
 

Rio de Janeiro, 24 de agosto de 2011  

 

Prezados diretores,  

É com satisfação que encaminhamos boletim informativo que engloba as realizações do primeiro ano de gestão 
da diretoria nacional eleita para o biênio 2010-2012.  Ele tem como objetivo manter as Seções Estaduais cientes 
dos trabalhos realizados pela SBGG Nacional e facilitar a nossa comunicação.  

ADMINISTRAÇÃO  

Foi mantida a mesma estrutura administrativo-financeira em funcionamento desde a gestão anterior.  

Diretora Executiva: Henriette Krutman (fixa no RJ)  

e-mail: hkrutman@uol.com.br  

Secretária Administrativa: Ana Claudia Oliveira de Barros (fixa no RJ)  

e-mail: sbggnacional@terra.com.br  Telefone: 21-2285-8115 de segunda a sexta-feira das 9h às 18h  

Secretária do Associado: Valéria Borges Rodrigues de Jesus (fixa no RJ)  

e-mail: sbggassociados@terra.com.br Telefone: 21-3734-5568 de segunda a sexta-feira das 9h às 18h  

Secretária Financeira: Diva Cunha  

e-mail: sbgg.financeiro@gmail.com  Telefone: 31- 3201-0634 segunda a sexta-feira das 8h às 13h  

 

DIRETORIA, CONSELHOS E COMISSÕES  

A Diretoria realiza reuniões por áudioconferência via skype, com periodicidade mensal a partir de maio de 
2011.  

 

COMISSÕES EM ATIVIDADE:  

Comissão de Cadastro de Geriatria: Dra. Verônica Hagemeyer  

Comissão de Cadastro de Gerontologia: Dra. Célia Caldas  

No primeiro semestre de 2011, essas Comissões pontuaram todas as atividades de Formação Profissional e de 
Educação Continuada, trabalho essencial à realização das Provas de Título de Especialista em Geriatria e em 
Gerontologia.  
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Comissão de Defesa Profissional:  

Dr. Adriano Gordilho  

Dr. Tássio Silva  

A Diretoria de Defesa Profissional - DDP tem tido uma participação ativa nos fóruns das entidades médicas, 
que nos representam nacionalmente, como a Associação Médica Brasileira - AMB, Conselho Federal de 
Medicina - CFM e outras.  

Desde a posse da nova diretoria, a DDP, tem participado de todas as reuniões convocadas, com apoio formal às 
demandas do movimento médico, no momento em curso no país, pela valorização dos honorários médicos 
frente às seguradoras de saúde suplementar.  

Desenvolveu também contato com as estaduais, inicialmente por telefone e depois em uma audioconferência no 
4º trimestre de 2010, com ampla participação dos estados confederados.  

A DPP tem um plano em andamento para a criação de um Conselho de Ética e Defesa Profissional composto 
pelo Diretor da Nacional que o preside e os Diretores das Regionais.  

A DDP está empenhada em incluir a Avaliação Geriátrica Global no Rol da Agencia Nacional de Saúde – ANS. 
Com defesa bem fundamentada, baseada nas melhores evidências disponíveis sobre esse procedimento, 
pretende-se abrir, mais uma vez, a discussão com a AMB para o aumento do porte da AGG na Classificação 
Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos – CBHPM; antes, era Porte 1C e depois caiu para um porte 
menor, 1A, sem uma justificativa convincente.  

Foi elaborado e enviado um Questionário sobre o perfil de honorários médicos que compõem a realidade dos 
associados titulados da SBGG, e que irá pautar os caminhos de luta pela consolidação da nossa especialidade. A 
Comissão solicita a todos que respondam a este questionário.  

Em 10 de julho último, houve reunião via Skype dos membros da Diretoria com a Dra  Karla Giacomin, que 
representa a SBGG na Presidência do Conselho Nacional dos Direitos do Idoso – CNDI.  Foi solicitada a 
inclusão da questão da ANS na pauta a ser discutida na próxima reunião do CNDI, levando a este referido 
Conselho o pleito de interferência na colocação da AGG no Rol da ANS.  

