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Introdução
O envelhecimento da população brasileira é um fenômeno crescente e que terá grande
im pacto social, econômico, cultural, entre outros. Neste cenário, a importância da geriatria e da
geron tologia aumenta continuamente, visto que a área adquire um papel essencial para
prop orcionar um a m elhor qu alid ade de vida para os idosos bras ileiros .
Cabe então às faculdades e universidades parte deste papel, através de medidas que
fometem o interesse e o conhecimento sobre a terceira idade, como, por exemplo, a adaptação
do currículo, contratação de profissionais e auxílio à formação e manutenção das ligas
acadêmicas de geriatri a e/ou gerontologia, objetivando qualificar profissionais para lidar com
esta s tran sform ações.
Neste

contexto, as Ligas de Geriatria e Gerontologia (LGGs) são instrumentos

fundam enta is para esta qualificação, através de suas atividades nas áreas de assistência,
pesqu isa e en sino . Vêem surgindo nas diversas regiões do país, cada qual enfrentando uma
realidade distinta . Há liga s perten centes a institu ições cu jo currículo da graduação não inclui as
disciplinas de Geriatria e Gerontologia, servindo então como úncio m eio dos alunos adquirirem
este conhecimento. Outras, porém, constituem um a complementação às atividades cu rriculares,
sendo um m eio de aprofundamento aos acadêmicos interessados no tema.
Por essas disparidades, faz-se necessária a união e fortificação das LGGs através do
intercâmibo de conhecimentos, estimulando o surgimen to de novas ligas, discutindo os caminhos
a serem tomad os e aumen tando sua representatividade frente à sociedade.
Necessita-se, portanto, estabelecer objetivos comuns às LGGs, respeitando-se as
particularidades de cada um a, para que adquiram o m ínimo de pad ronização quanto ao seu
funcionam ento e atividad es.
Com estes objetivos, foi realizado o III Encontro Nacional das Ligas de Geriatria e
Gerontologia: conhecer cond ições de atuação das ligas, identificar problemas em comum e
buscar mecanismos para o desenvolvimento de su as atividades. O presente documen to é a
consolidação dos resultados deste evento.

Comissão Organizadora do III Encontro
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Organização do III Encontro
A proposta de realização do III Encontro Nacional das Ligas de Geriatria e Geron tologia
surgiu durante o II Simpósio das Ligas de Geriatria de Gerontologia de São Paulo, realizado
dura nte o III Cong resso Paulista de G eriatria e Gerontologia (Sa ntos, junho d e 2003 ). Desde o
início a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, através do seu presidente na ocasião,
prof. Adriano Gordilho, manifestou grande interesse na realização do mesmo durante o GERON
2004.
O nome do evento ficou decidido após a recordação da realização do I Encontro Nacional
de Ligas em 2001 , no Congresso de Geriatria do Cone Sul, realizado em Flori an ópolis . O II
Enc ontro Naciona l das Ligas foi realizado no Cong resso Brasileiro de Geriatria e Gerontologia,
em 20 02, no Rio de Janeiro.
Os resultad os ap resen tad os por este s dois eve ntos prec urso res do III Encon tro
demonstraram o interesse crescente dos acadêmicos nos assuntos envolvendo a terceira idade
e o seu impacto na sociedade brasileira. Porém ficou demonstrado também a necessidade da
organização de um evento com m elhor infra-estrutura que os anteriores e m ais facilid ades pa ra
a participação os estudantes, o que infelizmente, não foi plenamente alcançado.
A princípio o objetivo dos integrantes da comissão organizadora do III Encontro foi
montar uma programação objetiva que englobasse a realidade de todas as ligas de geriatria e
gerontologia ex istentes.
Dividiu-se então a programação do III Encontro em dois módulos, um m atutino e um
vespertino.
No primeiro módulo optou-se pela realização de palestras com profissionais da saúde na
área de geriatria e gerontologia, juntamente com alunos, de temas envolvendo a geriatria e a
geron tologia no meio acadêm ico, visando capacitar os ouv inte s pa ra o m ódu lo segu inte, m ais
interativo.
Para o seg un do m ódulo , criou-se um cartão-proposta, onde os interessados poderiam
colocar de qual mesa redonda tinham interesse em participar e a proposta que gostariam de
levantar nesta discussão. Para a iden tificaç ão d estes cartões era necessário preencher o nome
do participante e o da sua instituição. Neste módulo, o objetivo foi abordar aspectos gerais das
LGGs, procurando discutir com os presentes a realidade de cada LGG, com o intuito de encontrar
pontos em com um e elaborar diretrizes de funcionamento. Para tanto foram criadas as seguintes
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me sas redond as:

•
•
•
•
•

Ligas de Geriatria e Gerontologia: Objetivos
Ligas de Geriatria e Gerontologia: Definições
Ligas de Geriatria e Gerontologia: Ensino
Ligas de Geriatria e Gerontologia: Pesquisa
Ligas de Geriatria e Gerontologia: Assistência

Cada mesa era constituída por um m oderador e um secretário-geral, compostos pelos
mem bros participantes da comissão organizadora do III Encontro.

Modelo

do

cartão-proposta

utilizado

para

a

participação d os o uvintes na s m esa s red ond as.
III Encontro Nacional das Ligas, Salvador, 2004
As diretrizes presentes neste documento, portanto, não têm como funçã o institu ir regras
de funcionamento, nem estabelecer normas que proíbam a construção de novas LGGs. Devem
ser interpretadas como pontos de apoio para a formação e organização, servindo como tópicos
de p adronização n acional a sere m atin gid os pelas instituições.

André F.J. Santos/ Laura Nascimento/ Lídia K. Fung
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Programação do III Encontro
Tema: “A união das ligas: obstáculos e desafios
09h 00 min – Abertura Solene

Aline Thomaz Soares
André Filipe Junqueira dos Santos
Cláudio Rocha
Laura Nascimento
Lídia Kelsin Fung
09h 15min – Palestra: A disciplina de geriatria nas faculdades de medicina
Palestra nte:

Prof. Dr. João Toniolo
Prof. Assist. da Disciplina de Geriatria da UNIFESP-EPM

10h 30min – Coffe-break
09h 40min – Palestra: A disciplina de gerontologia nas faculdades de saúde
Palestrante:

Profa. Margarida Santos
Vice-Presidente da SBGG (2001-2003)

10h 05min – Palestra: As Ligas de Geriatria e Gerontologia e seu papel na
formação dos futuros profissionais de saúde
Palestrantes:

Dra. Elisa Franco de Assis Costa
Profa. Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás

Aline Thomaz Soares
Ac. Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás (6º ano)
10h 30min – Coffe-break
10h 50min – Palestra: O papel da SBGG junto as LGGs
Palestrantes:

Dr. Adriano Gordilho
Presidente da SBGG (2001-2003)

Cláudio Rocha
Ac. Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia (5º ano)
11h 20min – Palestra: COLIGG -SP: A experiência na união das ligas
Palestrantes:

Prof.Dr. Eduardo Ferriolli
Docente da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - USP

André Filipe Junqueira dos Santos
Ac. Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - USP (5º ano)
12h 0 0m in -

Horário livre para almoço
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Mesa Redonda: Discussão das Diretrizes das LGGs
14h 0 0m im - Introdução
14h 2 0m in - Ligas de geriatria e/ou gerontologia: qual a sua definição?
Mod erador: Lau ra Na scim ento
Secretário-geral: André Filipe Junqueira dos Santos
14h 5 0m in - LGG: objetivos
Mod erador: André Filipe Junqueira dos Santos
Secretário-geral: Cláudio Rocha
15h 3 0m in - Coffe-break
16h 0 0m in -

Formas de atuação: ensino
Mod erador: Cláudio Rocha
Secretário-geral: Aline Thom az Soa res

