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Prefácio
A obra “SBGG: uma história em construção” é uma iniciativa que nasce em 

comemoração ao aniversário de 60 anos da Sociedade Brasileira de Geria-
tria e Gerontologia. Essa história traz ao público um contínuo de ações que fo-
ram construídas por profissionais que se dedicaram à instituição e acreditaram 
em suas diretrizes e objetivos. De gestão a gestão, muitos esforços foram dire-
cionados para que essa sociedade científica se constituísse e fosse reconhecida 
nacional e internacionalmente. 

Esses esforços representam a participação de diversas diretorias que dedi-
caram seu tempo a essa nobre causa, principalmente por acreditarem nela e no 
ideário que a constitui. A SBGG completa 60 anos de idade, o que significa ter 
atingido o ciclo da maturidade. Nesse percurso, a entidade reconhece que mui-
tas das ações que foram realizadas por seus membros fizeram a diferença na luta 
em prol de melhorias ao envelhecimento humano.  

No vocabulário que utilizamos sobre a velhice e sobre o processo de envelhe-
cimento, podemos dizer que a SBGG ainda é muito jovem em relação à história 
de outras instituições. Entretanto, podemos também afirmar que, nesse tempo 
de vida, enfrentou muitos desafios que evidenciam que o envelhecimento é um 
processo e precisa ser construído continuamente. São as missões que as diretorias 
assumem quando aceitam o compromisso de representar a sociedade científica, 
enfrentando inquietudes de toda natureza – o que faz parte da própria ciência.

A memória de uma sociedade reflete valores que quer preservar e, como diz 
Maurice Halbwachs, a memória está sempre ligada a uma comunidade afetiva, 
que acredita nos valores que defende e nas lutas que assume. Esse autor postula, 
ao tratar a memória coletiva, que “um grande número de lembranças reapare-
cem porque nos são recordadas por outros homens” (2004, p.40). 

Nesse sentido, essa publicação tem a intenção de registrar momentos dessa 
história para que ela possa ser uma parte dessa memória coletiva em construção. 
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Um outro aspecto que Halbwachs chama a atenção é que a memória sempre 
implica uma conceituação de tempo e oportuniza “entrecruzamentos dos tem-
pos sociais onde se situa a lembrança”.  Muitas ações que foram realizadas pela 
SBGG nesse ciclo de vida expressam momentos distintos que as diversas direto-
rias assumiram nessa história, o que reflete o avanço da ciência e como essa so-
ciedade colaborou para o campo do envelhecimento, em um enfrentamento de 
obstáculos, contradições e preconceitos que envolvem esse processo humano.  

Essa obra traz uma linha do tempo que pontua ações, programas, eventos, 
publicações, debates e representações realizadas em diversos momentos dessa 
história, que são demonstração da importância da sociedade em nosso país. 
Na reconstrução dessa trajetória, identifica-se que os fundadores da sociedade 
foram pioneiros e acreditaram que, na reunião de esforços, a luta seria profícua 
e os resultados seriam evidentes. A união da Gerontologia à Geriatria, anos de-
pois da formação da então SBG, foi um ganho para esse campo científico, uma 
vez que ultrapassou a visão comum do envelhecimento pelo aspecto biológico e 
incluiu todas as áreas de conhecimento como parte desse processo.

A obra está dividida em décadas,  em uma tentativa de recuperar o fio histó-
rico que uniu diversas gestões em prol da missão a que essa sociedade científica 
se comprometeu desde sua criação. A construção dessa trajetória contou com 
a colaboração de muitos profissionais fundamentais para o desenvolvimento 
da sociedade. Muitas pesquisas foram realizadas no acervo da SBGG em busca 
de documentos, registros, correspondências e fotografias que pudessem ajudar 
nesse empreendimento. O diferencial foi a escuta de relatos de ex-presidentes, 
associados e funcionários que estiveram presentes nessa história e que colabo-
raram para que a mesma fosse escrita.

Nosso agradecimento a todos os que participaram e, como diz o título dessa 
obra: é uma história em construção. Ela presenteia o futuro para que continue 
sendo escrita e faça a diferença na formação profissional e na atualização dos 
que se dedicam ao envelhecimento humano. 

Ivete Berkenbrock, presidente da SBGG (2021-2022)
Simone Fiebrantz Pinto, 2ª vice-presidente (2021-2022)
Carlos André Uehara, presidente da SBGG (2018-2021)
Vania Beatriz Herédia, 2ª vice-presidente (2018-2021)
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Apresentação
A Sociedade Brasileira de Geriatria foi fundada em 16 de maio de 1961, no 

hospital Miguel Couto, Rio de Janeiro, concretizando o sonho de profis-
sionais idealistas de notório saber e com o objetivo de promover a conceitua-
ção da nova especialidade, sua divulgação nas Universidades e a sua difusão 
em todo Brasil.

O ano de 1967 foi muito importante para a SBG, pois a ela agregou-se a 
Gerontologia, tornando-se SBGG. Também foi fundada a seção estadual do Rio 
Grande do Sul, quando foi realizada a primeira jornada brasileira.

Décadas se passaram até os dias atuais e a SBGG continua contando com a 
valorosa participação de profissionais visionários – agora inúmeros de todas as 
áreas da ciência – que com seus trabalhos e pesquisas, predominantemente nos 
centros universitários, contribuíram decisivamente para o seu reconhecimento, 
justamente pela qualidade científica de seus eventos.

Assim, a SBGG obteve sua merecida projeção no país com as sociedades 
latino-americanas e, a partir de 1989, com a IAG (Associação Internacional de 
Gerontologia). Patrocinado pela IAG, a SBGG e graças à participação efetiva de 
profissionais, os seguintes eventos foram promovidos: o primeiro congresso do 
COMLAT de Gerontologia, São Paulo, em novembro de 1991; o primeiro con-
gresso pan-americano de Gerontologia, São Paulo, em fevereiro de 1995; cul-
minando no 18º congresso internacional de Gerontologia, Rio de Janeiro, 2005.

Finalmente, mais uma vez, profissionais sonhadores, dedicados e decididos 
a mostrar uma nova visão da história da SBGG assumiram um compromisso 
importante e de honra, que é a edição deste livro – que com muito esmero, pla-
nejamento e didática mostra, nos mínimos detalhes, a sua brilhante evolução.

Flávio Cançado – Diretor de ética da Sociedade da SBGG; Membro do Cons. 
Consultivo do dep. de Geriatria da Associação Médica de Minas Gerais; Ex-pre-
sidente da SBGG (1972-1982)



Ao longo dos seus 60 anos, a SBGG produziu inúmeras publicações sob o 
formato de periódicos, livros ou artigos científicos, sempre com o objetivo 

de oferecer aos profissionais de diversas áreas que atuam com a população idosa 
um conteúdo atualizado e de imensa qualidade. Mas, certamente, esta é uma 
obra diferente. Esta é uma obra comemorativa.

Com ela, pretendemos não somente contar a história da nossa Socieda-
de, mas da construção da Geriatria e da Gerontologia no Brasil. Suas pági-
nas nos mostram desde o início dessa jornada até os dias atuais, por meio 
do olhar de renomados profissionais – a evolução, as dificuldades e a incan-
sável tarefa de todos aqueles que se envolveram com a SBGG para torná-la o 
que é hoje: uma sociedade sólida, séria e comprometida com as questões do 
envelhecimento humano.

Vivemos tempos difíceis hoje, mas o protagonismo da SBGG tem se sobre-
posto às dificuldades e ressaltado a necessidade de um olhar intenso e verdadei-
ro à população idosa.