Comissão de Título Geriatria:        

Siulmara Cristina Galera (CE), presidente  

Elisa Franco de Assis Costa (GO)  

Elizabete Viana da Freitas (RJ)  

Karlo Edson Moreira (PA)  

Lívia Terezinha Dévens (ES)  

Paulo José Villas Boas (SP)  

Maria do Carmo Lencastre (PE)  

Maira Tonidandel (MG)  



 

Rodolfo Augusto Alves Pedrão (PR)  

Atividades realizadas 2011  

• Resposta a todos os e-mails do “Fale conosco”, relativos à Prova de Título.  
• Elaboração do edital e negociação com a AMB.  
• Participação no Cadastro de atividades em conjunto com a Comissão de Cadastro e Formação Profissional e 

Secretaria da SBGG.  
• Participação na inscrição da Prova de Título em conjunto com a Secretaria da SBGG.  
• Participação na elaboração do Programa Oficial de Residência Médica em Geriatria da SBGG (participação no 

Fórum de Revisão dos Conteúdos dos Programas de Residência Médica).  

 
Objetivos planejados  

• Elaboração e aplicação da Prova de título do ano de 2011 em Porto de Galinhas- Ipojuca - PE no período de 22 a 
27 de julho de 2011  

• Elaboração do Regimento da Comissão de Título: já existe minuta que será discutida após a prova de título de 
2011.  

• Reunião de treinamento da Comissão de Título para elaboração de questões.  

Comissão de Título - Gerontologia:  

Marisa Accioly Domingues (SP) - Presidente  

Adriana Keller Coelho  (MG)  

Etiene Oliveira da Silva Fittipaldi (PE)  

Marlene Teda Pelzer (RS)  

Maria Celi Lyrio Crispim (RJ)  

No dia 20 de novembro de 2010, realizou-se a reunião da Diretoria plena da SBGG na cidade do Rio de Janeiro. 
Nesta ocasião aproveitou-se para fazer um levantamento junto aos representantes das regionais sobre Cidades 
para oferta de Cursos de Introdução à G&G e também de temas de maior interesse. 

• A Comissão elaborou provas específicas nas áreas de: enfermagem, fisioterapia, nutrição, psicologia e serviço 
social, áreas mais procuradas para a titulação em gerontologia.  

• Foi constituída comissão assessora para realizar  trabalho a ser apresentado ao Congresso Nacional, enfocando 
a identidade do gerontólogo, visto termos vários tipos de formação nessa área: graduação, pós graduação lato e 
stricto sensu.  

• Essa comissão iniciou seus trabalhos em maio de 2011 e está fazendo um levantamento dos cursos de formação 
em gerontologia no país, nos três âmbitos acima citados.  

Comissão de Informática:   

Dr. Daniel Azevedo (RJ)  

Dr. Rubens de Fraga (PR)  

 



 

• Inclusão periódica e frequente de artigos científicos na íntegra, a critério de Rubens de Fraga Jr., para 
atualização dos associados.  

• Inclusão de notícias referentes à SBGG Nacional, às seccionais e de caráter geral para ciência dos associados. 
Grade de eventos da área de Geriatria e de Gerontologia em todo o país e no exterior para imediata visualização 
pelos associados.  

• Envio de newsletters por e-mail, atuando como um canal direto de comunicação entre a Diretoria da SBGG e os 
associados.  

• Programa de Educação Continuada com aulas gravadas para acesso exclusivo por associados. Foram 
disponibilizadas 8 aulas até o momento.  

• Reformulação da página da “Revista Geriatria & Gerontologia”, que ganhou uma identidade própria e agora 
pode ser acessada diretamente pelo endereço  www.geriatriaegerontologia.org.br ou através do link 
www.sbgg.org.br/revista.  