16h 3 0m in -

Formas de atuação: pesquisa
Mod erador: Aline Thom az Soa res
Secretário-geral: Lídia Kelsin Fung

17h 0 0m in -

Fo rm as de atu ação : assist ên cia
Mod erador: Lídia Kelsin Fung
Secretário-geral: Lau ra Na scim ento

17h 3 0m in -

Conclusões
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LGGs: Definição
A Liga de Geriatria e Gerontologia (LGG) deve ser vista como uma sociedade civil, com
duração por prazo indeterminado, ação em todo o território naciona l, com inde pend ência política
e religiosa, filantrópica, sem fins lucrativos porém aberta a doações de bens materiais ou moeda
corren te.
As LGGs são entidades primordialmente estudantis, fruto de iniciativa e submetida à
direção de acadêmicos, interessados em aprofundar conhecimentos em Geriatria e Gerontologia.
As atividades são extracurriculares e de cunho voluntário. C on titu em , portanto, uma atividade
complem entar ao currículo e não supressora de eventuais falhas deste.
Pode ser comparada à universidade, à medida que se fundam enta no tripé: ensino,
pesqu isa e assistência, procurando além do aprofundam ento no tema, sanar demandas da
população idosa.
Deve atuar fora dos muros da universidade, a rticu la nd o-se co m a comun idade, com os
con selh os m un icipa l e esta du al de saú de.
É necessário que se crie um estatuto interno de fun ciona m ento d a Liga . Esse estatu to
deve conter o m odo d e organ izaçã o

geral d a Liga , estabelecend o as funções do m em bros,

formas de participação na Liga e seus objetivos gerais e específicos (vide “Guia para Construção
de Liga s Aca dêm icas” ).
Torna-se fundamental que a LGG esteja cadastrada junto à pró-reitoria de extensão
univ ersitária ou departamen to de assuntos comun itários (ou outros departamentos que tratem
desse as sun to) p ara q ue cons titua -se u m a atividade com plem entar oficial.
É fundam etal p ara o funcionamento da lGG a existência de um orientador. Cabe lembrar
porém que a responsabilidade pela definição dos rumos da LGG pertence aos acadêmicos, sendo
o orienta dor som ente um colabo rador com ma ior grau de exp eriência e conh ecim ento no tema.
O orientador deve ser uma pessoa com tem po hábil e interesse pela atividade,
necessitando ser vinculado a uma instituição de ensino sup erior, na qualidade de docente da
mesm a, sem ser neces sariam ente a m esma instituição da qual fazem parte os acadêmicos
participantes da L GG . Recom end a-se que o m esm o ten ha o títu lo em geri atria/ge rontolo gia
emitido pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia.
A LGG pode ter mais de um orientador, inclusive de áreas de formação diferentes, desde
que mantenham um bom relacionamento entre si, evitando-se desavenças que possam
atrapalhar o desempenho da LGG.
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Pode haver a participação de pós-grad uand os, residentes e demais interessados, desde
que a direção das atividades seja eminentemente acadêmica.

Aline Thomaz Soares/Laura Nascimento/ Lídia K. Fung
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LGGs: Objetivos
•

As LGGs devem possuir caráter de agen te de transformação social, visando lutar
pela prom oção da saú de d a po pu laçã o.

•

Gerar uma m aior interação com a comu nidad e visando à valorização do p rocesso
de envelhecimento.

•

Promover atividades de ensino, pesquisa e assistência.

•

Colabo rar com o Pod er Público e entida des de assistência a os idosos.

•

Sensibilizar os acadêmicos, a academia e a sociedade para a questão do idoso.

•

Proporcionar conhecimento, habilidades e atitudes qu e determ inem a com petên cia
do acadêmico na área de Geriatria e Gerontologia.

