PRESENÇA: Representantes das Seccionais SP, PR, GO, SC, PB, ES, RS, DF, RJ, MT, CE, BA, MG e 
PE, O representante da Seccional PA enviou e-mail. Diretoria da SBGG Nacional.  
1- Discussão sobre eleição de futuro Presidente da SBGG em AGO em ano ímpar, para que este 
acompanhe a gestão em curso, inclusive em reuniões da AMB. Necessário mudança de Estatuto a ser 
votada em AGO em maio de 2012. Sugestão de eleição em AGO de 2013 do Presidente Gestão 2014-2016.  
 
2- Adriano Gordilho relata a atuação da SBGG na AMB e relembra que na AGO de 21 de outubro de 2011 
no GERIATRIO foi votado a criação da Comissão de Ética e Defesa Profissional, constituída pelo Diretor 
de Defesa Profissional da SBGG Nacional, que também a preside e pelos Diretores de Defesa Profissional 
de cada estado e a Presidente da Gerontologia até que o trabalho de sensibilização com os diversos 
conselhos esteja mais avançado quando então Presidentes de Gerontologia das estaduais se incorporarão. 
Após ampla discussão e relato de planos de saúde que credenciam geriatras sem titulação pertinente, 
Adriano Gordilho solicita que essas demandas sejam enviadas à Comissão de Defesa e Ética Profissional 
para serem levadas à ANS, AMB, CFM. Ou às próprias operadoras de saúde. Também solicitou que a 
Comissão de Ética e Defesa Profissional constasse como Comissão Permanente na alteração estatutária. 
Solicitou que as seccionais informem o nome dos Diretores de Defesa Profissional para reunião por Skype 
em janeiro de 2012.  
 
3- Jussara Rauth pleiteia a participação da SBGG no Conselho Nacional de Saúde. 
 
4- Sílvia relata que Marisa Cendoroglo é a nova editora da REVISTA G&G, em substituição a Macedo, por 
ter completado o mandato de 4 anos conforme Artigo 22 do Regimento, e a quem a diretoria da SBGG 
agradece pelo brilhante trabalho exercido até hoje. Cabe à Diretoria da SBGG indicar a Editoria Executiva 
da Revista G&G, conforme artigo décimo - terceiro, composta de cinco membros e com anuência do 
Editor-Chefe. 
 
5- Feita análise dos resultados dos Cursos de Introdução à Geriatria e Gerontologia realizado em quatro 
localidades-Natal, Cáceres, Santarém e Cachoeiro de Itapemirim com sugestões de mudanças para atrair 
médicos e atrelar o curso ao CNA. A estratégia deste curso é criar interesse pela geriatria e gerontologia, 
através de informação de grandes temas geriátricos e gerontológicos. No momento não há estrutura para 
cursos de introdução e avançado, conforme proposta de Vicente Faleiros. Regina relata aproximação da 
Nacional com as Regionais, na realização desses cursos. Ainda dentro da discussão sobre cursos, Paulo 
Canineu relata que a Sociedade Brasileira de Clínica Médica tem um setor ou departamento que promove 
cursos para clínicos com explanação de temas geriátricos, bem como palestras nos seus congressos. Paul 
Canineu mostra preocupação sobre divulgação de assuntos e opiniões não oficiais aos clínicos por 
profissionais não suficientemente preparados que discorrem sobre envelhecimento sem pleitear a 
gerontologia, ficando uma formação incompleta. Chama a atenção da SBGG para o fato, pois alguns 
profissionais atualmente divulgam-se como geriatras no nosso meio sem o serem.  
 
6- Angélica relata que a aproximação com os diversos Conselhos Profissionais, capazes de atuar nas 
modificações das leis, é mais eficiente do que realização de cursos de formação em geriatria ou 
gerontologia ou parcerias com secretarias municipais ou estaduais de saúde.  
 