• Liberação do acesso do conteúdo restrito do site aos estudantes das ligas de geriatria e gerontologia, por 
solicitação da presidente da SBGG. Login: estudante, senha: estudante. A página das ligas também foi 
reformulada e os estudantes podem utilizar o fórum.  

• Ferramenta para inscrição em eventos regionais, que gera boletos bancários para pagamento no mesmo molde 
dos boletos das anuidades.  

• Possibilidade de inscrição em eventos das seccionais pelo site da SBGG, permitindo a migração definitiva de 
qualquer site regional para o Portal. O recurso, apesar de disponível, ainda não foi testado.  

• Área para o público. O desenvolvimento desta seção do site teve início em maio de 2011 e encontra-se em 
progresso.  

Planejamento para o próximo ano:  

• Os esforços concentram-se na conclusão da área para o público, que permitirá a interlocução da SBGG com a 
sociedade e poderá funcionar como uma vitrine para a campanha de valorização do profissional que lida com o 
envelhecimento.  

• Estímulo às seccionais para que participem do site da SBGG de forma mais ativa. Todo o material para inclusão 
na agenda ou na seção de notícias deve ser enviado para o e-mail informatica@sbgg.org.br.  

 

COMISSÃO PERMANENTE DE CUIDADOS PALIATIVOS  

Presidente:  

Ligia Py – SBGG-RJ e Nacional  

Membros efetivos:  

Dulcinea Monteiro – SBGG-RJ  

Johannes Doll – SBGG-RS  

José Francisco Oliveira – SBGG-RJ  

Lucia Takase – SBGG-SC  

Margarida Santos - PE   

Toshio Chiba – SBGG-SP  

Viviane Lemos – SBGG-GO  
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Consultores:  

Claudia Burlá – SBGG-RJ  

Leo Pessini – SBGG-SP  

A Comissão Permanente de Cuidados Paliativos (CPCP) retomou as atividades nesta gestão, com um chamado 
a todas as Presidências das Seccionais da SBGG para um trabalho articulado, visando à divulgação de conceitos 
e práticas da paliação em idosos.   

Frise-se que a criação da CPCP foi inspirada na evolução distendida das doenças crônico-degenerativas no 
cenário da realidade biotecnológica atual, que revela o adiamento da morte na velhice, com as pessoas idosas 
percorrendo um prolongado processo de morrer. Os Cuidados Paliativos se apresentam como um recurso 
necessário e fundamental ao atendimento de alta pertinência e eficácia para o paciente idoso enfermo que esteja 
sem possibilidade de reversão do quadro patológico. Estende sua abrangência ao controle dos sintomas com a 
utilização de recursos medicamentosos, à assistência psicossocial e à dimensão espiritual, priorizando a 
qualidade de vida do idoso até o momento da sua morte e incluindo a atenção aos familiares mesmo após a 
morte do paciente.  

As Seccionais da SBGG estão sendo chamadas à participação ativa em estudos, discussões e investigações na 
área dos Cuidados Paliativos, devendo fazer uso do Fórum aberto no portal da SBGG, já em funcionamento. 
Este Fórum foi inaugurado com a postagem do Relatório do I Seminário de Tanatologia realizado por membros 
da CPCP no Rio de Janeiro, reunidos mensalmente na sala da SBGG-RJ. Também está no Fórum uma 
provocação para o debate sobre UTI e Cuidados Paliativos para idosos.    

A maioria das Seções Estaduais respondeu ao nosso chamado, colocando-se à disposição e solicitando 
orientações para o trabalho: SBGG-BA, SBGG-CE, SBGG-ES, SBGG-MG, SBGG-MT, SBGG-PR e SBGG-
SC.  

Outras retornaram com a definição de membros representantes da Seccional:  

•  SBGG-SP: Indicação do  Toshio Chiba e Mauricio Miranda Ventura, que devem participar de discussões de casos 
no Fórum da CPCP no portal da SBGG.  