André F.J. Santos/ Laura Nascimento/ Lídia K. Fung
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LGGs: Ensino
O papel do ensino na LGG deve ser um complemento as atividade do currículo acadêmico,
m esm o que este tenha a disciplina de geriatria ou gerontologia. A LGG não deve assumir o papel
de ensinar geriatria/gerontologia para seus mem bros e a abster a instituição de ensino superior
aos quais aos acadêmicos estão vinculados, de sua obrigação de transmitir a todos seus alunos
aspectos ligados à terceira idade.
De acordo com a disponib ilidade da liga , as aulas pode m ser sem anais ou quinze nais,
sendo constituídas por sem inários, aulas m agna s, discussões de casos, cursos de ing resso à liga
e demais eventos abertos. D ev e ser m on ta da um a grade de programação científica, com temas
previa m ente escolhidos e programada a forma de apresentação deste tema. A abordagem deve
ser interdisciplinar, sendo exigida a visão holística sobre o assunto, independentemente de que
palestrante for ministrar a aula.
Toda atividade de ensino deve ter a participação do orientador o u alg uém por ele
designado. Alun os de ou tros cursos , além do con stituin te da liga, devem ser convidado s a
assistir às aulas, assim como é desejável haver

o comparecimento e participação de

profissionais de outras áreas do conhecimento, ainda que não vinculados à entidade.
Para nivelar o conhecimen to e evitar a repetição de tem as em anos

consecu tivos,

aconselha -se a realização de cursos de adm issão. Os novos mem bros estarão, então, a par dos
assuntos discutidos em anos anteriores, conseguindo acompanhar a progressão do ensino e não
prom ovend o o desinteresse em mem bros antigos.
Os seminários podem ser preparados pelos próprios mem bros da liga , sendo obriga tória
a supervisão de alguém m ais graduado. Os temas d os sem inários devem ser suge ridos pe lo
orien tad or, porém, como toda atividade da liga, devem refletir o interesse dos alunos. Podem
constituir-se de revisõ es bib liográ ficas ou a apresentação de projetos desenvolvidos pelos
mem bros da liga ou então um m embro de cada área abordaria o tema de acordo com seu
conhecimento, sendo e xpo sto aos de ou tras á reas, o tim izan do o apre nd izad o int erdis cipli nar.
As discussões de ca sos podem ser feitas abordando pacientes do atendimento da liga,
seja em nível a m bula torial, hosp italar ou me sm o de in stituiçõe s atendidas, onde sejam
realiz adas ativid ades.
Podem ser realizados ciclos de aulas com temas e profissionais do ciclo básico,
aum entand o o interesse e viabilizand o a participação d e acadêm icos men os gradua dos.
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A realização de eventos abertos (jornadas, cursos, simpósio, entre outros) tem sua
im portân cia tanto na difusão de conhecimentos, como na arrecadação de recursos para a
entidade, para sua divulgação frente aos alunos e à direto ria da institu ição de en sino sup erior.
Cada liga deve ter su a pró pria bib liotec a, pa ra qu e seu s m em bros ten ha m fácil acesso
ao ma terial ind icado e sup ervision ado pelo orien tad or. De ve se r sem pre atualizada e preconizase que haja, no mínim o, o Tratado de Geriatria e Gerontologia (Freitas EV, Py L, Neri AL,
Cançado FAX, Go rzoni ML, Ro cha S - R io de Janeiro: Editora G uana bara Ko ogan S.A; 2002)
disponível para co nsu lta, send o o m esm o ind icado pela S ocieda de B rasileira de Geriatria e
Gerontologia como livro-texto.