Ter sido convidada a escrever com o Dr. Flávio Cançado a apresentação des-
te livro me deixou extremamente honrada. Espero que todos os leitores possam 
apreciar a nossa história e as informações que este livro traz, mas principal-
mente possam compreender o significado e a importância da SBGG no cenário 
científico do nosso país.

Desejo a todos uma excelente leitura.

Naíra Dutra – Assistente Social da Disciplina de Geriatria e Gerontologia da 
UNIFESP; Especialista em Gerontologia pela SBGG, Doutora em Ciências da 
Saúde pela UNIFESP
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Geriatria e Gerontologia 
na história

Introdução
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Geriatria
Especialidade médica que se inte-
gra à área da Gerontologia com o 
instrumental específico para aten-
der aos objetivos da promoção da 
saúde, da prevenção e do trata-
mento das doenças, da reabilitação 
funcional e dos cuidados paliati-
vos. A Geriatria engloba o enve-
lhecer saudável até o tratamento e 
a reabilitação da pessoa idosa. 

Gerontologia
Estudo do envelhecimento em âmbitos bio-
lógicos, psicológicos, sociais, entre outros. 
Os profissionais da Gerontologia têm for-
mação diversificada, interagem entre si e 
com os geriatras. Esse é um campo científico 
dedicado às questões multidimensionais do 
envelhecimento e da velhice, tendo por ob-
jetivo a descrição e a explicação do processo 
de envelhecimento nos seus mais variados 
aspectos. A Gerontologia visa à prevenção 
e a intervenção para garantir uma melhor 
qualidade de vida às pessoas idosas.
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No mundo
Os serviços médicos voltados, exclusivamente, à velhice mudaram o rumo da história mundial. Isso por-

que não há como desassociar esse setor da Medicina com a evolução da expectativa de vida dos países. Desde 
o início da história mundial, temas voltados à morte e à vida ganhavam destaque e diversas hipóteses e filoso-
fias foram estabelecidas como forma de tentar explicar os acontecimentos da humanidade.

Portanto, o envelhecimento do corpo humano e as transformações referentes a esse acontecimento vêm 
sendo estudados há séculos. Na Grécia Antiga, por exemplo, Hipócrates, considerado o pai da Medicina, des-
creveu a velhice como fria e úmida. Futuramente, nos séculos XVIII e XIX, as discussões sobre as doenças que 
surgiam no envelhecimento e seus possíveis tratamentos também marcavam uma iniciativa de estudos sobre 
o tema. Porém, apenas no século XX a velhice se tornou um objeto de pesquisa oficial.

Em 1903, Elie Metchnikoff defendeu a criação da Gerontologia (Do grego: gero = velhice, e logia = es-
tudo). Nesse momento, as mudanças decorrentes do envelhecimento entraram em foco na Medicina, assim 
como os possíveis fatores psicológicos, socioculturais e biológicos por trás do aparecimento de doenças e 
sinais da velhice.

Seis anos mais tarde, em 1909, o médico vienense Ignatz Leo Nascher defendeu a criação da Geriatria. 
Em 1912, Nasher, considerado popularmente na Saúde como o “pai da Geriatria”, criou uma entidade focada 
especificamente na especialidade: a Sociedade de Geriatria de Nova Iorque. 

Outro nome de sucesso que revolucionou o início da Geriatria no mundo foi Marjory Warren. De forma 
similar, a Nasher, médica inglesa, foi considerada a “mãe da Geriatria”. Tal fato se explica pelos grandes feitos 
da profissional, que também teve um importante papel no desenvolvimento da especialidade, além de criar a 
primeira unidade geriátrica do Reino Unido.

Marjory também revolucionou o setor ao introduzir a prática da reabilitação nos cuidados com o pa-
ciente idoso. A médica não se conformou com a insuficiência de tratamentos e atendimentos multidisci-
plinares ao público com idade mais avançada e os princípios básicos que estabeleceu para a especialidade 
marcaram a história.

No Brasil
Em março de 1954, o Senado Federal do Brasil instituiu o Serviço Nacional de Assistência à Velhice. 

O projeto se tornou responsável pelas pesquisas e estudos no campo da Geriatria e da Gerontologia e da 
assistência social à velhice. Nesse período, um grupo de profissionais se juntou em prol do estudo sobre 
as especialidades. Esses médicos foram responsáveis por parte do respeito conquistado pela especialida-
de em âmbito nacional.

O primeiro evento realizado por eles foi organizado por Israel Bonomo, professor da Faculdade Nacional 
de Medicina da Universidade do Brasil – atual Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ). O acontecimento foi denominado como Mesa Redonda sobre Gerontologia e foi realizado na 
Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro. 
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Programação de um dos primeiros eventos sobre 
Geriatria e Gerontologia no Brasil

Futuramente, motivados pelo projeto de lei, pelas iniciativas na área e pela evolução das especialidades no 
mundo, Roberto Segadas Viana, Abrahão Isaac Waisman e Paulo Uchoa Cavalcanti fundaram a Sociedade 
Brasileira de Geriatria (SBG). 

Hoje, os números da Geriatria e da Gerontologia aumentam de forma constante. Tal fato demonstra a im-
portância da especialidade e seu papel de respeito, conquistado por meio da batalha de diversos especialistas 
em prol da saúde da terceira idade. O cuidado dedicado ao bem-estar de quem vive os últimos anos de vida é 
fundamental para a melhoria da qualidade de vida desses indivíduos e para a prevenção de doenças e demais 
condições características da fase idosa. 

Tal compreensão tem se revelado cada dia mais presente na Medicina. Hoje, não só os profissionais mais 
experientes, mas também os que estão iniciando a carreira têm demonstrado grande interesse na área. De 
acordo com a Demografia Médica no Brasil 2020, publicada pelo Conselho Federal de Medicina (CFM), de 
2010 a 2019, o número de residentes que iniciaram programas de Residência Médica dobrou. 
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Número de médicos que iniciaram programas de Residência Médica (R1) em Geriatria, 
de 2010 a 2019

Fonte: Dados fornecidos pelo MEC referentes a 2022.

Essa evolução coloca a Geriatria em um patamar ainda mais elevado, em que o reconhecimento de 
sua importância alcança desde o médico mais jovem até os mais experientes. Com o decorrer dos anos, a 
evolução de técnicas e procedimentos, assim como o aumento dos materiais científicos sobre a saúde da 
pessoa idosa, possibilitaram a promoção de uma saúde mais aprimorada e, consequentemente, o aumento 
da qualidade e da expectativa de vida.

No total, 64 instituições ofertam Residência 
Médica em Geriatria no Brasil.
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Década de 60: 
o início de tudo

Capítulo 1 60
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1961 1964

1962 1965

Fundação da SBG, 
em 16 de maio, no 

Rio de Janeiro. 

Eleita 1ª Diretoria 
em 3 de julho. 

Falecimento de 
Roberto Segadas.

SBG patrocina 
curso de extensão 

Problemas de 
Medicina Geriátrica.

Eleição da 2ª 
Diretoria da SBG. 
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1967 1969 

1968

I Congresso Nacional de Geriatria e 
Gerontologia – RJ.

Lançamento do 1º número da Revista 
Brasileira de G&G. 

Passou, oficialmente, a ser denominada SBGG. 

Filiação à AMB.

1º Concurso para Título de Especialista em 
Geriatria e Gerontologia.

A SBG expande-se 
para além do Rio 

de Janeiro.

