
Agenda/Save the Date  
 
 
 
 
 
 
 
 

Brasil recebe VII Congresso Latino-Americano de Geriatria e Gerontologia 
 

Com sede no norte do País, encontro acontecerá dias 9 a 11 de abril, em Belém do Pará. 
Inscrições online estão abertas 

 
“Inovação científica, sustentabilidade e envelhecimento” é o tema central da grade de 
programação do VII Congresso Latino-Americano de Geriatria e Gerontologia (VII COMLAT), 
que acontecerá no período de 9 a 11 de abril de 2015, no Hangar – Centro de Convenções 
da Amazônia, localizado na cidade de Belém do Pará, região Norte do país.  
 
Com inscrições online abertas, o VII COMLAT é realizado pela Sociedade Brasileira de 
Geriatria e Gerontologia (SBGG) e é promovido pelo Comitê Latino-Americano e Caribe em 
Geriatria e Gerontologia da Associação Internacional de Geriatria e Gerontologia (IAGG na 
sigla em inglês).  
 
Estabelecer o intercâmbio de conhecimento sob as diferentes linhas de atuação no campo do 
envelhecimento, bem como compartilhar as experiências na prática diária dos especialistas 
em geriatria e gerontologia, entre eles pesquisadores e educadores de 19 países, são os 
objetivos desta sexta edição do encontro, conforme destaca a presidente do VII Congresso 
COMLAT, a geriatra Marianela Flores Hekman, que atua como Council member Brasil –SBGG 
e diretoria da área de Educação no Comitê Latino Americano e Caribe – COMLAT. 
 
Composta por fóruns, mesas redondas, palestras e simpósios, a programação traz entre os 
destaques a Conferência Magna proferida pelo presidente da IAGG, Prof. Dr. Heung Bong 
Cha, da Coreia do Sul. A atividade abre oficialmente o VII COMLAT, sendo realizada na 
manhã do primeiro dia de encontro (9/4) e trará uma explanação sobre o tema central do 
evento.  
 
Segundo a presidente, durante os três dias de COMLAT estarão reunidos os principais 
agentes no estudo do envelhecimento populacional da América Latina e do mundo para 
debater sobre pesquisa e polícias públicas, bem como acerca das atuais bases de condutas 
diagnósticas, terapêuticas e preventivas.  
 
Também compõe a grade programática outros tópicos como as perspectivas que possibilitem 
a inovação e aperfeiçoamento do acesso aos cuidados integrados nas esferas da saúde, 
educação e no âmbito social. “Essa integração é fundamental para traçarmos um perfil do 
idoso na América Latina, além de contribuir para a obtenção de mais informações sobre 
velhice por meio de uma visão mais dimensional da nossa realidade perante o aumento da 
população de idosos no mundo e, principalmente, da latino-americana”, avalia Marianela.  
 
Submissão de trabalhos científicos 
É possível enviar artigos para o encontro até o dia 31 de janeiro de 2015. Confira 
informações sobre as normas de submissão de trabalhos, bem como os eixos temáticos 
propostos no site oficial do evento 
 
Serviço 
VII Congresso Latino-Americano de Geriatria e Gerontologia (VII COMLAT) 
Data: 9 a 11 de abril de 2015 
Local: Hangar – Centro de Convenções da Amazônia - Belém – Pará 
Informações e Programação: comlat2015.com.br ǀ Inscrições online abertas 
Realização: Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG)  
Promoção: Comitê Latino-Americano e Caribe em Geriatria e Gerontologia da Associação 
Internacional de Geriatria e Gerontologia (IAGG na sigla em inglês).  
 
Informações à imprensa 

RS Press  

http://comlat2015.com.br/trabalhos-cientificos
http://comlat2015.com.br/


(11) 3875-6296 

Tatiana Almeida – tatiana@rspress.com.br  
Gabriela Oliveira – gabrielaoliveira@rspress.com.br  
Gabriela Martins – gabrielamartins@rspress.com.br  
Ana Carolina D’Angelis – anadangelis@rspress.com.br  
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