Multiprofissional CBGG 2014 reuniu mais de 3 mil especialistas em
Belém do Pará
O panorama atual do envelhecimento e as perspectivas futuras do
crescimento desta parcela da população no Brasil, bem como as fragilidades
nos campos da saúde, educação, qualidade e vida, acessibilidade e demais
aspectos referentes à inserção social e no mercado de trabalho, foram os
temas centrais discutidos durante o Congresso Brasileiro de Geriatria e
Gerontologia (CBGG 2014), que aconteceu de 29 de abril a 3 de maio, em
Belém do Pará.
Multiprofissional, o encontro reuniu um público de aproximadamente 3 mil
participantes, entre geriatras e gerontólogos, das cinco regiões do País,
bem como demais profissionais ligados ao envelhecimento, que discutiram
aspectos da velhice norteados pelo tema central do Congresso, que foi “A
nova geração de idosos e os desafios contemporâneos”. Foram 258
conferencistas nacionais e 14 internacionais, além de representantes das
seccionais da SBGG, das esferas governamentais, bem como de empresas
parceiras e dos membros da comissão organizadora.
De acordo com a presidente do CBGG 2014, a geriatra paraense Nezilour
Lobato Rodrigues, foram discutidas estratégias para enfrentar esta nova
realidade, proveniente do “boom” de idosos. “Trouxemos à reflexão os
aspectos referentes ao envelhecimento populacional, que vem colocar aos
governos, às famílias e à sociedade em geral, frente a questões sobre as
quais não estão preparados”, avalia Nezilour, que também está à frente da
Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG), entidade
organizadora do Congresso.
Na opinião da presidente da Comissão Científica do Congresso, Maria Alice
Toledo, esta edição do encontro pode ser considerada exitosa e gratificante,
tanto em número de congressistas, quanto no teor dos temas apresentados
e debatidos ao longo dos quatro dias de atividades educacionais e
científicas. “Procuramos trazer assuntos que incentivassem discussões sobre
o envelhecimento do âmbito do geriatra e do gerontólogo, de maneira
global, deste o contexto educacional ao campo da evolução em pesquisas,
bem como aos aspectos socioeconômicos e, também, temas atuais ligados a
prática diária como forma de esclarecer sobre possíveis dúvidas”, declarou
Maria Alice.
Para a SBGG o idoso deve ser visto, sobretudo, com um olhar integral, não
apenas centrado em saúde, mas em educação, cultura, entretenimento,
esportes. “É preciso enxergar o velho não de forma linear na idade, mas no
que compete cada momento da vida, inclusive, dos centenários. Uma
população de 60 até os 100 anos não pode ser cuidada da mesma forma”,
relata Nezilour.

Outro aspecto ponderado pela presidente do CBGG refere-se ao olhar
diferenciado a ser adotado ao se falar em idoso no Brasil. “Hoje não mais
devemos atrelar a velhice à doença ou a símbolos como óculos e bengalas.
Temos, na verdade, uma população idosa altamente produtiva e ativa, que
atinge, em grande parte, a maior idade com qualidade de vida”, relata.
Frente a este perfil, ela defende a necessidade de se investir mais em
políticas públicas, concretas, assistencialistas e que valorizem e protejam os
idosos são algumas das formas de aperfeiçoamento.
Em seu discurso de encerramento, a presidente do Congresso, Nezilour
Lobato Rodrigues agradeceu todos que, direta ou indiretamente,
contribuíram para que esta fosse uma edição com um caráter
multiprofissional e com uma visão integrada de todas as esferas do
envelhecimento, o que garantiu que as 11 salas de palestras estivessem
sempre cheias.
Bianual, o próximo CBGG acontecerá em 2016, em Fortaleza (CE).
Número de aprovados nas provas de Título de Especialista tem
crescido nos últimos anos
Paralelamente ao CBGG 2014, as provas para obtenção do Título de
Especialista em Geriatria e Gerontologia foram realizadas de 28 a 30 de
abril, no Radisson Hotel Belém, em Belém do Pará, paralelamente ao 19º
Congresso Brasileiro de Geriatria e Gerontologia (CBGG).
