
 

 

 

 

Rio de Janeiro – RJ, 24 de abril de 2018. 

O Presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e 

Gerontologia – SBGG – gestão 2016-2018, vem a público, em nome da 

sociedade e de seus associados, repudiar a desrespeitosa declaração 

do clínico geral, Dr. Antonio Carlos Lopes, publicada na Revista 

da Folha de São Paulo no dia 22.04.2018, sob o título “Descubra 

quem são os melhores médicos de São Paulo segundo o Datafolha”, 

nos termos a seguir. 

“Geriatras são clínicos que não deram certo e tudo o que fazem 

e seguir o roteiro ‘um beijo na velhinha e a dose pela metade’”. 

Para além da deselegância, o Dr. Antonio Carlos Lopes 

demonstrou desconhecimento sobre o médico geriatra e sobre a 

Geriatria em si. 

Em um cenário de envelhecimento da população mundial, o 

cuidado com o indivíduo idoso, por definição, é integral e 

multidisciplinar. 

O médico geriatra tem a oportunidade única de acompanhar esse 

indivíduo e sua família durante anos, ou mesmo décadas. O cuidado 

tem início na promoção do envelhecimento ativo, contempla as perdas 

cognitivas ou funcionais e se encerra na apoteose da atuação 

impecável ao final da vida. 

A Geriatria é especialidade médica de reconhecimento em todo 

o mundo, e o geriatra é atuante nos serviços de atendimento médico 

nos principais países, a exemplo da França (Société Française de 

Gériatrie et Gérontologie – SFGG), de Portugal (Sociedade 

Portuguesa de Geriatria e Gerontologia - SPGG), do Reino Unido 

(British Geriatrics Society – BGS), dos Estados Unidos (American 

Geriatrics Society – AGS) e de diversos outros países representados 

pela International Association of Gerontology anda Geriatrics – 

IFA), que congrega 73 organizações associadas em 65 países, possui 

status de consultora da Organização das Nações Unidas – ONU e 

relações formais com a Organização Mundial da Saúde – OMS. 

 

 

 

 



 

 

  

 

Com objetivo de melhor informar o Dr. Antonio Carlos Lopes, a SBGG 

é sociedade de especialidade reconhecida pelo Conselho Federal de 

Medicina – CFM e pela Associação Médica Brasileira – AMB, possui 

aproximadamente 2.000 associados, que desenvolvem seu mister nas 

mais renomadas instituições de ensino, pesquisa e atendimento 

médico do país e em seus consultórios particulares. 

 Ademais, a SBGG também se ocupa das políticas públicas de 

cuidado à população idosa, o que faz em parceria com diversos 

atores da sociedade civil, a exemplo do Ministério Público, do 

Poder Judiciário, do Ministério da Saúde e outros. 

 Por fim, aproveitamos a oportunidade para convidar o colega a 

participar do XXI Congresso Brasileiro de Geriatria e Gerontologia, 

a se realizar na cidade do Rio de Janeiro no próximo mês de junho, 

oportunidade em que a SBGG oferecerá curso de extensão em geriatria 

para médicos não geriatras. 

 

 

 

José Elias Soares Pinheiro 

Geriatra 

Presidente da SBGG – gestão 2016-2018 

 

 

 


