
 

ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA NACIONAL COM AS SEÇÕES ESTADUAIS DA SBGG  

 
DATA: 30 de junho de 2012 

LOCAL: Hotel Scorial, no Rio de Janeiro.  

PRESENTES: diretorias dos biênios 2010 – 2012 e 2012-2014 e representantes de todas as Seções 
Estaduais. 

 
PAUTA: Apresentação do conselho diretor nacional, planejamento inicial para o biênio 2012-2014, 
próximas etapas da gestão “Integrar para fortalecer”, propostas do Departamento de Gerontologia, 
apresentação da diretoria de defesa profissional, da diretora executiva, do trabalho das diretorias estaduais, 
apresentação da SLCOMM, resumo do Congresso 2012 pela CCM e novas regras do Estatuto.  
 
ASSUNTOS TRATADOS: 
 
A presidente Sílvia Pereira deu início à reunião agradecendo a presença de todos e avisando que às 12h 
haveria um intervalo para visita à sede da SBGG e descerramento de placa com o nome da Elizabete Viana 
de Freitas na sala de reuniões. Em seguida, apresentou as secretárias Valéria, Aracy e a diretora executiva 
Henriette. Avisou sobre a dispensa da ex-secretária administrativa Ana Cláudia e que Nezilour manterá uma 
secretária em Belém. Informou que a SBGG está sendo vítima de pessoas inescrupulosas, que adquiriram o 
domínio www. sbgg.com.br e ali veiculam anúncios de toda natureza, tendo sido lavrada queixa-crime na 
DRCI - Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática. Henriette explanou que a SBGG detém a marca 
no INPI, o que facilitará a cassação do domínio espúrio. Claudia Fló (SP) sugeriu que os associados recebam 
mala direta alertando-os sobre o assunto. Eliane Blessmann parabenizou a nova gestão e a realização desta 
reunião para compartilhamento de informações e otimização da nova gestão. Nezilour agradeceu a presença 
de todos e recebe-os com grande alegria. Falou sobre a sua trajetória na SBGG e a importância desse 
encontro para a troca de informações e conhecimento mútuo. Adriano Gordilho (BA) enfatizou a 
proximidade do geriatra com o tema da finitude e convidou os presentes para rezar a oração do “Pai Nosso”. 
Em seguida, Nezilour fez uma breve exposição sobre a pauta, apresentou os membros da diretoria e 
coordenadores de comissões (exceto Marcos Cabrera, Daniel Kitner e Paulo Consoni, ausentes). Enfatizou a 
importância da presença da SBGG nas reuniões que definem políticas públicas relacionadas ao idoso. 
Apresentou a comissão de comunicação, coordenada por Salo. Daniel Azevedo questionou a norma 
estatutária que prevê um número mínimo de três representantes para compor cada comissão. Márcia 
Morgado confirmou esta norma e informou que Silvia Pereira também era membro desta comissão. Silvia 
Pereira avisou que cabe ao Salo, bem como aos demais presidentes das comissões, escolher os respectivos 
membros ou confirmá-los junto à nova gestão. Aline Thomaz irá comandar a comissão de informática. 
Nezilour informou sobre a intenção de aumentar as parcerias internacionais e iniciou a apresentação dos 
representantes presentes das Seções Estaduais, ressaltando a Seccional do Maranhão, recém criada. Seguiu 
explanando que a sua gestão se baseará no tripé sociedade, idoso e associado, exaltando o importante papel 
do associado. Maria Angélica Sanchez sugeriu a liberação de um calendário de eventos para as seções 
estaduais e Nezilour afirmou estar trabalhando para isto. Continuou explanando sobre os associados e da sua 
intenção em viabilizar um plano de saúde mais acessível ao associado e que já agendou uma reunião com o 
presidente da Unimed no Pará. Outra parte importante é a luta pela melhoria da qualidade de vida dos idosos. 
Ressaltou a relevância da organização para alicerçar uma boa gestão e enfatizou o mérito de Elisa Franco e 
Siulmara Galera na organização de grade curricular de graduação e residência em geriatria, que se tornou 
modelo para a comissão nacional de residência médica. A seguir, explanou sobre as parcerias com os estados 