•  SBGG-RS: Retomada do projeto de pesquisa com a criação de um banco de dados sobre Cuidados Paliativos em 
idosos, liderado pelo  Johannes Doll, em parceria com a UFRGS.  

•  SBGG-GO: busca ativa e articulação com as Seccionais da Região Centro-Oeste para identificar interesses e 
trabalhos na área da paliação, com a liderança da Profª. Viviane Lemos.  

•  SBGG-PE: Trabalho articulado com a equipe de Cuidados Paliativos do Hospital Português e com profissionais da 
Secretaria de Saúde, liderado pela Profª Margarida Santos.  

•  SBGG-PA: Indicação do  João Sergio Fontes do Nascimento,  Laiane Moraes e a  Cristiane Maués, todos já tendo 
experiências em cursos e estágios de Cuidados Paliativos fora da sua Seccional, aguardando orientação para iniciar 
o trabalho.  



 

•  SBGG-RJ: Permanência do grupo de estudo que integrou o I e o II Seminário:  Claudia Burlá,  Ligia Py, Prof. José 
Francisco Oliveira,  Daniel Azevedo, Profª. Dulcinea Monteiro,  Carmen Limoeiro, Profª. Fátima Geovanini,  Silvia 
Pereira,  Virgilio Garcia,  Ciro Floriani,  Rachel Menezes, Prof. Samuel de Souza,  Eloisa Scharfstein,  Anelise Fonseca, 
Profª Fernanda Saboya,  Filipe Gusman, Profª Mirian Moreira e  Priscila de Matos. A SBGG-RJ informa que o I 
Seminário foi chamado “Momentos Wilma Torres”, o II, “Momentos Mário Sayeg” e o III será chamado “Momentos 
Nara Rodrigues”. Uma novidade da SBGG-RJ é a articulação com a ANG-RJ nos Seminários, a partir de contatos com 
o Presidente  Serafim Paz e com a Conselheira  Sara Nigri Goldman, com possibilidades de ampliação nacional.   

Ainda aguardamos retorno apenas das Seccionais DF, MS e PB. Vamos insistir na comunicação.      

O próximo passo será a implementação e a integração das ações das Seccionais, pactuando uma agenda 
nacional para o 2º semestre de 2011. No Congresso da SBGG-MG está prevista uma reunião com os integrantes 
da CPCP que estejam presentes.  

Comissão de Publicação – Revista G&G   

João Macêdo Coelho Filho – Editor Chefe  

Luiz Eugenio Garcez Leme (editor associado)  

Marcos Aparecido Sarria Cabrera (editor associado)  

Maysa Seabra Cendoroglo (editor associado)  

Myrian Spínola Najas (editor associado)  

Rosangela Correa Dias (editor associado)  

A Comissão  vem mantendo a regularidade da manutenção dos periódicos. Há uma boa perspectiva de 
indexação e de auto-sustentação da Revista Geriatria & Gerontologia.   

Representantes no Conselho da IAGG (Associação Internacional de Geriatria e Gerontologia)  

Eliane Jost Blessmann                   

Marianela Flores de Hekman  

Silvia Regina Mendes Pereira  

Participaram no VI Congreso Latinoamericano y Del Caribe de Gerontologia y Geriatria (COMLAT – IAGG), 
em Buenos Aires. de 6 a 9 de abril/11. Foram apresentados os seguintes temas em mesas redondas em conjunto 
com os representantes dos outros países:  

“Las perdidas a lo largo del curso de la vida”: Intervéncion em lãs perdidas: redes de soporte social  

 "Fragilidad  como disparador de síndromes geriátricos. Intervenciones posibles": Fragilidad y Sarcopenia   

"Osteoporosis. Novedades en el tratamiento: “Osteoporosis en los ancianos”   

Ressaltamos que a Dra. Marianela Hekman foi eleita, por unanimidade, para a pasta de Educação do COMLAT.  