Eleição da 3ª 
Diretoria. Fundação 

da SBG-RS. 
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A trajetória da SBGG tem início em 1957, a partir de uma mesa redonda – Mesa Redonda sobre Gerontolo-
gia, na Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, de 13 a 15 de maio. Esse grupo de estudos foi criado 

por Israel Bonomo, inspirado no Projeto de Lei do Senado Federal referente à Geriatria de 1954. 
Com a criação da Sociedade Brasileira de Geriatria (SBG), em 16 de maio de 1961, em uma sala do Hospi-

tal Miguel Couto, no Rio de Janeiro, novos rumos se iniciaram na história da especialidade. A entidade é uma 
associação civil sem fins lucrativos que tem como objetivo congregar médicos e outros profissionais de nível 
superior que se interessem pela Geriatria e Gerontologia.

Dessa maneira, a entidade busca estimular e apoiar o desenvolvimento e a divulgação do conhecimento 
científico na área do envelhecimento. Além disso, na atualidade, visa promover o aprimoramento e a capaci-
tação permanente dos seus associados.

Ata da Assembleia de Fundação da SBG
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Primeiros estatutos da Sociedade Brasileira de Geriatria
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Principais fundadores da SBG 

Relação dos demais sócios fundadores da Sociedade Brasileira de Geriatria

Deolindo Couto

Peregrino Júnior

Raul Penido Filho

Nelson Graça Couto

Otto Wenceslau da Silveira

Géza Leszek

José Noberto Bica

Jaime Cesar de Arazi Cohen

Milton Burlamaqui

Mauricio José Leal da Rocha

Manoel Cláudio de Motta Maia

Décio Guimarães Pereira

Esmaragão Ramos de Souza

Gilberto Avena

Roberto Segadas Vianna

Paulo Celso Uchôa Cavalcante

Abrahão Isaac Waisman

Adão Pereira Nunes

Roberto Menezes Oliveira

Mauricio Teichholz

Maria Eugênia Mac Cord Fonseca

Aloysio de Salles Fonseca

Silvio Levy

Ilvo Furtado Soares de Meirelles

Mario Italo Filizola

Rubens Carlos Mayall

Samuel Scheinkman

Aquilino Motta Junior

João Miguel da Conceição

José Antonio de Queiroz Mello
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O evento de criação da entidade tornou-se um 
marco na sociedade médica como um todo. A notícia 
sobre a posse da primeira diretoria da atual SBGG, 
em 3 de julho de 1961, no auditório do Instituto de 
Neurologia, foi publicada pela Revista Manchete – 
um dos periódicos da maior importância na época, 
hoje apenas na nossa memória – em 22 de julho do 
mesmo ano.

Muitos se perguntam o porquê de Roberto Segadas 
não ter sido o primeiro presidente, porém, foi ele quem 
direcionou um professor da universidade à presidência. 
Isso porque ele entendia a importância de uma boa re-
lação entre meio acadêmico e sociedade. Notícia sobre a fundação da Sociedade Brasileira de Geriatria (SBG)

Primeira diretoria eleita

2º tesoureiro:
Otto Wenceslau da Silveira

Diretores de Intercâmbio Cultural e 
Publicações:
Géza Leszek

Arthur Pinto da Rocha

Bibliotecário:
José Norberto Bica

Conselho Consultivo:
Paulo Celso Uchôa Cavalcanti

Roberto Segadas Vianna
Maia Mendonça
Nobre Mendes

Darcy Monteiro

Presidente:
Deolindo Couto

Vice-presidentes:
Peregrino Júnior

Carlos Cruz Lima
Raymundo de Britto

Secretário-geral:
Abrahão Isaac Waisman

Secretário-adjunto:
Raul Penido Filho

1º tesoureiro: 
Nelson Graça Couto
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1 961 a 1 965

Deolindo Augusto de Nunes Couto (RJ)
Presidente

Em 9 de setembro, Deolindo Couto, primeiro presidente eleito, precisou realizar uma viagem à Europa e, 
em seu lugar, Peregrino Júnior assumiu o comando da entidade. O profissional realizou um grande feito 

quando escreveu texto veiculado no Jornal do Brasil, com o título Da arte difícil de reconhecer a velhice. Ciên-
cia nova para gente antiga.

Posteriormente, os temas voltados à Geriatria alcançaram ainda mais espaço na mídia. Em janeiro e feve-
reiro de 1962, o Jornal Brasileiro de Medicina publicou artigos sobre os temas Problemas de Medicina Geriátri-
ca e Problemas de Cirurgia Geriátrica, com participação de Roberto Segadas e Paulo Uchôa e colaboração dos 
especialistas Aloysio Moraes Rego, Georges Sterblitch, Odécio Sena Figueiredo, Francisco Rezende e Ulysses 
Fabiano Alves.

Outro marco histórico que colaborou com a ascensão da SBG no universo das sociedades médicas foi o 
patrocínio do Curso de Extensão Universitária, também nomeado como Problemas de Medicina Geriátrica, 
que ocorreu na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) – na época, Universidade do Brasil, em 
agosto de 1962.
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Programação do Curso de Extensão Universitária

Ainda neste ano, Abrahão Waisman, até então secretário da SBG, teve a oportunidade de apresentar o tra-
balho “Plano de Organização de Centro Geriátrico” no XI Congresso Nacional de Medicina. O evento ocorreu 
de 6 a 14 de julho na Academia Nacional de Medicina e garantiu menção honrosa a Waisman.

De 1963 a 1964, as atividades da entidade passaram por um esfriamento. Nesse período, Roberto Segadas, 
um de seus maiores entusiastas, faleceu. Esse fato foi motivo para a queda do entusiasmo dos pioneiros fun-
dadores da então SBG. Entretanto, tal situação mudou com a eleição da segunda diretoria, em 8 de setembro 
de 1965, fato que voltou a agitar a agenda da entidade.

27



1 965 a 1 968
Presidente: 
Paulo Celso Uchôa Cavalcante (RJ)

Em 8 de setembro de 1965, às 17 horas, no An-
fiteatro da Policlínica Geral do Rio de Janeiro 

foi realizado o evento de posse da segunda diretoria 
da SBG. Em tal ocasião, Peregrino Júnior proferiu 
uma palestra sobre “Arte e Ciência de Envelhecer”. 
No mesmo ano, Paulo Uchôa representou a entida-
de no Congresso da Associação Internacional de 
Gerontologia, na Áustria. Sua presença marcou o 
início da participação internacional da sociedade.

28



Do dia 1º ao dia 5 de outubro de 1967, a Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (UFRS) convidou a SBG para, juntas, realizarem as primeiras Jornadas 
Brasileiro-Argentinas de Geriatria e Gerontologia. Tais eventos foram um suces-
so e Barcellos Ferreira garantiu a presença dos maiores médicos argentinos. Entre 
eles estavam: Ernesto Rottger, Osvaldo Fustinoni, Miguel Lascaléa, José Emilio 
Burucua, Domingo Passanante, Braulio Perez, Hector Mosso, Jorge Curutchet 
Ragusin, Roberto Pupi, Papeschi e Villa.
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Em 26 de março de 1968, Raul Penido Filho assumia a presidência da SBG. Com base na grande experiên-
cia com as Jornadas Brasileiro-Argentinas, a entidade fundou a sua primeira Seção Estadual, a SBG-RS, 

no Rio Grande do Sul. Nesse momento, a representação da Geriatria avançava para além do Rio de Janeiro e 
começava a se instaurar em outros lugares do Brasil.

Com o passar do tempo, a SBG também enxergou a necessidade de implementar o atendimento integral 
à pessoa idosa em outras categorias profissionais além dos médicos. Dessa forma, foram reunidos esforços 
para a realização do Simpósio sobre Geriatria na Academia Nacional de Farmácia e um Curso de Iniciação em 
Gerontologia no Hospital São Francisco de Assis, da UFRJ. 