A presidente da Comissão de Título de Especialista em Geriatria, Elisa
Franco, destacou que as aprovações têm crescido bastante nos últimos
anos, fruto do aumento no número de serviços de formação de geriatria no
Brasil. “Neste ano, tivemos 95 inscritos e 63 aprovados. Antigamente, a
média de aprovação era bem menor, em torno de 30%. Com a ampliação
dos serviços, o candidato vem mais bem formado, mais capacitado e o
índice de aprovação aumenta.
Assim como Elisa, a presidente da Comissão de Título de Especialista em
Gerontologia, Claudia Fló, ficou muito satisfeita com o número de
inscrições. “De 39 candidatos inscritos, 33 foram aprovados. É um recorde.
Tivemos, inclusive, a participação de profissionais de áreas bem diferentes,
como um musicoterapeuta, um profissional da área de educação física e
dois dentistas. Foi muito bom", declarou.
Abertura
Em seu discurso, a presidente do CBGG e da Sociedade Brasileira de de
Geriatria e Gerontologia (SBGG), Nezilour Lobato Rodrigues, agradeceu a
presença de todos. “Meu coração paraense está exultando de alegria, é uma
grande honra receber o encontro que pela primeira vez é realizado no norte
do nosso País”, declarou.

Nezilour chamou a atenção de todos para os desafios gerados pela mudança
no perfil demográfico nacional, ocasionados pelo aumento da proporção de
idosos, em relação ao número de jovens no Brasil. Segundo ela, é preciso
reavaliar e refletir como enfrentar esta realidade que se apresenta. “Nestes
dias de congresso poderemos debater juntos estratégias e promovermos o
aperfeiçoamento educacional e científico de todos”.
Com uma perspectiva positiva para os dias de Congresso que se seguem, a
presidente da Comissão Científica do CBGG, Maria Alice Toledo, relatou que
a grade foi concebida com base nos anseios dos associados da SBGG, que
apresentaram sugestões ao longo do segundo semestre de 2012 e primeiro
semestre de 2013. “Buscamos trazer atividades dinâmicas e atuais,
norteadas pela prática diária com o objetivo de fomentar a capacitação e o
fortalecimento de geriatras e gerontólogos em todas as frentes de atuação
que envolvem o envelhecimento”.
Homenagens
Além dos discursos das autoridades, houve uma homenagem aos expresidentes da SBGG. De acordo com a atual presidente da gestão 20122014, Nezilour, a honraria foi criada como forma de expressar o
reconhecimento dos pares ao empenho dos presidentes da SBGG, que a
tornam uma Sociedade robusta e cada vez mais fortalecida na atuação
junto aos associados e aos idosos.
Ilustres presenças na mesa solene
Além de Nezilour e Maria Alice, que representaram a SBGG e a comissão
organizadora do CBGG, a mesa diretiva foi composta por Hélio Franco,
secretário de Estado de Saúde do Pará, representando o governador Simão
Jatene; o prefeito Municipal de Belém, Zenaldo Coutinho; Dr. Waldir
Macieira, promotor de Justiça representando o Procurador Geral de Justiça
do Ministério Público do Pará, excelentíssimo procurador Marcos Antonio
Ferreira das Neves.
Também presentes Cléa Bichara, presidente da Associação Médico Cirúrgica
do Pará; Antonio Jorge Ferreira da Silva, presidente do CRM-PA; Dr.
Florentino Cardoso, presidente da AMB; Vereador Dr Elenilson
representando a Câmara Municipal de Belém; Dra. Maria Alice Toledo,
presidente da Comissão Científica do Congresso; Professor Doutor Antonio
Zaguri Tonino - pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da Universidade
Federal do Pará representando o Professor Doutor Carlos Manesk, reitor da
Universidade Federal do Pará; Heitor Pinheiro, secretário de Estado de
Assistência Social; Francinete Carvalho, prefeita municipal de Abaetetuba;
Emílio Rabelo Filho, presidente da Federação dos Aposentados e
Pensionistas do Pará representando o Conselho Nacional do Idoso; José
Eduardo Pontes, presidente do Conselho Estadual de Direitos da Pessoa
Idosa; e Josmar de Castro Alves, presidente do Departamento de
Cardiogeriatria da Sociedade Brasileira de Cardiologia.
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