 

Participações futuras  

6 de setembro de 2011  

IX Foro International COMLAT sobre Envejecimiento Activo  

1er. curso de capacitación de Líderes Comunitarios en promoción del Envejecimiento Activo   -  Montevideo – 
Uruguay  

“Seguridad, abuso y mal trato”  -   Eliane Jost Blessmann  

 “Evaluación Geriátrica en el control de algunos  determinantes de Envejecimiento activo.” - Marianela Flores 
de  Hekman  

21 a 23 de outubro de 2011  

IAGG Pan American Congress 2011 - "New Directions for Aging"  - Ottawa, Canadá.  

Marianela Flores de Hekman  

ASSOCIADOS  

Recebemos 191 propostas de novos associados de agosto de 2010 a agosto de 2011. Em anexo, segue a planilha 
de sua Seção, com os resultados atualizados.  

Caso haja diferença entre os dados, por favor façam contato com Valéria,  secretária do associado 
(sbggassociados@terra.com.br).  

SEÇÕES ESTADUAIS  

Todos os mandatos das Seções Estaduais deverão adequar-se ao calendário da SBGG Nacional, conforme 
definidos no Estatuto e Assembléia. Os termos de posse sempre deverão ser encaminhados para a Secretaria 
Administrativa que informará, imediatamente após cada mudança de diretoria, para a secretaria-executiva da 
Presidência.  

Enviamos em anexo a planilha dos eventos 2011/2012.  

Solicitamos às Seções Estaduais que divulguem os próximos eventos em suas páginas eletrônicas e/ou junto aos 
endereços eletrônicos dos associados.  

DIRETORIA  EXECUTIVA  

Henriette M. Krutman (RJ)  

Novas Atividades:  

• Selo de Apoio SBGG – efetuado o estudo de viabilidade, levantados os dados e procedimentos utilizados pelas 
congêneres, desenvolvida a logomarca, contactada a SBU para possível parceria, estabelecidos contatos com 
dois fabricantes de fraldas geriátricas interessados no Selo.  

• Nova sede – busca através de anúncios e contatos, assessoria no fechamento do negócio, acompanhamento da 
obra da nova sede (incluindo o fluxo financeiro), coordenação da venda da sede antiga.  

• Submissão de projeto ao DECIT/MS, tendo sido aprovados R$ 30.000,00 para a realização de quatro cursos 
avançados de introdução à Geriatria e Gerontologia em cidades do interior do país.  

mailto:sbggassociados@terra.com.br


 

Trabalhos de fluxo contínuo:  

• Marcar, convocar e participar de áudioconferências;  
• Redigir e/ou rever documentos, contratos, atas, relatórios etc.;  
• Fazer a interface com a Agência Traço;  
• Fazer a interface com as assessoras jurídica e de imprensa;  
• Orientar e supervisionar os trabalhos desenvolvidos pelas Secretárias Administrativa e do Associado;  
• Dar suporte à Comissão de Título no que concerne à atualização dos dados do cadastro de atividades e a todas 

as providências de publicação no site das informações referentes aos Concursos de Título 2011.  
• Assessorar o Programa de Educação Continuada (PEC), através da firma Unimagem, incluindo a captação de 

patrocínios para todas as 8 aulas (quatro módulos) já disponíveis.  
• Assessorar os diretores, conselheiros e Comissões, incluindo pesquisas para levantamento de informações, 

emissão de pareceres, estabelecimento de contatos, avaliação de propostas etc.;  
• Planejar, implementar e negociar parcerias institucionais, patrocínios e anúncios para a Revista G&G.  