 

e governo federal. Citou contatos com o Canadá, através de Silvia Pereira e Portugal, através de uma amiga 
pessoal. Explanou as metas de curto, médio e longo prazos e sobre a comissão científica para o CBGG 2014, 
que já está sendo estruturada. Sobre a CNA, Aline acrescentou que o CFM não reconhece a revalidação de 
título pela AMB, ao que Silvia informou ser questão de classes e, como o título é conferido em conjunto pela 
SBGG e AMB, então a renovação continua valendo, pelo menos até segunda ordem. Nezilour seguiu 
apresentando os projetos de cursos, atribuindo à SBGG também um caráter de formação e reciclagem. Em 
seguida, Maria Alice apresentou seus projetos para a diretoria científica. Sílvia informou que ainda há verba 
(remanescente do projeto financiado pela OPAS) para realizar novos cursos de introdução à G&G –que 
priorizam municípios do interior- em parceria com as seções estaduais e sugerindo a manutenção deste 
projeto. Maria Alice informou os nomes que comporão a comissão científica e o fluxograma de atividades 
em cada nível de atenção à saúde. Ressaltou o papel do médico de família e a formação médica através de 
residência médica, assim como a necessidade de estímulo à prova de título. Sugeriu a criação de um boletim 
para informação da população, assim como para leigos no Portal, estimulando o fale conosco e reprodução 
de matérias jornalísticas sobre envelhecimento. Silvia relatou que há proposta para a participação da SBGG 
na regulamentação da profissão de cuidador de idosos, no âmbito de um projeto de lei. Mariana explanou 
seus projetos à frente da comissão científica da Gerontologia. Ressaltou que dará continuidade aos trabalhos 
já desenvolvidos, principalmente aqueles iniciados no Rio de Janeiro junto aos conselhos de classe e 
pretende expandi-lo a todas as Seções Estaduais, no sentido de fortalecer parcerias para a realização de 
eventos científicos. Visando buscar reconhecimento para a titulação em GO, deverá ser realizado um 
trabalho junto aos órgãos públicos para a realização de concursos baseados na titulação em Gerontologia. 
Seguiu afirmando que buscará o aumento e a valorização do associado, no sentido de dar retorno científico a 
estes. Também promoverá a semana do idoso junto às universidades, Seções Estaduais e à mídia. Enfatizou a 
educação continuada em gerontologia, assim como já ocorre na geriatria. Terminou avisando que passará seu 
contato para as Seções Estaduais. Ângelo Bós (RS) sugeriu que os cursos de gerontologia contivessem um 
mínimo de conteúdo geral e também específicos das diversas áreas que compõem a Gerontologia. Claudia 
Fló (SP) informou que há quatro classes de gerontologia e também as classes de profissionais que são 
certificados pela SBGG. Paulo Canineu ressaltou que há mais uma classe, os gerontólogos formados em 
nível de graduação e Claudia Fló (SP) replicou que eles não podem submeter-se à titulação, pois não 
possuem conselho profissional. Mariana finalizou falando sobre a necessidade de estudos nesta área. 
Lucinda (CE) solicitou que a SBGG se pronuncie sobre os cursos de graduação em Gerontologia. Aline 
sugeriu que se constitua uma comissão sobre a formação em Gerontologia e que se divulgue esta informação 
no Portal. Nezilour afirmou ser esta questão muito preocupante, principalmente sobre a qualidade desses 
cursos, porém envolve o MEC; Paulo Canineu apresentou-se para fazer parte desta comissão. Eliane 
Blessmann informa que usamos o título de Gerontólogo, que o curso de graduação confere o titulo de 
bacharel em Gerontologia e a SBGG, o de especialista em Gerontologia. Discutiu sobre habilitação no 
mercado de trabalho e acha que a SBGG deve continuar observando estes cursos e identificando o conteúdo 
mínimo necessário para normatizá-los junto ao MEC. Passou-se para o item Estatuto e suas modificações. 
Cyane manifestou sua preocupação sobre o preparo do próximo edital do concurso de especialista e colocou-
se à disposição para auxiliar na sua elaboração. Passou a palavra para o próximo palestrante, Salo. Este 
informou que foi convidado a compor a Comissão de Comunicação e sugeriu a troca do nome para 
Comissão de Divulgação Profissional ou Institucional. Informou que a maioria dos médicos não sabe o que 
faz um Geriatra e, se não somos conhecidos, o mercado de trabalho se encolhe e, na condição de 
profissionais sem visibilidade, temos dificuldade para obter patrocínios. Afirmou que várias sociedades estão 
fazendo divulgação com êxito. Sugeriu uma maior divulgação da SBGG para os leigos, principalmente 
através do site. As 14h50 reinicia-se a parte vespertina da reunião com Nezilour apresentando sua secretária, 
Joana e Henriette discorrendo sobre gestão e o Estatuto; relatou suas atividades, desde janeiro de 2009, no 
mandato de João Machado, quando surgiu a ideia da criação da Diretoria Executiva da SBBG, um modelo 
muito utilizado nos EUA para que não se perca a continuidade entre uma gestão e outra; ela supervisiona a 
gestão administrativa, prestando apoio à Diretoria, coordenações e comissões. Exemplificou trabalhos já 