Nesses eventos, especialistas apresentaram a Geriatria para os futuros especialistas em gerontologia e 
vice-versa. Esse contato marcou o primeiro elo entre a Geriatria e a Gerontologia no âmbito nacional da 
sociedade. Como fruto dos investimentos em multidisciplinaridade, o I Congresso Nacional de Geriatria e 
Gerontologia, realizado entre 28 e 31 de maio de 1969, no Hotel Glória, no Rio de Janeiro, transformou total-
mente o trabalho da entidade. 

Na ocasião, Raul Penido presidiu o Congresso e Israel Bonomo a Comissão Científica. No total, 300 pessoas 
se inscreveram, o que representou uma grande vitória para a sociedade como um todo. Afinal, esse foi o primeiro 
evento a nível nacional organizado inteiramente pela SBG. Os temas abordaram a área médica, com destaques 
como: aspectos reumáticos no paciente idoso, conduta na obstrução prostática e principais técnicas em anestesia.

O Congresso contou também com o lançamento do primeiro número da Revista Brasileira de Geriatria e 
Gerontologia, dirigida por Gilberto Avena. Esse foi o primeiro órgão oficial de publicação da entidade. Entre 
suas pautas, estavam assuntos sobre aparelho cardiovascular e velhice; modificações endócrinas no envelhe-
cimento; influências hormonais sobre o equilíbrio hidroeletrolítico; oclusão intestinal aguda; pancreatite na 
pessoa idosa; tumores de próstata em clínica geriátrica, entre outros. A partir de 1976, outros assuntos passa-
ram a ser incluídos, como textos em âmbito jurídico.

1 968 a 1 970

Raul Penido Filho (BA)
Presidente
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Além disso, a SBG, que já estava em sua terceira diretoria, teve a Gerontologia incorporada na entidade. 
Portanto, nesse momento, a sociedade passou a aceitar profissionais das demais categorias envolvidas com o 
envelhecimento e, de SBG, tornou-se SBGG. Essa transformação também teve impacto no modo de gestão 
da sociedade. Após a incorporação, o presidente da entidade continuou sendo representante da Geriatria, en-
quanto o 2° vice-presidente passou a ser representado por um profissional da Gerontologia, que ficou respon-
sável por responder pela nova área da sociedade. Nesse momento, a entidade precisou de um registro público 
e, assim, filiou-se à Associação Médica Brasileira (AMB). A SBGG tornou-se uma das filiadas e conveniadas 
para expedição do Título de Especialista em Geriatria e Gerontologia. A primeira emissão do título ocorreu 
em 1º de outubro de 1969.

Após o novo vínculo com a AMB, a entidade filiou-se à Associação Internacional de Gerontologia, dando 
mais um passo rumo a sua internacionalização. Nessa época, a atual diretoria terminava seu último mandato e, 
por isso, novos esforços começaram a ser levantados para definir os próximos profissionais a compor cada cargo.

Para a quarta diretoria, quase todas as pessoas foram mantidas/reeleitas. Entre as únicas modificações 
pelos próximos dois anos estavam: a substituição de Abrahão Isaac Waisman (3º vice-presidente) por Altivo 
Teixeira da Silva; este último era segundo tesoureiro e foi substituído por Paulo Cesar Affonso Ferreira; Décio 
Amaral Filho substituiu José Lopes na diretoria de Intercâmbio Cultural.

Nessa época, o laboratório Merck Brasil teve a iniciativa de criar o Prêmio Roberto Segadas, destinado aos 
melhores trabalhos inéditos apresentados nos congressos da especialidade. No fim da década, a 1ª Jornada 
Argentino-Brasileira das Sociedades de Gerontologia e Geriatria ocorreu no Hospital Militar de Palermo.

Por fim, ainda na década de 60, a SBGG também avançou em parcerias e vínculos com o Estado. Nesse 
período, a entidade iniciava um processo de conscientização sobre a saúde das pessoas idosas em âmbito po-
lítico e governamental. Tal vínculo proporcionou apoios em eventos e verbas, assim como gerou mais respeito 
e garantiu credibilidade à entidade como representante da Geriatria e da Gerontologia no país.

I Congresso Nacional de Geriatria 
e Gerontologia

Primeira edição da Revista Brasileira de 
Geriatria e Gerontologia
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SBGG Entrevista
Prova de Especialista em 
Geriatria e Gerontologia



Siulmara Cristina Galera
Médica geriatra; professora do curso de Medicina e coordenadora do estágio super-
visionado de Atenção à Saúde do Idoso da Universidade de Fortaleza (Unifor); pre-
ceptora da Residência Médica de Geriatria da Unifor; ex-membro e ex-presidente da 
Comissão de Título em Geriatria da SBGG/AMB

Silvia Regina Mendes Pereira 
Médica geriatra do Hospital Escola São Francisco de Assis (HESFA), da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), de 1990 a 2017; ex-professora de Geriatria da Es-
cola de Medicina da Unigranrio e da Faculdade de Medicina da Universidade Estácio 
de Sá; ex-membro e ex-presidente da Comissão de Título em Geriatria da Sociedade 
Brasileira de Geriatria e Gerontologia/Associação Médica Brasileira (SBGG/AMB); 
ex-secretária geral da SBGG; ex-presidente da SBGG–seção RJ e da SBGG 

Elisa Franco de Assis Costa
Médica geriatra; professora de Geriatria do Departamento de Clínica Médica da Facul-
dade de Medicina da Universidade Federal de Goiás (FM/UFG); ex-membro e ex-pre-
sidente da Comissão de Título em Geriatria da SBGG/AMB; ex-presidente da SBGG

1. Qual a importância da prova de Especialista para a Geriatria e a 
Gerontologia no Brasil?

A prova de título de especialista em Geriatria é uma das formas de obtenção do título de especialista em Ge-
riatria no Brasil. Conforme definido pela Comissão Mista de Especialidades composta pelo Conselho Federal 
de Medicina (CFM), pela Associação Médica Brasileira (AMB) e pela Comissão Nacional de Residência Médica 
(CNRM), são considerados especialistas em Geriatria (Geriatras) os profissionais que realizarem Residência Mé-
dica em Geriatria, credenciada e com funcionamento autorizado pela CNRM, e/ou os profissionais aprovados em 
prova de título de especialista, o que é de responsabilidade da Associação Médica Brasileira (AMB) e da Sociedade 
Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG), respeitados os requisitos para inscrição na prova de título. A prova 
é realizada, obrigatoriamente, uma vez por ano no mínimo e sob a responsabilidade direta de uma comissão per-
manente da SBGG: a Comissão de Título de Especialista em Geriatria, a qual compete a organização, a divulgação, 
a coordenação, a realização e o julgamento dos concursos para o título de especialista em Geriatria. 

A prova de especialização em Gerontologia é a forma de obter o título reconhecida pela Sociedade Brasi-
leira de Geriatria e Gerontologia, também realizada uma vez por ano sob a responsabilidade de uma comissão 
permanente da SBGG com competências semelhantes às da comissão da prova de Geriatria.



2. Quais são os aspectos colocados como prioridade no momento 
de pensar os concursos para as especialidades?

Os concursos para as especialidades são subordinados às Resoluções do Conselho Federal de Medicina 
(CFM), às Normativas da Associação Médica Brasileira (AMB) referentes à concessão de títulos de especialis-
ta, bem como às determinações da Comissão Mista de Especialidades. Além disso, a Comissão deve agir res-
peitando o seu Regimento Interno. Dois aspectos devem ser considerados como prioridade no planejamento 
da prova de título de especialista: a infraestrutura do local da prova e a elaboração e aplicação da prova.