Aline T. Soares/Laura Nascimento/ Lídia K. Fung / André F.J. Santos
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LGGs: Pesquisa
A pesq uisa na L GG dev e ter co m o fina lida de g erar u m a m aior interação co m a
comunidade idosa, visando à valorização do processo de envelhecimento e deve ser sem pre
vin cula da ao en sino e à assistên cia.
Dados coletados em instituições devem objetivar a obtenção de melhorias destas e dos
idosos que fazem parte delas, através de atividades assistenciais. A mera apresentação em
congressos, não se excluin do su a im portân cia na difusã o das conclu sões ob tidas a os dem ais
profis sion ais d a áre a, nã o traz ben efício direto à orig em dos dad os.
Podem ser rea lizados curso s de m etod olog ia científica e ep idem iolog ia em pesq uisa para
evitar q ue os m em b ro s a tu em co mo levantadores de dados. Estudos observacionais permitem
conhecer a realidade de uma instituição, dos idosos que dela participam e o impacto da
institucionalização em sua qu alidade de vida. Pode-se também an alisar os mesmo s aspectos
qu anto à in ternaçã o ho spita lar.
A pesquisa pode atu ar em in úm eros âm bitos, de acordo com o interesse dos acadêm icos.
Todos os m emb ros da LGG devem participar da elaboraçã o do projeto, dessa forma , revisões
bibliográficas realizadas com o intuinto de viabilizar o projeto deverão ser apresentadas em
seminários aos demais membros da liga, levando a todos o aprendizado sobre o tema.
É importante enfatizar que os alunos não se devem conv eter em mera m ão-de-obra nos
projetos de seus orientadores, mas participar ativamente de todo o processo de aquisição de
conh ecim ento e conversão em benefícios da pesquisa. Além disso, não esquecer nunca que toda
pesqu isa d ev e ser su bm etid a a u m co mitê de ética e que a escolha do tema depende da
criatividade de quem propõe sua realização.

Aline T. Soares/Laura Nascimento/ Lídia K. Fung / André F.J. Santos
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LGGs: Assistência
As atividades assis tenciais devem ser sempre supervisionadas pelo orientador ou por
alguém do serviço, nomea do por ele. Podem ser rea lizadas em nível am bu latorial, h osp itala r e
institucional, sen do com plem entar ao serviç o e nun ca o a ssum ind o.
Podem ser realiz ad as ca m panhas em datas específicas, como no dia do idoso e do
médico, a fim de p romover a orientação sobre de termina do tem a e realizar serviços à
comunidade (aferir pressão, mensurar glicemia, exame de triagem oftalmológ ico, entre outros).
As campa nhas podem ocorrer em praça p ública , locais de g rande ci rcula ção de p esso as, dentro
de grupos de terceira idade ou no próprio serviço de saúde.
Para viabilizar tais atividades e eng randecer sua imp ortância e abran gência, deve -se
buscar parcerias junto à Secretaria Municipal de Saúde, à Sociedade Brasileira de Geriatria e
Geron tologia e às dem ais Ligas de Geriatria e Gerontologia, via Coordenadoria das Ligas de
Geriatria e Gerontologia (COLIGG ).
Projetos de atividades assistenciais podem ser enviados à pró-reitoria de exte nsão
universitária a fim de obter bolsas para o financiamento da atividade. O cadastro junto à próreitoria de extensão ou orgão semelhante da instituição torna-se importante na medida em que
constitu i uma via de acesso ao Ministério da Saúde e Secretarias Estaduais e Municipais de
Sa úd e pa ra a requ isiçã o de recursos.
Não esquecer que toda atividade deve ser muito bem estruturada e de tal forma que
tenha continuidade. Não adianta iniciar uma atividade assistencial junto a uma instituição e, com
as alterações sofridas pela liga, suspender sua realização. A instituição, ao contrário da liga, é
contínua e suas necessida des dificilmen te se alteram no decorrer de pou co temp o. Isso significa
que, iniciada uma atividade, a instituição contará com a continuidade desta e não com seu
encerramento breve.
Há também a possibilidad e de realizar atividades recreativas, com o bailes, festas, tardes
de música e jogos, de acordo com a criatividade e disposição da liga.
O local a se r realizad o as ativ idad es dev e ficar a critério de escolh a da liga, m as cabe
lembrar a importância da facilidade de acesso aos idosos e que o mesmo deve ter condições de
infra-estru tura para a po pu laçã o qu e irá rec ebe r.
A presença d o orientador da LGG ou de um responsável indicado pelo mesmo é
fund am enta l, visto que o pú blico alvo da campanha pode trazer dúvidas e outras indagações que
fogem a capacida de de resolução por parte dos m em bros das ligas.