 

realizados como a busca e aquisição da nova sede, a captação de recursos como junto à OPAS para a 
realização dos cursos de Introdução à G&G e para o congresso (R$ 60.000 ao todo); faz a interface com as 
empresas contratadas (Agência Traço, SLComm, Unimagem, contador, advogados), cuida da alimentação de 
notícias para o portal e Facebook, orienta e supervisiona os trabalhos desenvolvidos pelas Secretárias Valeria 
(financeira) e Aracy (apoio), dá suporte ao programa de educação continuada. Informou que há 2.330 
associados no momento, sendo 1450 adimplentes e 880 inadimplentes. São 1890 associados na Geriatra (460 
titulados) e 450 na gerontologia (125 titulados). A SBGG já titulou 1324 profissionais desde 1969. As seções 
estaduais podem solicitar informações sobre os seus associados à Nacional com regularidade. Em seguida, 
explicou as mudanças importantes ocorridas no Estatuto, comentando ainda que os Estatutos de praticamente 
todas as seções estaduais encontram-se obsoletos, merecendo revisões e colocou-se à disposição para 
assessoria. Em relação às principais mudanças, dentre as diversas categorias de associado, foi criada a de 
“acadêmicos”, que precisam estar vinculados a alguma Liga. Paulo (SC) pergunta a quem os estudantes 
devem comprovar, anualmente, a renovação da sua matricula universitária, sendo lembrado pela Silvia que 
os alunos devem ser membros das Ligas Acadêmicas, e de acordo com Aline, para estimular os 
departamentos de Geriatria e Gerontologia nas universidades. Márcia Morgado lembrou que o Estatuto está 
aprovado e isto não poderá mudar, porém podemos discutir mais sobre o assunto. Silvia Azevedo (SC) 
pergunta sobre alunos de outros cursos da área de saúde, se estes também devem estar inseridos nas Ligas de 
Medicina, tendo em vista que não está claro no Estatuto. Entretanto, deve-se esperar outro momento para 
nova discussão e mudanças no Estatuto. Outro tema destacado no Estatuto refere-se aos associados 
inadimplentes: o associado que não pagar por dois anos será alertado e, em seguida, excluído por decisão da 
diretoria. Caso tenha interesse em retornar, deverá efetuar o pagamento de sua dívida que não esteja ainda 
prescrita (a prescrição ocorre cinco anos após o vencimento). Verônica perguntou sobre a possibilidade de 
licença, com suspensão do pagamento da anuidade, e Henriette respondeu que é possível e há explanação 
sobre isso na área restrita do associado. Roberto (MT) sugere contato direto, através da seccional, com o 
profissional inadimplente para negociar sua divida. Angélica sugeriu anistia e Henriette e Nezilour disseram 
que as propostas serão analisadas. Marcia Morgado fala da importância da atualização e monitoramento do 
cadastro para acompanhamento das inadimplências. Henriette destaca, no Estatuto, as Representações 
Estaduais, que poderão ser criadas naqueles estados que não possuem Seções Estaduais. Lembrou ainda que, 
na AGO de 2014, serão eleitas duas diretorias para os mandatos subsequentes a esta recém-empossada. 
Adriano falou sobre a importância do Diretor de Defesa Profissional ser titulado e pertencer à Comissão de 
Defesa Profissional e Ética. Silvia lembrou que as votações para os cargos da Geriatria e da Gerontologia 
serão separadas, com chapas específicas. Maria Angélica (RJ) perguntou se essas regras de eleição 
precisarão ser seguidas pelas Estaduais e Henriette respondeu negativamente. Maria Angélica explicou sobre 
o projeto de Lei referente aos cuidadores, em discussão no Senado, havendo grande resistência do Conselho 
de Enfermagem, que exige formação de técnico de enfermagem. Pretende-se nesse projeto de Lei que a 
SBGG entre como ‘selo de qualidade’, não propriamente oferecendo os cursos ou capacitando, mas 
estabelecendo algumas diretrizes nos cursos. Jussara Rauth afirma que a ocupação de cuidador está 
regulamentada e a SBGG deve ampliar sua discussão sobre o seu papel no curso de cuidador, bem como de 
que a instituição que ministra o curso seja reconhecida pelo MEC. Maria Angélica dirimiu as dúvidas sobre 
este projeto de Lei e Nezilour complementou que, neste momento, a SBGG quer estar contemplada neste 
projeto para posteriormente discutir o assunto. Silvia Azevedo (SC) comenta que não basta estar 
contemplada neste projeto, mas há que se ter clareza sobre as idéias e posicionamento da SBGG e, para 
tanto, necessitamos de uma conversa mais ampliada sobre a questão na Sociedade. Adriano Gordilho (BA) 
informou que menos de 15% dos associados responderam ao questionário enviado. Apesar da maioria dos 
Geriatras atuarem na prática privada, muitos estão ligados a operadoras de planos de saúde. Então, a 
estratégia primeira seria trabalhar com operadoras, no sentido de convencê-las da inclusão da AGA como 
procedimento diagnóstico e não como consulta. Foram distribuídos prospectos da AGA aos presentes e 
orientou-se para que se inicie a cobrança aos planos de saúde e que as seções estaduais comecem a estimular 
a inserção desse procedimento nas operadoras, considerando que a Avaliação Geriátrica Ampla estava 