7- Eliane ressalta que o fortalecimento da SBGG está diretamente relacionado as suas ações em benefício 
da população idosa. O governo tem consciência de que o envelhecimento populacional é uma realidade, 
entretanto, falta vontade política para a implementação de ações. A SBGG deve se fazer presente em todos 
os eventos para os quais é convidada e buscar parcerias para novas ações como estratégia para ser 
reconhecida, pois é uma sociedade que congrega os profissionais qualificados para intervir na área do 
envelhecimento. As seccionais são muito importantes neste processo, buscando parcerias e dentre elas os 
Conselhos Profissionais. Mesmo sabendo-se que a decisão de reconhecimento do título de especialista cabe 



 

aos Conselhos Federais, precisamos trabalhar nas bases, em cada Estado, na expectativa de que os 
Conselhos Regionais nos apóiem junto aos Federais.  
 
8- José Elias refere que o atendimento do idoso deve ser feito por outros profissionais com formação em 
geriatria e Gordilho solicita que a SBGG solicite à AMB, realização de prova de título especial por mais 
alguns anos, para agregar profissionais sérios que já atuam há muito tempo e ainda sem titulação;  
 
9- Sílvia solicita temas para mais duas aulas do PEC e Débora sugere “Distúrbio de Movimento” e 
Nezilour sugere “Sono”. 
 
10- Decisão em se aceitar todos os Temas Livres apresentados para o CBGG à exceção de temas que firam 
a ética gerontológica. Necessário participação de um grande grupo para avaliação desses temas e também 
de pôsteres. A data limite para entrega de trabalhos científicos é 23 de março de 2012. 
 
11- Após vasta discussão sobre a falta de gerontólogos titulados pela SBGG e numa situação emergencial 
foi votado por ampla maioria uma recomendação à Comissão de Título de Gerontologia, como segunda 
modalidade para prova de título: ter 10 anos de atuação na área de concentração com mestrado e ou 
doutorado e ser associado da SBGG há pelo menos três anos.  
 
12- Eliane relata que a Comissão de Gerontologia enviou carta aos Conselhos Profissionais solicitando 
informações sobre a sua organização e atuação na área do envelhecimento. A tabulação das respostas será 
apresentada no Fórum realizado no XVIII CBGG, para os quais serão convidados a participar. A discussão 
no Fórum contribuirá para a reflexão sobre a identidade do. Débora apresenta a nova secretaria financeira, 
com sede no Rio de Janeiro, e com adimplência atual de 48% dos associados, sendo sempre menor no ano 
em que não se realiza Congresso Nacional. Daniel apresenta o novo fluxograma do site da SBGG. Daniel 
sugere que para o ABC do site sejam os responsáveis os autores dos capítulos do Tratado de Geriatria e 
Gerontologia. Daniel sugere que um membro de cada Seccional se responsabilize no contacto com o 
organizador do site repassando informações da Seccional. Paulo Canineu ajudará Daniel neste trabalho.A 
SLCom está em busca de patrocínio para o site. 
 
13- Após esses relatos se inicia a apresentação das Seccionais que dispõem de 20 minutos para a 
apresentação e vinte minutos para discussão. Todo o material apresentado faz parte desta ata, sendo 
compilado ao final da mesma.  
 
14- A Seccional de S. Paulo pede foco na divulgação dos eventos e refere particularidade desta Seccional 
em não conseguir fazer eventos menores, além do GERP pela competição de eventos das Universidades. 
Discussão em se dividir eventos pelos dois anos de gestão em contrapartida ao que reza hoje, em não se 
fazer eventos regionais no ano do Congresso Nacional a não ser Jornadas. Sílvia refere que não temos 
assessoria de Imprensa para estar à frente na divulgação. 
 
15- Henriette expressa a necessidade de assessoria de contabilidade e jurídica para problemas trabalhistas 
das Seccionais e informa que a Nacional dispõe de ambas. 
 
16- Em relação à cobrança de honorários em palestras José Elias refere que quando o convite é pessoal o 
profissional fica livre para cobrar e quando estiver representando a SBGG e haja honorários estes se 
revertem para a Sociedade como já foi feito por Silvia e Nezilour.  
 