No aspecto da infraestrutura, devemos observar que a cidade que irá sediar a prova seja de fácil acesso, 
servida por uma boa malha aeroviária, estrutura de hotelaria adequada para a comissão e para os candidatos 
(é importante que existam opções diferenciadas de custo), local conveniente para realização da prova com 
presença de salões com número suficiente de lugares para que haja um distanciamento adequado entre os 
candidatos na ocasião da prova teórica, além de salas apropriadas para realização da prova prática – atual-
mente, dá-se preferência a locais em que há estrutura para realização de prova prática, como laboratórios de 
habilidades em universidades, gráfica rápida para impressão da prova, elaborada previamente e impressa no 
dia anterior a sua aplicação, acesso a computadores e impressoras necessários para construção de planilhas e 
liberação da lista de aprovados nas diversas etapas da prova. Deve-se obedecer o rodízio de local da prova por 
regiões do Brasil para que possam ser beneficiadas e estimuladas todas as regiões. 

No aspecto da elaboração e aplicação da prova, é fundamental que a Comissão esteja completa tanto na 
elaboração quanto na aplicação da prova, pois a Comissão é composta por representantes das diversas regiões 
do Brasil. A prova é elaborada abrangendo toda a programação previamente definida e disponível para os 
candidatos no site da Sociedade, sendo a correção padronizada, com critérios previamente estabelecidos. 

Devido à pandemia de Covid-19, novos aspectos surgiram com a obrigação, pela AMB, da realização de 
prova não presencial, ou seja, on-line, tanto teórica quanto prática. Fez-se necessária a escolha da platafor-
ma, a correta orientação dos candidatos para uso da plataforma, o ajuste aos candidatos com necessidades 
especiais e lactantes e a garantia de sigilo e proteção de dados.

3. Quais evoluções a senhora pode destacar que ocorreram na prova 
de especialistas ao longo da história da SBGG?

A prova de título de especialista em Geriatria passou por várias fases. No início, era realizada por uma 
Comissão de Geriatras renomados de diversas regionais, como Renato Maia Guimarães (DF), Paulo Cesar 
Affonso Ferreira (RJ), Elizabete Viana de Freitas (RJ), Eurico Thomaz de Carvalho Filho (SP) e tantos outros. 
Os critérios para inscrição na prova eram muito abertos, refletindo o começo da especialidade, pois não havia 
residências médicas em Geriatria, apenas experiência clínica e curso de especialização. Era realizada uma 
prova escrita teórica e, posteriormente, uma prova oral com todos os membros da Comissão. Nesse período 
havia muitos inscritos e poucos aprovados, visto que os critérios para inscrição não eram muito rígidos pelo 
momento da especialidade. Outra forma de conseguir a titulação era solicitando ao Conselho Federal de Me-
dicina o registro como especialista, desde que fossem apresentados comprovantes de atuação na área.

Após a criação da Comissão Mista de Especialidades em 2002 – composta pelo Conselho Federal de Medi-
cina, pela Comissão Nacional de Residência Médica e pela Associação Médica Brasileira –, em uma tentativa 
de uniformizar as especialidades e áreas de atuação dos médicos, passaram a ser considerados especialistas 
em Geriatria (Geriatras) os profissionais que realizassem residência médica em Geriatria credenciada e com 
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funcionamento autorizado pela CNRM e/ou os profissionais aprovados em prova de título de especialista, 
responsabilidade AMB e da SBGG, respeitados os requisitos para inscrição na prova de título.

  Posteriormente, o geriatra Wilson Jacob Filho (SP), presidente da Comissão de Título na época, iniciou 
modelo para pontuação do currículo. As exigências para inscrição na prova foram evoluindo, gradativamente, 
com critérios do currículo adaptando-se cada vez mais à nova realidade da especialidade. Um fator importante 
foi o cadastro das atividades científicas e de formação que pontuariam no modelo do currículo para inscrição na 
prova, ou seja, para que um evento pudesse ser pontuado no currículo, deveria apresentar certas características, 
como presença de coordenador com título de especialista em Geriatria, número mínimo de horas do evento, 
percentagem de profissionais titulados no programa e outros. Desta forma, os eventos e atividades de formação 
na especialidade, como cursos de especialização e estágios, tiveram que se adaptar e houve um crescimento da 
especialidade. O cadastro inicial foi elaborado pelas geriatras Silvia Regina Mendes Pereira (RJ – presidente da 
Comissão) e Siulmara Cristina Galera (CE – membro da comissão). O modelo de currículo, com mudanças na 
pontuação e a elaboração de fichas de cadastro, teve a participação ativa do geriatra Flavio Chaymowicz (MG), 
que já possuía muitas habilidades em uso de meios digitais. A Comissão participava dessas elaborações que fo-
ram evoluindo ao longo do tempo, contando com participação de muitos geriatras de diversas regiões do Brasil, 
como Elisa Franco de Assis Costa (GO), Maria do Carmo Lencastre de Menezes e Cruz Dueire (PE), Livia Tere-
zinha Devens (ES), Adriano Gordilho (BA), Maria Alice Toledo (DF), Nezilour Lobato Rodrigues (PA), Roberto 
Dischinger Miranda (SP), Marianela Heckman (RS), Maira Tonidandel Barbosa (MG) e tantos outros. 

Um fato importante que mudou os rumos da prova teórica foi a análise estatística dos acertos e erros das ques-
tões elaborada pela geriatra Monica Frank (BA), membro da Comissão de Título. A partir desses resultados, foi 
feita avaliação por toda a Comissão, então presidida pela geriatra Siulmara Cristina Galera (CE), traçado o perfil 
do geriatra que se desejava e, por fim, foram realizadas modificações importantes no Programa da Prova de Título.

O trabalho hercúleo desenvolvido pela geriatra Verônica Hagemeyer Santos (RJ), durante muitos anos, na 
análise das atividades científicas e de formação, foi muito importante para a manutenção das exigências e da 
credibilidade do cadastro.

Vale citar que, além da prova de título Categoria Regular, por determinação da AMB, foram realizadas as 
provas de título Categoria Especial, destinada aos colegas com no mínimo 15 anos de formados, com com-
provação de atuação na área de Geriatria e um mínimo de participação em eventos científicos da SBGG, cujas 
provas teóricas eram escritas e não de múltipla escolha. Não seria justo que muitos colegas que participaram 
da formação da especialidade não tivessem o direito de participar do concurso.

Vale destacar o importante apoio dos presidentes e das diretorias da SBGG ao longo do tempo, que deram 
estabilidade à Comissão de Título, nas suas diversas composições, para que houvesse evolução gradativa dos 
critérios do modelo de currículo e mudanças substanciais na prova de título, o que se refletiu no respeito ao 
Título de Geriatra pela AMB/SBGG no Brasil.

4. Como o concurso de especialista contribuiu com o crescimento 
da SBGG?

O concurso de especialista foi fundamental para definir o perfil do geriatra no Brasil e os critérios para sua 
formação. A Geriatria é uma especialidade ainda muito nova em nosso meio e, durante muito tempo, o geriatra 
era definido como um especialista em “Clínica Médica do Idoso”, o que não corresponde à realidade da especia-
lidade. Foi preciso, gradativamente, estabelecer critérios mais rígidos para inscrição na prova, exigindo formação 
cada vez mais geriátrica/gerontológica. O concurso de especialista passou a ser mais respeitado e valorizado, bem 
como todas as atividades científicas desenvolvidas pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia.
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  O lançamento da primeira edição do Tratado de Geriatria e Gerontologia em junho de 2002, liderada pela 
geriatra Elizabete Viana de Freitas (RJ) e pela especialista em gerontologia Ligia Py (RJ) e com participação 
direta dos geriatras Flavio Aluisio Xavier Cançado (MG), Milton Luis Gorzoni (SP) e as especialistas em ge-
rontologia Anita Liberalesso Nery e Sonia Maria da Rocha (RJ), além da participação de colegas de diversas 
regiões do Brasil, foi um marco científico importante para o crescimento da especialidade, pois passamos a ter 
uma referência nacional na bibliografia para a prova de título.