Aline Thomaz Soares/Laura Nascimento/ Lídia K. Fung / André F.J. Santos
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Organograma para criação de uma LGGs:

Idealização: Aline Thomaz Soares
Criação: André F. J. Santos
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Para a realização e resultados oriund os do III Enco ntro N acion al da s Ligas de Ge riatria
e Gerontolog ia, gostaríamo s de agrade cer as seguintes pa rtes:
A Socied ade B rasileira de Geriatria e Geron tologia através de seu presidente na época
do evento - Prof. Dr. Adriano Gordilho.
Agradecem os todos os ouvintes do III Encontro, que valorizaram este even to e foram
essenciais para o sucesso do mesm o.
Agradecem os os professores que realizaram as palestras no III Encontro, transmitindo
seus conhecimentos e estimulando os trabalhos das ligas.
Agrade cemos a Ra faella Nu cci A oki pelo m ate rial envia do para a prepa ração do III
Encontro e dedicação ao trabalho das LGGS.
A Comissão Organizadora do III Encontro se sente na obrigação de agradecer todo o
apo io dad o a ela p ara a rea lizaçã o desse even to, que teve po r objetivo alava ncar o in tercâm bio
entre as ligas de ge riatria e gerontologia e ampliar o contato entre os estudantes interessados
nos assuntos ligados a terceira idade e também todos os profissionais de saúde.

Comissão Organizadora do III Encontro

Conclusões
Este material procura reproduzir as idéias discutidas durante o III Encontro Nacional das
Ligas de Geriatria e Gerontologia.
A sua finalidade não é instituir códigos de atu ação das Lig as de G eriatria e G eronto logia
(LGGs), pois entendemos que um dos princípios fundamentais das ligas é seu caráter voluntário,
fruto da motivação individual de seus m em bros. De sta maneira, qualquer pretensão de colocar
regras para o funcionamento das LGGs entraria em conflito com sua estrutura.
O princípio deste material, na verdade, é procurar encontrar pontos em comum entre as
ligas e gerar modos de atuação que sigam os princípios da Geriatria e Gerontologia.
As LGG s são um fenô m eno recen te, fruto da falta de adaptação das faculdades ao
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increm ento de idosos na nossa população. Cabe-nos então organizarmos para gerarmos
geriatras e gerontólogos preparados a lidar com a deman da desta população.
Gostaríamos ainda de lembrar que este material não é estático, ele deve ser revisto e
mo dificado conform e as alterações no m odo de fun cionam ento das LG Gs.
Portan to fica a proposta para os novos acadêmicos participantes das LGGs de
organizarem o IV Encontro Nacional das Ligas de Geriatria e Gerontologia, durante o próxim o
Congresso Brasileiro de Geriatria e Gerontologia, consolidando o espaço oferecido pela SBGG.

André F.J. Santos
Organizador do Material: André F.J. Santos
Fotos obtidas da Liga Acadêmica de Geriatria e Gerontologia da Bahia (LAGGEBA)

http://www.laggeba.ufba.br/
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Cláudio Rocha
Acad êm ico da F aculd ade d e Me dicina da U niversid ade F edera l da B ahia
E-m ail: cwrochamedi@ig.com.br
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Lista de Discussão das Ligas de Geriatria e Gerontologia
Caso tenha interesse em participar da lista nacional de discussão das Ligas de Ge riatria
e Gero ntologia, um serviç o qu e pro cura aum entar a co m un icação entre as lig as, estim ula r o
desenvolvim ento de atividades em conjunto e promover uma m aior difusão da Geriatria e
Geron tologia entre os acadêmicos do nosso país, favor enviar um e-mail para

ligasgg-

subscribe@yahoogrupos.com .br, discriminan do o e-mail que deseja cadastrar, prim eiro nom e
e entidade da qual faz parte (faculdade/entidade)
Ex: andrefjsantos
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