17- Vicente Faleiros relata que em Goiás há um bom contacto com os Conselhos Profissionais, assim como 
Angélica também mantém no Rio de janeiro. Eliane solicita que todas Seccionais façam contacto com os 
Conselhos Profissionais Estaduais por ser mais profícuo. O contacto com o Conselho Federal é político. 
 
18- Jussara Rauth, refere a necessidade do Registro de Utilidade Pública para acesso ao Poder Público e 
candidato ao recebimento de verbas públicas, Henriette já está nesta condução pela Nacional. 



 

 
19- A Seccional Pará não enviou representante e Nezilour lê e-mail enviado na véspera pelo Presidente da 
referida Seccional, que até hoje não tem conta bancária segundo Débora. Discussão sobre geriatras no Pará 
que fazem prática de anti-envelhecimento e Omar acha que deverá ser feito denúncia junto ao CFM. 
Jussara explana o que a SBGG vem tendo uma atitude contemplativa nestas situações e Sílvia explica que 
por orientação da AMB a Seção Estadual deverá fazer a denúncia da falta com o nome do profissional, data 
e local da publicação à Comissão de Ética e Defesa Profissional da SBGG, que por sua vez enviará ofício à 
AMB e ao CFM que tomarão as devidas providências. 
 
20- A seccional Distrito Federal tem como particularidade secretária que trabalha também para outra 
sociedade médica, a fim de diminuição de custos administrativos. A CTPS da funcionária é assinada pela 
Regional do DF. Gordilho orienta cautela ao se fazer acordo com o Estado para recebimento de verbas para 
eventos.  
 
21- A Seccional Rio de Janeiro fez link do site da Regional para diversos Conselhos Regionais 
Profissionais e vice-versa. 
 
22- Durante exposição da Regional Ceará é colocada a candidatura do estado como sede do próximo 
Congresso Norte-Nordeste em 2013. Segui-se posteriormente à uma profícua discussão sobre os fôlderes 
de geriatria e gerontologia e do valor do marketing para as ações da SBGG. Criado então uma comissão de 
marketing e divulgação: Daniel (PE), João (CE), Daniel (RJ) José Elias (RJ), Túlia (CE), Cláudia Fló (SP) 
e Omar Jalul (SP). Posteriormente Nezilour (PA). Esta Comissão foi criada fora do Estatuto 
 
23- Após discussão e Márcia Morgado explanar as regras vigentes para a associação à SBGG, votou-se por 
ampla maioria a retirada da exigência de comprovação de dois anos de atuação na área de envelhecimento. 
 
24- Gordilho relata que em relação à Pró-Residência, a SBGG já definiu as regras básicas, havendo 
necessidade de treinador titulado presencial na formação. Aproveita para reforçar que os problemas éticos 
regionais devem ser resolvidos na própria Seccional, encaminhando à Nacional apenas aqueles que não 
obtiveram bom êxito no âmbito da Regional. Acrescenta ainda a perda que a Geriatria teve na área de 
atuação da densitometria óssea e sono, recentemente; 
 
25- Sílvia refere que recebeu candidatura oficial à próxima gestão com Dra. Nezilour como Presidente e 
Dr. Paulo Canineu como Vice - Presidente. 
 
26- Márcia Carrera refere desejo de homenagem à personalidade do Nordeste, com critérios regionais. 
Jussara fala que o critério deve ser reconhecimento por trabalho realizado em prol da SBGG. 
 