5. Quais são os horizontes para a prova de especialista?
O futuro da prova de especialista será de avaliações teóricas de forma digital, avaliações práticas mais estruturadas 

em ambientes especializados e treinamento contínuo dos membros da Comissão de Título em técnicas de elaboração 
de provas teóricas e práticas, além de relatórios estatísticos elaborados por profissionais para melhoria da avaliação.

6. Quais os desafios que a prova de especialista ainda enfrenta?
Manter uma Comissão de Título treinada em técnicas de avaliação, realização de provas práticas em am-

bientes adequados, análises estatísticas mais elaboradas, manutenção dos critérios de exigência de formação 
adequada e apoio técnico e jurídico da SBGG devido à judicialização frequente em nosso meio de toda ativi-
dade de avaliação.

Naíra Lemos
Assistente social da disciplina de Geriatria e Gerontologia da UNIFESP; especia-
lista em Gerontologia pela SBGG, doutora em Ciências da Saúde pela UNIFESP

É importante ressaltar que o concurso de título de especialista em Gerontologia teve sua primeira 
edição em 1986. Naquela ocasião, receberam o título de especialista um total de 15 profissionais – os 
primeiros a demonstrar interesse em desenvolver um trabalho junto a população idosa. 

A primeira categoria a ter um profissional reconhecido como especialista foi o Serviço Social, seguido 
da Terapia Ocupacional e Psicologia. Graças ao incentivo desses primeiros titulados, a Gerontologia 
pôde se consolidar como uma importante área, garantindo o seu caráter interdisciplinar.

No total, 463 profissionais já receberam o título de especialista em Gerontologia pela SBGG. Eles assu-
miram o importante papel de disseminar o conhecimento sobre o envelhecimento nos diversos cam-
pos de atuação, seja na área da Saúde, assistência social, educação, judiciário, nos setores público e 
privado e em todo o Brasil.

A comissão de título de especialista em Gerontologia (CTEGO), cujo regimento interno foi criado e 
implementado em 2021, é composta sempre por profissionais das diversas especialidades, buscando 
assim a garantia de uma visão ampla, interdisciplinar e imparcial na avaliação dos candidatos ao título.
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Milton Luiz Gorzoni 
Professor adjunto e chefe do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Ciências Médi-
cas da Santa Casa de São Paulo; chefe de clínica adjunto e diretor do Departamento de Medi-
cina da Irmandade da Santa Casa de São Paulo; ex-presidente da Seção São Paulo da SBGG

A Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG), fundada em 16/05/1961, filiou-se à Associação 
Médica Brasileira (AMB) em 1969. Estabeleceu-se então o convênio AMB/SBGG para a expedição de Título 
de Especialista em Geriatria, que ocorreu – após concurso – com a entrega dos certificados aos primeiros 
aprovados em 01/10/1969. Dois fatos significativos ocorreram então: 1) somente associados titulados, efe-
tivos e adimplentes ou remidos poderiam ser membros da Diretoria da SBGG (Estatuto da SBGG, Art.17 § 
2º., 20/11/2014); 2) melhor refinamento na avaliação da real habilidade do candidato quanto a cuidados com 
idosos. Associou-se assim ao concurso – inicialmente composto somente pela análise curricular e prova escri-
ta – prova prática com casos reais de idosos. Merece menção o fato de que a primeira prova prática para o Tí-
tulo de Especialista em Geriatria (1999) utilizou o Exame Clínico Objetivo Estruturado (Objetive Structured 
Clinical Examination ou OSCE), fato este pioneiro em metodologia para titulação de especialidades médicas. 
Considerando-se que a Organização Mundial da Saúde recomenda um médico geriatra para cada mil idosos, 
há ainda um grande hiato a ser preenchido, visto que o Brasil conta com aproximadamente 1.500 titulados em 
Geriatria para sua população de 37,7 milhões de idosos. O desafio é grande, mas a SBGG, associada às ins-
tituições acadêmicas, já conta por volta de 90 programas de residência médica para a formação de geriatras.

Lucas Gomes de Andrade 
Presidente da Comissão de Títulos de Especialista em Geriatria 

O título de especialista em Geriatria certifica que o profissional médico possui habilidades suficientes 
para o atendimento médico especializado à pessoa idosa, de acordo com o conhecimento técnico-cien-
tífico atual. Este título valoriza o trabalho médico e é comumente exigido em concursos públicos e para 
ingresso em empresas prestadoras de serviço de saúde suplementar.

De acordo com levantamento realizado entre os anos de 2013 e 2021, existe um aumento progressivo 
no interesse na obtenção de título de especialista em Geriatria. A prova é realizada anualmente e o con-
curso, no ano de 2021, foi realizado em três fases: avaliação teórica, prática oral e avaliação curricular. 
As dificuldades interpostas pela pandemia de Covid-19, como por exemplo o distanciamento social, 
provocaram a necessidade de repensar a forma de avaliação dos candidatos ao título de especialista no 
ano de 2021, levando à decisão de realizar a prova no formato on-line, seguindo as recomendações da 
Associação Médica Brasileira. A utilização de plataformas digitais seguras e o engajamento dos candi-
datos em todo o processo demonstraram a possibilidade de adaptação a novas estratégias de avaliação. 
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1970 1972

1971 1973

Iniciada a 
Gestão de Raul 

Penido Filho

Eleita a 5ª Diretoria 

Iniciada a Gestão 
de Frederico 

Azevedo Gomes

Primeira edição do 
Estatuto 

II Congresso Brasileiro 
de Geriatria e 
Gerontologia 

III Congresso Brasileiro de 
Geriatria e Gerontologia 

Eleita a 6ª Diretoria 

Iniciada a Gestão de Álvaro 
Barcellos Ferreira40



1976 1979

1978

V Congresso Brasileiro de 
Geriatria e Gerontologia

Eleita a 8a Diretoria 

Iniciada a gestão de Flávio 
Aluízio Xavier Cançado.

IV Congresso 
Brasileiro de Geriatria 

e Gerontologia

Eleita a 7a Diretoria 

Iniciada a gestão de 
Antonio Carlos Silva 

Santos

Segunda edição do 
Estatuto 
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Introdução 
A década de 1970 representou o crescimento da Sociedade e da especialidade no Brasil e no mundo. Com 

o passar das gestões, foi possível observar uma crescente tendência de participação da SBGG nas discus-
sões sobre Geriatria e Gerontologia.

Depois de um debate iniciado ao fim de 1969, em 1970 foram estabelecidos padrões mínimos para o 
funcionamento de clínicas geriátricas e casas de repouso por meio de um parecer enviado ao CFM. Surge, 
também, sob a direção de Gilberto Avena, a Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia (RBGG). A sua 
tiragem inicial foi de 1.500 exemplares, mais a impressão de 1.000 unidades destinadas a associados, faculda-
des de Medicina e instituições internacionais. Ela foi central na divulgação dos avanços da SBGG, chegando 
até a funcionar como uma vitrine para os geriatras e especialistas em gerontologia brasileiros para convites 
de participação em eventos internacionais. Devido ao pouco patrocínio recebido, ela foi temporariamente 
interrompida, mas retornou no ano de 1975.