 

PRESIDÊNCIA/DIRETORIA  

A divulgação das ações e iniciativas da presidente e dos diretores vem sendo feita  através do Portal, na seção 
de Noticias, sob o título “Por Onde Anda a Diretoria”. Seguem os destaques:  

- Busca e aquisição da nova sede própria da SBGG, na Av. Copacabana, 500. São duas salas com o dobro do 
espaço da sede atual. Graças ao trabalho daqueles que nos antecederam na gestão da Sociedade, adquirimos um 
espaço de 60m², com a dimensão e estrutura necessárias para manter em um mesmo local as Secretarias e a 
organização da Revista G&G. Ali teremos uma estrutura e fluxo de trabalho muito mais eficaz, propiciando às 
próximas Diretorias a agilização do início das suas ações. Além disso, iremos conservar melhor a nossa 
história, tantas vezes extraviada nas múltiplas mudanças que sofremos por não termos uma sede fixa e, 
ultimamente, faltar-nos o espaço necessário para otimizar o trabalho e a guarda da nossa documentação. A obra 
de reforma das salas deve finalizar em setembro de 2011. Uma AGE convocada para 6 de setembro deliberará 
sobre a venda da sala que sedia a SBGG atualmente.  

- Organização do XVIII CBGG: imediatamente após a nossa eleição, tomamos as providências de negociação e 
contratação de um espaço adequado para esse grande evento (para o qual são esperados 3.500 a 4 mil 
congressistas). Foi escolhido o Centro de Convenções Sul América, localizado em ponto central da cidade do 
Rio de Janeiro. As instalações são moderníssimas e atendem perfeitamente os requisitos de um Congresso de 
grande porte como o CBGG. A CCM Eventos (RS), que assessorou o XVII CBGG em BHz, foi recontratada e 
tem-nos dado um excelente suporte logístico. O lançamento comercial do Congresso ocorrerá no Hotel Feller, 
SP, no dia 2 de setembro de 2011.  

- Captação de recursos: tivemos um projeto aprovado pelo Ministério da Saúde (DECIT), que nos concedeu R$ 
30.000,00 para a realização de três ou quatro Cursos Avançados de Introdução à Geriatria e à Gerontologia, 
entre outubro e novembro de 2011.  

- Negociação com a Nestlé e a AJNA, que ensejou o desenvolvimento do sistema SMAP, a ser ofertado 
gratuitamente aos associados (os custos do projeto foram assumidos pela Nestlé).  

• Iniciativa de projeto na Câmara Municipal de Vereadores do Rio de Janeiro – Gabinete do Vereador Carlos 
Eduardo, para a criação do Dia do Geriatra e do Gerontólogo.  

• Contratação da assessora de imprensa Andréa Penna com a função de divulgar e difundir a SBGG, seus valores, 
objetivos e ações junto aos associados, profissionais de saúde, empresas, entidades, instituições e órgãos 
públicos e privados que trabalham voltados para a população idosa e público leigo.  

• Elaboração de Normas para implantação do Selo de Apoio a Produtos.  



 

• Elaboração de Sistema de registro online de prontuários de pacientes que será oferecido aos associados 
adimplentes.  

• Divulgação da SBGG junto ao público em geral, através de dezenas de entrevistas concedidas pela Presidente a 
jornais, revistas, rádios, TVs e Portais na internet,a saber: Jornal “O Dia”,  Programa Dayse Lucidi, Rádio Nacional 
AM, Jornal Todo o Dia, em Americana, SP, Rádio Saúde do MS Agência do Rádio - Web Rádio Saúde, jornal 
Paliativo (paliativo.org.br), Folha Universal SP, Jornal do Aposentado SC, Vila Mulher, no portal Terra, Jornal da 
Rede Record de TV, Jornal Opinião da Arquidiocese de Belo Horizonte, Portal IG, Revista Veja, Programa Sem 
Censura da TV Brasil, Rádio Bandeirantes, Jornal Diário do ABC Paulista, Jornal de Vitória, Jornal da Tarde São 
Paulo,  Jornal da Tarde, Jornal “A Folha de São Paulo” ,Jornal “A Tribuna”, Rede CNT de TV, o Jornal Correio 
Braziliense, rádio Metropolitana AM do RJ, Bom Dia Rio TV Globo, jornal “A União” (João Pessoa, PB), TV Gazeta, 
Rádio Globo, Revista Pure Trends.  

