
Nova diretoria da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia 
toma posse 

 
 

Gestão biênio 2014-16 teve início em 1º de julho e será presidida 
pela primeira vez por um representante do Ceará 

  
A nova diretoria da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG), 
entidade filiada à Associação Médica Brasileira (AMB) tomou posse na noite 
de 18 de julho em uma cerimônia que reuniu aproximadamente 200 
pessoas, no Rio de Janeiro, cidade-sede da entidade. 

Nesta gestão, que compreende o período de 2014 a 2016, a presidência da 
SBGG fica a cargo do médico cearense João Bastos Freire Neto (foto), que 
se torna o primeiro representante de seu estado a gerir a Sociedade, desde 
a sua fundação. Anteriormente, João Bastos presidiu a seccional da 
entidade no Ceará (SBGG-CE), no período de 2010 até este ano de 2014. 

O fortalecimento e aperfeiçoamento dos médicos e profissionais atuantes na 
atenção à saúde do idoso será um dos objetivos  principais desta gestão..  

“Hoje iniciamos um novo ciclo para a nossa sociedade. O futuro que nossos 
pioneiros vislumbraram bate à nossa porta. Nosso país precisa de médicos e 
profissionais capacitados a atender o idoso de maneira integral. Precisamos 
transformar o olhar segmentado frente à saúde do idoso”, declarou João 
Bastos. Segundo ele, essa é uma das maiores responsabilidades enquanto 
sociedade de especialidade médica: colaborar e incentivar a capacitação dos 
profissionais que estão dia a dia no manejo dos idosos a fim de aperfeiçoar 
e qualificar o atendimento a esta população.  



À frente do Departamento de Gerontologia está Maria Angélica Santos 
Sanchez (foto). Com formação em assistência social, a gerontóloga entrou 
na SBGG em 1993 e atua ativamente junto a entidade há oito anos, na qual  
ocupou  cargos na comissão científica e secretária adjunta da SBGG-RJ, 
entidade que  presidiu também o departamento de gerontologia por duas 
gestões.  

Maria Angélica relatou inclusive a conquista impetrada ainda na gestão 
anterior, de Mariana Alencar, na qual foi estabelecida uma parceria junto à 
Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia (SBF). “Buscaremos dar 
continuidade a este trabalho de articular com conselhos e associações de 
classe com o objetivo de alcançar o reconhecimento do título de 
gerontólogo, por meio de uma convalidação conjunta”, relatou.  

João Bastos também destacou a importância de avançar no fomento à 
formação no campo do envelhecimento. “Apesar das conquistas importantes 
nos últimos anos, o déficit ainda é muito grande. Precisamos dar mais 
condições para que as faculdades de medicina possam oferecer maior 
acesso ao conhecimento na área do envelhecimento, possibilitando uma 
formação sólida dos médicos e profissionais que oferecem o cuidado ao 
idoso, independente da especialidade”, relata o novo presidente.  

Conheça a composição da nova diretoria, cujo exercício teve início 
em 1º de julho:  
 
Diretoria Executiva (2014-16) 
 
Presidente: João Bastos Freire Neto (CE) 
Vice-Presidente: Maria Alice de Vilhena Toledo (DF) 
Secretário-Geral: Verônica Hagemeyer (RJ) 
Tesoureiro: Raquel Pessoa de Carvalho (CE) 
Diretor Científico: Toshio Chiba (SP) 
Diretor de Defesa Profissional e Ética: Nezilour Lobato Rodrigues (PA) 
 
Presidente do Departamento de Gerontologia: Maria Angelica Santos 
Sanchez (RJ) 
Secretária Adjunta: Tulia Fernanda Meira Garcia (CE) 
Conselho Consultivo: Jacira do Nascimento Serra (MA)/ Rubens Fraga 
Junior (PR) / Naira de Fátima Dutra Lemos (SP) 
 
Sobre a SBGG - Fundada em 16 de maio de 1961, a SBGG é uma 
associação civil, sem fins lucrativos, que reúne especialistas de todo o Brasil 
e é o braço de geriatria e gerontologia da Associação Médica Brasileira 
(AMB), instituição que reúne as 54 sociedades de especialidades médicas.  

Com aproximadamente 2.250 associados, atualmente a entidade é 
composta por 18 seções estaduais. Além da AMB a Sociedade é filiada à 



International Association of Gerontology and Geriatrics (IAGG), entidade 
que congrega instituições de cinco regiões do mundo: África; Ásia/Oceania; 
Europa; América do Norte e América do Sul.  

Mais informações www.sbgg.org.br 
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