Nacionalmente, a Sociedade possuía apoio das Forças Armadas para a realização de seus eventos, visto que 
a diretoria da SBGG possuía ligações com o setor. De certa forma, isso deu legitimidade à SBGG para tratar de 
temas da velhice. Neste período também foi realizado o curso de Geriatria no Hospital Miguel Couto com o 
patrocínio da SBGG, da UFRJ e do Centro de Estudos do Hospital. A Sociedade, convidada pelo presidente do 
Instituto de Gerontologia, enviou uma comissão de diretores para auxiliar na criação do regimento do Insti-
tuto. Além disso, foram inauguradas as regionais do Ceará, Bahia, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco, 
São Paulo, Pará, Sergipe e Paraíba.
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Presidente: 
Raul Penido Filho (BA) 

1 970 a 1 972
No ano de 1970, em Buenos Aires, foi realizada a II Jornada Argentino-Brasileira de Geriatria e Geron-

tologia, responsável por sediar a criação da Federação Latino-Americana das Sociedades de Geriatria e 
Gerontologia (FLASGG). Essa Federação contava com a participação, além do Brasil e da Argentina, do Chile, 
Uruguai e Venezuela – assim, era possível estabelecer uma maior integração entre eles, tanto no aspecto técni-
co quanto na qualidade de realização e patrocínio de eventos. Em 1971 aconteceu o II Congresso Brasileiro de 
Geriatria e Gerontologia em Porto Alegre, sob organização da presidência da Seção Estadual do Rio Grande 
do Sul. Durante o evento, o Prêmio Roberto Segadas foi concedido a Hélio Póvoa Filho, do Rio de Janeiro, 
pelo trabalho “Hiperlipoproteinemias”. 

Com o início da era mais agitada da Sociedade, logo após o Congresso Brasileiro foi realizada a I Jornada 
Venezuelana de Geriatria, na qual a SBGG foi representada por Álvaro Barcellos Ferreira e Frederico Azevedo 
Gomes. Nesse mesmo ano, o curso de Geriatria foi ministrado no Hospital Miguel Couto, sob a administração 
de Aloysio Amâncio. Essa iniciativa evidenciou a continuação da proximidade entre a Sociedade e a Univer-
sidade, dada a parceria contida no projeto.  

A especialidade estava crescendo Brasil afora, e isso se mostra evidente com a formação da Seção Estadual 
da Bahia, que tinha Antonio Carlos Silva Santos como presidente, e da Seção Estadual do Ceará, com Bento 
Bruno Pimentel na presidência. Desta forma encerrou-se o promissor mandato de Raul Penido Filho.
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O ano de 1972 foi iniciado com a posse da quinta diretoria da Associação eleita, tendo Frederico Alberto de 
Azevedo Gomes como presidente e Ivo Furtado Soares de Meirelles, Gilberto Avena, Esmaragdo Ramos 

como vice-presidentes.
Em outubro, Álvaro Barcellos Ferreira – que veio a se tornar presidente da Sociedade na gestão seguin-

te – foi homenageado pela nomeação de Diretor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFGRS). 

A partir desse diretorado da Sociedade, ficou acordado com a Associação Médica Brasileira (AMB) que os 
concursos de titulação de especialistas só poderiam acontecer em Congressos ou Jornadas da especialidade. 
Em caso de não haver tais eventos, a prova seria realizada no de maior relevância.

Em 1972, a internacionalmente reconhecida Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia credenciou 
Raul Penido para representar a Sociedade no Congresso Internacional de Gerontologia em Kiev, na então 
União Soviética. Nesse mesmo ano foi registrada a primeira modificação do Estatuto: a partir desse momento, 
reeleições de presidentes não poderiam mais ocorrer e os mandatos foram estendidos de dois para três anos. 
Além disso, foram ministrados três cursos pela SBGG: “Temas de Geriatria” e “Temas de Geriatria para En-
fermeiras”, sob a responsabilidade de Frederico Azevedo Gomes no Hospital Souza Aguiar, no Rio de Janeiro, 
e “Problemas Atuais de Geriatria”, orientado por Aloysio Amâncio no Hospital Miguel Couto, também da 
capital fluminense. 

Em 1973, representantes da SBGG participaram do I Congresso Latino-Americano de Geriatria e Ge-
rontologia com a presença de delegações da Venezuela, Uruguai, Chile, Paraguai, Peru, Espanha e Romênia. 
No evento, foi eleita a segunda diretoria da Federação Latino-Americana das Sociedades de Gerontologia e 

Frederico Azevedo Gomes (RJ)
Presidente

44



Geriatria, com presidente, secretário-geral e tesoureiro brasileiros. São eles, respectivamente: Álvaro Barcellos 
Ferreira, Frederico Azevedo Gomes e Ary Barcellos Ferreira. 

Também foi realizado o III Congresso Brasileiro de Geriatria e Gerontologia. Nele foram financiadas qua-
tro passagens pelo Secretário de Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro, Julio Coutinho, para que professores 
vindos da América do Norte e da Europa pudessem vir falar sobre Gerontologia Básica. Destacaram-se as 
conferências dos professores convidados e a mesa redonda sobre Gerontologia Social, iniciativa de Israel Bo-
nomo. Durante o evento, Helion Póvoa Filho foi contemplado com o Prêmio Roberto Segadas devido ao seu 
trabalho “Dados Laboratoriais na Isquemia do Miocárdio”. Além disso, foi lançado o livro “Temas de Geriatria 
Clínica”, de Wanderley Nogueira da Silva (SP). Tamanho foi o sucesso da Sociedade que o então Estado da 
Guanabara, atual Rio de Janeiro, decidiu criar sua própria seção, desvencilhando-se da sociedade brasileira 
– que manteve sua sede no estado. A partir desse momento, André Gomes Amorim assume a presidência da 
Seção Estadual do Estado da Guanabara, ao mesmo tempo em que Flávio Aluízio Xavier Cançado assume a 
também recente Seção Estadual de Minas Gerais. Todo o processo de criação e posse desses novos represen-
tantes estaduais aconteceram durante o congresso. Além disso, ocorreu a eleição da sexta diretoria da SBGG, 
que foi imediatamente empossada.
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Durante o III Congresso Brasileiro de Geriatria e Gerontologia, Álvaro Barcellos Ferreira (RS) assumiu o 
cargo de presidente da Sociedade, enquanto André Gomes de Amorim (RJ), Antonio Carlos Silva Santos 

(BA) e Esmaragdo Ramos (RJ) ficaram responsáveis pela vice-presidência. 
Em 1974, Paulo Uchôa organizou a Sessão Científica de Geriatria no Hospital Miguel Couto. Já no Hos-

pital Souza Aguiar foi ministrado o curso “Temas de Geriatria e Gerontologia”, organizado por Frederico 
Azevedo Gomes.

No mesmo ano houve a publicação das Resoluções do III Congresso de Geriatria e Gerontologia, com 
destaque para a participação de Esmaragdo Ramos, auxiliado pela Merck Brasil. Mais do que isso, foram 
publicados livros de destaque da Sociedade, como “Clínica Geriátrica”, de Aloysio Amâncio e Paulo Uchôa, e 
“Check-up em Geriatria”, organizado por André Amorim, Frederico Gomes e Paulo Cesar Ferreira – dando 
início a uma série de outros.

A Sociedade estava tomando tanta visibilidade pelo país que chegou a ser convidada para participar da 
VIII Jornada Catarinense de Debates Científicos, tendo Paulo Uchôa como responsável por representar a 
SBGG no evento. Logo após, foi realizado o V Curso Internacional de Gerontologia Social, em Madri, no qual 
Paulo Cesar Affonso Ferreira representou nossa Sociedade. Em novembro de 1974 foi realizada a II Jornada 
Brasileira de Geriatria e Gerontologia, com ampla participação de médicos. Logo após essa iniciativa de su-
cesso, delegações brasileiras – organizadas pelo então presidente Álvaro Barcellos Ferreira – foram enviadas 
para participar da II Jornada Venezuelana de Geriatria e Gerontologia.