 

inserida no Porte 2C e caiu para o porte 1A e pretende-se que volte ao porte anterior. Informou sobre o e-
mail que recomenda a AGA à câmara técnica da CNHM. Comentou sobre a AGG, Avaliação Geriátrica 
Gerontológica, pedindo que espere a resolução acerca do Ato Médico. Eliane Blessmann propôs um debate 
após a reunião com os presentes, afirmando sobre a importância da criação do Conselho Nacional do Idoso e 
que apoiemos esse projeto, pois o que existe é apenas um decreto sobre sua criação. Maysa Cendoroglo fez 
breve exposição sobre os seus projetos frente à revista G&G e ajustes para melhor funcionamento; está 
recebendo muito material para publicação e considera a revista um instrumento muito importante de 
informação para a comunidade científica e para o público em geral; divulgou o endereço 
revistasbgg@gmail.com para contato. Em seguida, Marcelo Calais, representante da SLComm, relatou o 
trabalho conjunto com a Editora-chefe da revista, resaltando o alto conceito que goza essa publicação no 
meio científico. Marco Polo (DF) perguntou se o contrato da SLComm se estende às regionais, com vistas ao 
Congresso Centro-Oeste e a realização da prova de títulos, sendo respondido pelo representante que não se 
estende às regionais. Marianela Hekman, representante da SBGG no COMLAT e IAGG, fez um breve 
relatório de sua gestão frente ao COMLAT, constando da participação em congressos em países vizinhos. 
Ressaltou o interessante encontro com o diretor do Instituto de Geriatria do Canadá; ele se impressionou 
com o número de inscritos no CBGG e veio ao Brasil, afirmando a intenção de intercâmbio entre Canadá e 
Brasil. Informou ainda que, quem tiver interesse em cursar o Mestrado ou Doutorado em Roma (Itália) 
poderá se informar com ela própria. Aline Thomaz, presidente da comissão de Informática, discorreu sobre a 
proposta de reformulação do Portal, melhorando o visual, compartilhando e divulgando os artigos, atuando 
com as redes sociais, no sentido de dinamizar e melhorar a divulgação das informações sobre a Sociedade. 
Revelou, também, a intenção de construir uma ferramenta de busca de palavras-chave que remeta aos artigos 
da G&G. Comentou sobre estratégias para incrementar o número de acessos e o tempo dedicado à leitura da 
página. Projeta-se que todas as Seções Estaduais possam estar hospedadas no site da Nacional, sem custos. 
Marco Polo sugere a possibilidade de oferecer acesso aos associados pelo smatphone. Aline comenta que 
isto envolve recurso financeiro e precisa ser discutido com a Diretoria. Frisou ser importante que cada Seção 
Estadual tenha um responsável pela comunicação local e que sejam informados os nomes para a Comissão 
de Informática. Daniel Azevedo comenta que solicitou informações às Seções Estaduais durante os quatro 
anos em que ocupou a coordenação de informática, com resultado quase nulo. As informações devem ser 
enviadas para informatica@sbgg.org.br. Nezilour comenta que alguns artigos são pagos e não deve ser 
considerado como despesa pela SBGG, mas como investimento, sendo importante a disponibilização de 
recursos para pagamento dos artigos considerados importantes, sugerindo ainda a tradução dos resumos dos 
artigos de língua estrangeira para disponibilizar no Portal. Entretanto, Maysa Cendoroglo sugere que haja 
uma resenha que remeta à bibliografia do artigo, não podendo haver tradução integral de um artigo 
comprado. Ângelo Bós (RS) solicitou que se tenha artigos em linguagem mais acessível para o público, 
devendo-se pensar na criação de outra revista, direcionada para os leigos. Aline sugeriu também espaço para 
discussão de temas polêmicos na página. Silvia aproveitou a ocasião para falar sobre acerto de datas de 
eventos entre as Seções do Rio de Janeiro e de São Paulo, visto que esta última pretende reagendar a 
realização do GERP. Os dirigentes da Seção RJ não podem abrir mão da data, pois há dificuldade de 
patrocínio. Marco Polo (DF) disse também não abrir mão da data do Centro Oeste devido à prova de título, 