27- Segui-se discussão sobre dificuldades das Seccionais na realização de seus eventos. Omar pede para se 
repensar o atual calendário ou o repasse da Nacional, às Seccionais para evitar falência de alguma 
Regional. Regina acha interessante a idéia de Congresso Regional Sudeste com exclusão de S. Paulo e 
propõe a realização do mesmo no Estado Espírito Santo, aliado ao Rio de Janeiro e Minas Gerais. José 
Elias prefere a autonomia das seccionais na realização de eventos estaduais, mas aguarda a decisão dos 
futuros gestores dessas seccionais para a concretização desta proposta;  
 
28- Marianela defende eventos regionais isolados, dizendo que verbas patrocinais dos laboratórios 
farmacêuticos são estaduais, não competindo entre si. Refere também que é necessário outras fontes de 
patrocínio que não a indústria farmacêutica, sendo acompanhada por José Elias nesta percepção e orienta 
parceria com a nutrição suplementar. Débora relata que competimos com outras especialidades médicas e 
não vê necessidade na redução do número de eventos regionais. José Elias pede revisão do atual modelo 
que proíbe a realização de evento regional no ano par. Defende a idéia de evento estadual aos regionais. 
Jussara Rauth fala sobre a profissionalização da SBGG e da necessidade de valor justo de inscrição para 
real cobertura de despesas nos eventos. Cristiane da Seccional Bahia acha que devemos rever agendas e 



 

formatos dos eventos e José Elias fala sobre o crescimento da gerontologia e à menor dependência da 
indústria farmacêutica. Marianela refere que o congresso também é para publicação e que os profissionais 
aguardam para apresentarem seus trabalhos científicos nos nossos congressos.  
 
29- Após ampla discussão foram feitas as seguintes propostas:  

• Manutenção do Congresso Nacional no ano par. 
• Fica a critério das Seccionais a realização de eventos e congressos, podendo até não 
realizar numa determinada gestão. Proposta de mudança no Estatuto em relação à obrigatoriedade de 
realização de eventos pela Seccional. 
• Recomendação de realização de atividades livres realizadas pelas Seccionais nos anos 
ímpares. 

 
 
30- Cristiane solicita comissão para discussão de agendas e modelos de eventos para as Seccionais e a 
Nacional. 
 
31- Após discussão decidido flexibilização entre ônus e bônus das Seccionais quando da realização de 
eventos em conjunto (Congresso Regional), não existindo obrigatoriedade na divisão equalitária dos 
investimento, na repartição de custos e divisão de lucros com critério de participação de acordo com 
estrutura de cada seccional.  
 
32- Marianela expõe toda a atividade do COMLAT. Neste período de gestão fez diversos contactos com a 
comunidade latino-americana, especialmente encontro com Diretor do Instituto do Envelhecimento do 
Canadá. O COMLAT disponibiliza bolsas de estudo no Canadá. 
 
33- Ligia e Leonor apresentam o trabalho até agora realizado pela comissão científica de gerontologia e 
explanam o formato do CBGG, enviado por Sabri à comissão que trabalhou paralelamente em outra sala 
durante esta reunião. Os temas estão relacionados entre si para finalização em breve. A profª é 
colaboradora e ajudará nesta junção dos temas geriátricos -gerontológicos. No CBGG também ocorrerá um 
fórum aberto com a presença dos Conselhos Profissionais Federais e Estaduais, não havendo necessidade 
de inscrição no Congresso para participação. Cada Regional deverá fazer um Simpósio Proposto. 
Discussão sobre pagamento da inscrição dos palestrantes no CBGG, tendo valor fixo. Angélica sugere que 
no dia da apresentação, o palestrante tenha a liberação de participação no congresso, devendo pagar 
inscrição caso deseje participar em outros dias que não o da palestra.  
 
34- Túlia refere que levará ao Conselho Consultivo da Seccional Ceará a proposta da realização do 
Congresso Regional Norte-Nordeste no Ceará em 2013 e pede para registrar a necessidade de áudio de 
inscrição nas grandes conferências para evitar perda de dados discutidos e acordados.  
 
35- Cláudia Fló sugere que as próximas reuniões sejam mais concisas com demonstração de problemas e 
soluções.  
 
36- Sílvia encerra a reunião, agradecendo a participação das regionais e solicita empenho total para o 
sucesso do XVIII CBGG. 
 
Márcia Morgado.  
 
Secretária Geral da SBGG 

 