• A Presidente foi palestrante em eventos nacionais e internacionais:  Jornada Multidisciplinar de Residentes 
(Pará), oficina “Envelhecimento Ativo e Saudável uma Perspectiva Intergeracional” – Secretaria de Direitos 
Humanos – Brasília, Mobilização para a Conferência de Cúpula das Nações Unidas Sobre Câncer e outras 
Doenças Não Transmissíveis no dia Mundial do Câncer, 1ª Reunião do Grupo Técnico referente à Assistência e 
Saúde dos Idosos no âmbito da Saúde Suplementar – ANS, 2ª Reunião do Grupo Técnico de Assistência e Saúde 
dos Idosos no âmbito da Saúde Suplementar, Advisory Boarding Prevenar (Lab Pfizer – SP), III Encontro 
Interdisciplinar de Saúde e Envelhecimento, Niterói (RJ), VI Congreso Latinoamericano y del Caribe de 
Gerontologia y Geriatria (Buenos Aires), XXI Jornada Paranaense de Geriatria e Gerontologia (Curitiba), 7º 
Congresso Paulista de Geriatria e Gerontologia (São Paulo), X Fórum da Câmara Técnica de Geriatria e 
Gerontologia – Desafios em Geriatria e Gerontologia (Brasilia), mesa redonda: Osteoporose - Avanços 
Terapêuticos – Vitória ES,   VII Congresso Sul-Brasileiro de Geriatria e Gerontologia, II Simpósio Sul-Americano 
de Geriatria e Gerontologia, VIII Fórum do Envelhecimento Ativo do Comitê Latino Americano COMLAT/IAGG, XI 
Simpósio Internacional do Instituto de Geriatria e Gerontologia – PUCRS, XII Jornada de Inverno da SBGG-RS, 
Simpósio do VIII Fórum do Envelhecimento Ativo do Comitê Latino Americano COMLAT/IAGG (Porto Alegre), VI 
Congresso Norte-Nordeste de Geriatria e Gerontologia – Porto de Galinhas (PE)  

• Em planejamento, consulta aos associados em relação à reforma do Estatuto, com prazo final em 30 de 
novembro de 2011.  

DEPARTAMENTO DE GERONTOLOGIA  

Participação em reuniões:  

Reunião ampliada de todos os órgãos colegiados da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da 
República.  Fevereiro /11  

REUNIÃO COM A COMISSÃO DE ASSESSORAMENTO À PROVA DE TÍTULO  

LOCAL: SBGG – SP  Maio /11  

PARTICIPANTES:  

Eliane Jost Blessmann – Presidente do Departamento de Gerontologia da SBGG  

Marisa Accioly – Coordenadora Comissão de Títulos da SBGG  

Anita Liberalesso Nery – UNICAMP  

Sofia Pavarini – UFSCar (São Carlos/SP)  

Monica Yassuda – USP - SP  

Cláudia Fló – SBGG – SP  



 

Myrian Spínola Najas – UNIFESP – SP  

Naira Dutra Lemos- UNIFESP – SP  

OBJETIVO:  

·       Discutir a identidade e o perfil do gerontólogo na SBGG.  

JUSTIFICATIVA:  

Atualmente, temos diferentes alternativas e em diferentes níveis para a formação de gerontólogos ou 
especialistas em gerontologia (social). Denominam-se gerontólogos os egressos dos Cursos de Especialização 
em Gerontologia e os titulados pela SBGG e, mais recentemente, os bacharelados em Gerontologia e oriundos 
dos cursos e de residência, estes em São Paulo. Para a discussão da identidade e do perfil do gerontólogo, 
optamos por realizar uma reunião com os envolvidos nos cursos de formação em Gerontologia sediados no 
estado de São Paulo e a coordenação da Comissão de Títulos da SBGG, tendo como convidados a Dra. Ligia 
Py, membro do Conselho Consultivo da SBGG e Maria Angélica Sanchez, Presidente do Departamento de 
Gerontologia da SBGG-RJ.  