lembrando que essa programação de datas foi previamente agendada e divulgada. Paulo Borges (SC) 
comentou que a mudança da agenda de São Paulo influenciará na realização do Congresso Sul Brasileiro e 
pede que São Paulo reconsidere a data de mudança do seu evento. Silvia também ressalta a planilha dos anos 
pares e impares entre os eventos regionais acordados anteriormente. Marco Polo lembra que a gestão atual 
deve tomar conhecimento das decisões das gestões anteriores, incluindo a realização de eventos que ficaram 
definidos em meses específicos. Roni (ES) retrata sua experiência sobre a continuidade dos trabalhos e segue 
as decisões tomadas em reuniões em nível nacional; embora sendo uma seção estadual mais frágil, vem 
acatando as decisões ocorridas em Assembléias. Silvia informou que deveriam decidir, ainda que esteja 
errado, tendo em vista a programação e os contratos efetivados tanto pelo Rio de Janeiro quanto São Paulo. 
Rodrigo Serafim (RJ) ressalta o erro cometido pela estadual São Paulo e Silvia pede que conste em ata a 
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falta de respeito desta estadual para com as demais, pois já efetivou os contratos e pagamentos para o evento 
em Setembro de 2013 a despeito do decidido em Assembleia. Arnaldo (PB) pede que se registre em Ata que 
em novembro de 2013 realizará uma nova jornada internacional na Paraíba. Claudia Fló (SP) reconheceu o 
erro mas não pondera que a seção estadual SP não pode perder o dinheiro que já se investiu no GERP. 
Rodrigo (RJ) achou que deveria haver uma solução institucional para o ocorrido. Silvia enfatizou a 
importância de serem acatadas as grades das Seções Estaduais para que não se abram mais precedentes. 
Renato Fabbri (SP) comentou que levará o ocorrido, por escrito, à sua diretoria para que não mais se repita 
essa situação de desacato ao cronograma acordado entre todos. Rodrigo (RJ) perguntou a Sílvia sobre a 
opção de realizar o evento em novembro para que não fique tão prejudicado. A seguir, os representantes da 
CCM, Frederico e Francisca, fizeram uma explanação sobre o CBGG 2012, informando os números: 3.666 
inscritos; 2899 compareceram; 1693 trabalhos submetidos, sendo 149 para apresentação oral e os demais, 
como poster. Sobre a satisfação na realização do evento organização geral (90% a 95% entre bom e ótimo); 
atividades científicas (95% entre ótimo e bom); material de divulgação, também muito bem avaliado um 
pouco mais de 90% entre bom e ótimo; turismo (82% como ótimo), sendo a nota média para o evento em 
8,01 e se indicaria o evento a outra pessoa 94,2% (sim); ressaltaram que a média de outros Congressos varia 
entre 7,0 e 7,5, ou seja, o Congresso da SBGG teve nota excepcional. Informaram sobre a evolução do 
número de participantes no evento, evolução das inscrições, evolução dos patrocínios, anunciando a data do 
XIX Congresso Brasileiro – 30 de abril a 3 de maio de 2014 no Hangar Centro de Convenções em Belém – 
Pará. Sílvia agradeceu em especial à Henriette, as demais secretárias e à CCM eventos e disse que os bons 
resultados foram fruto de muito trabalho. Márcia Morgado ratificou que esta assembleia concordou com a 
mudança de calendário do Rio de Janeiro, excepcionalmente no ano de 2013. Angelo (RS) informou que a 
cardiogeriatria está promovendo o primeiro congresso de longevidade e perguntou se a SBGG está 
participando. Sílvia exprimiu sua opinião: não é contra a participação porque o congresso tem temas não 
cardiológicos, mas trata-se de assunto que deve ser ainda discutido pois é polêmico. Nezilour encerrou a 
reunião agradecendo a todos e dizendo que as discussões superaram o pretendido e pediu ajuda para 
alcançarmos um grande número de inscrições no CBGG 2014. Maria Alice solicitou que colocassem no 
portal um link para sugestões de temas para o próximo congresso. Nezilour marcará data para uma nova 
reunião e que espera todos amanhã para a cerimônia da posse, encerrando a reunião.  
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