ASSUNTOS DESENVOLVIDOS E ENCAMINHAMENTOS:  

• Bacharel em gerontologia é uma profissão ainda não regulamentada. O Conselho Profissional concede o título 
profissional e a SBGG o título de especialista. Entretanto, para fazer a prova de título o candidato deve estar 
regularmente inscrito no Conselho Regional de seu Estado.  

• Finalidade da comissão – assessorar a Comissão de Títulos e valorizar o título. Para tal, deve desencadear 
debates em Congressos visando um consenso em gerontologia.  

• Cursos de especialização em gerontologia – É necessário definir padrões mínimos, ou seja, um conteúdo mínimo 
para pontuar e cadastrar junto à SBGG, cuja discussão deve envolver a Comissão de Cadastro. Também é 
possível envolver as Seccionais para informarem sobre o conteúdo e a carga horária dos cursos em suas áreas.  

Encaminhamentos:  

• Fazer um levantamento dos cursos cadastrados na SBGG e dos cursos de graduação em gerontologia – a 
comissão dividiu-se para fazer o levantamento, marcando a próxima reunião para 1º de setembro às 20 horas, 
através do skype.  

• O grupo foi assim distribuído por atividade:  

Sofia Pavarini e Mônica Yassuda – pesquisarão cursos de graduação;  

Naira Lemos e Myrian Najas – cursos de atualização, especialização, no estado de São Paulo  

Anita Nery, Cláudia Fló e Marisa Accioly – cursos nos demais estados  

• A comissão será presidida pela Cláudia Fló e secretariada por Sofia Pavarini.  
• Participação no Encontro Nacional de Coordenadores da Saúde do Idoso, em Brasília 06 a 08 de junho de 2011.  
• Reunião no Rio de Janeiro para o planejamento dos cursos de Educação Continuada e reunião com a empresa 

organizadora do Congresso Brasileiro com visita ao Centro de Eventos SulAmérica.  

 

 

 



 

COMISSÃO CIENTÍFICA  

Coordenadores:  

Sabri Lakhdari  

Leonor Mauad  

Constituição da Comissão Científica, que conta com 15 membros (10 GA e 5 GO), além de 8 consultores e 
colaboradores.  

Início das discussões sobre o XVIII CBGG, em particular sobre os seguintes aspectos:  

• O tema central do evento e suas linhas gerais  
• Definição do número de salas com atividades paralelas  
• Tipos de atividades científicas a privilegiar  
• Simpósios propostos  
• Convidados estrangeiros  
• Cursos e temas-livres  
• Possibilidades de realizar atividades em colaboração com outras sociedades ou instituições  
• Proposta de cronograma de trabalho  
• Consolidação das propostas recebidas, sobre temas e tipos de atividades, para elaboração do esboço da 

programação científica do XVIII CBGG.  

Elaboração dos Cursos de introdução à Geriatria e à Gerontologia, para divulgar a Geriatria e a 
Gerontologia em vários estados brasileiros, incentivando a formação de novos profissionais na área. O público 
alvo será composto por profissionais envolvidos na atenção ao idoso, estudantes universitários e gestores 
públicos de cidades do interior do Brasil.  

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA SBGG  

Todos os associados serão convidados a comparecer à Assembléia Geral Ordinária a ser realizada no dia 21 de 
outubro de 2011 às 19 horas, no Hotel Windsor Barra, no Rio de Janeiro.  

Agradecemos a atenção e esperamos pelas suas sugestões, críticas e dúvidas.  

Participe, pois o nosso esforço conjunto e concatenado fortalecerá a SBGG e o papel da Geriatria e da 
Gerontologia no Brasil.  

 

              Silvia Pereira                                           Márcia Morgado  

         Presidente da SBGG                                 Secretária da SBGG  

 