A partir do crescimento e da maior difusão da especialidade, começou a surgir em 1975 uma série de 
iniciativas e cursos locais espalhados por todo o Brasil. São eles: o curso ministrado por Paulo Cesar Affonso 

Álvaro Barcellos Ferreira (RS)
Presidente
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Ferreira sobre Geriatria e Gerontologia no CAM; o já citado curso “Temas de Geriatria e Gerontologia” de 
Frederico Azevedo Gomes, que ocorria anualmente no Hospital Souza Aguiar; o Simpósio Cearense de Ge-
riatria e Gerontologia, organizado pelo presidente da regional do Ceará, Luiz Airesneide Aires Leal, ocorrido 
em Fortaleza, e o Curso de Atualização em Geriatria, na Bahia, também organizado pelo presidente da regio-
nal do estado, Antonio Carlos Silva Santos. Além dessas iniciativas brasileiras, a SBGG continuou marcando 
presença em eventos internacionais, como o X Congresso Internacional de Gerontologia em Israel, no qual a 
Sociedade foi representada por Israel Bonomo.

Nesse ano, a Seção Estadual da Guanabara passou a se chamar Seção Estadual do Rio de Janeiro, dada a 
fusão do Estado da Guanabara com o Rio de Janeiro.

Em 1976 não foi diferente: houve uma grande quantidade de eventos, entre os principais estão o IV Con-
gresso Brasileiro de Geriatria e Gerontologia. Além da ampla participação de médicos brasileiros, houve a 
presença de uma grande quantidade de médicos de todo o mundo. Só da Argentina tivemos a participação 
de Reusi, Burucua, Lascaléa, Pupi, Mosso, Barca e Kabanchik. Albrieux, Herrera Ramos, Morelli e Maslencov 
representaram o Uruguai, enquanto Figallo, Quintero e Godoy ficaram responsáveis pela Venezuela, e Are-
vallo pelo Paraguai. Quanto à Europa, temos Jimenez Herrero, Guillém Llera e Garay Lillo da Espanha e De 
Nicola da Itália. 

O ganhador do Prêmio Roberto Segadas foi Heber Soares Vargas, de Londrina, pelo seu trabalho sobre 
Geronto-Criminologia. A quantia recebida pelo vitorioso foi doada para a universidade de sua cidade. Logo 
após, foi eleita a sétima Diretoria da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. 
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Presidente: 
Antonio Carlos Silva Santos (BA) 

1 976 a 1 97 9
Como de costume, a nova diretoria foi empossada durante o IV Congresso de Geriatria e Gerontologia. Ela 

tinha como presidente Antonio Carlos Silva Santos (BA) e como vice-presidentes Frederico Alberto de 
Azevedo Gomes (RJ), Luiz Airesneide Aires Leal (CE) e Ary Barcellos Ferreira (RS). Durante a posse da nova di-
retoria, o antigo presidente, Álvaro Barcellos Ferreira, recebeu o título de Grande Benemérito da Sociedade e foi 
presenteado com um cartão de prata na sessão solene no Serviço da Clínica Médica do Hospital Souza Aguiar.

Nesse mesmo período ocorriam as eleições para a terceira diretoria da Federação Latino-Americana. O 
então presidente da Federação, Álvaro Barcellos Ferreira, passou a posse para Lorenzo Figallo Espinal, e o 
antes secretário Frederico Azevedo Gomes entregou a posição para Rodrigo Quintero, da Venezuela. 

Ainda em 1976, foi realizado, com patrocínio do MPAS, em Salvador, o I Seminário sobre “Problemas 
do Idoso”, tendo Antonio Carlos Silva Santos como representante da Sociedade e conferencista. Conforme 
acontecia anualmente, o curso “Temas de Geriatria e Gerontologia” foi ministrado no Hospital Souza Aguiar e 
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organizado por Frederico Azevedo Gomes. Nessa ocasião, foi prestada homenagem a Barcellos Ferreira, com a 
presença de Miguel Lascaléa e Roberto Pupi, ambos argentinos. Também foram realizados os simpósios sobre a 
“Problemática do Idoso no Brasil” em Fortaleza e Brasília. Os eventos foram patrocinados pelo MPAS e tiveram 
como representante e conferencista Antonio Carlos Silva Santos. Internacionalmente, foi realizado em Bruxelas 
o Congresso de Gerontologia Social, no qual a Sociedade foi representada por André Gomes Amorim.

Nesse ano foram criadas mais duas seções no Brasil: a Seção Estadual de São Paulo, presidida por Moysés 
Barmack, e a Seção Estadual de Pernambuco, sob a presidência de João Beltrão Neto. Encerrando o ano, Ál-
varo Barcellos Ferreira, Raul Penido Filho, Frederico Azevedo Gomes, Paulo Cesar Affonso Ferreira e Regina 
Maire Silva de Araújo representaram a Sociedade – e apresentaram temas – no I Congresso Argentino de 
Gerontologia e Geriatria. 

Para iniciar o ano de 1977, a SBGG foi considerada pelo Ministério da Previdência e Assistência Social 
(MPAS) membro nato da Comissão de Estudos para coordenação e execução dos projetos do Programa Na-
cional de Treinamento de Pessoal para Atendimento ao Idoso.

Posteriormente, a Sociedade enviou André Gomes de Amorim, Frederico de Azevedo Gomes e Paulo Ce-
sar Affonso Ferreira para ser professores do Curso de Extensão Universitária em Geriatria e Gerontologia na 
Universidade de Montevidéu, sob coordenação de Alberto Morelli. 

Em junho do mesmo ano, a Seção do Estado do Ceará organizou a III Jornada Brasileira de Geriatria e 
Gerontologia em Fortaleza. A organização do evento se deu pelo presidente da regional, Luiz Airesneide Leal, 
com a ajuda de sua esposa, Valéria Leal. Em Santa Catarina foi realizado o curso “Problemas dos Idosos”, 
patrocinado pela Comissão Estadual e organizado pelo MPAS. A SBGG foi representada por Paulo Celso Af-
fonso, que também fez parte de uma conferência. Em São Paulo, foi realizado o curso de Geriatria, organizado 
por Moyzés Barmak, enquanto no Rio de Janeiro eram comemorados os 20 anos do primeiro curso brasileiro 
de Gerontologia. Ele foi ministrado por Cruz Lima, organizado por Israel Bunomo – com a participação da 
SBGG – e teve como convidados os professores Danon (Israel) e Makinodan (EUA). 

Na mesma época, definiu-se que a nova revista da Sociedade, proposta por Frederico Azevedo Gomes, se 
chamaria “Anais Brasileiros de Geriatria e Gerontologia”, visto que a Revista Brasileira de Geriatria e Geron-
tologia não mais representava a SBGG e estava, temporariamente, desativada.

Em 1978, o presidente da Seção do Estado de Minas Gerais iniciou um ciclo de eventos, chamado “Temas 
de Atualização em Geriatria e Gerontologia”, para difundir a especialidade pelo estado. As cidades de Belo 
Horizonte, Conselheiro Lafayete, Varginha e Passos foram contempladas.  

Logo após, durante o I Simpósio Paraense de Geriatria e Gerontologia, foi fundada a Seção Estadual do 
Pará, tendo João Sérgio Fontes do Nascimento como presidente. Em meio à realização do curso anual “Temas 
de Geriatria e Gerontologia” aconteceu o Concurso para Títulos de Especialista e a segunda reforma do Es-
tatuto. Nesse momento, a Sociedade já possuía grande importância e foi convidada para participar de muitos 
eventos pelo Brasil e pelo mundo. Podemos citar alguns: 

• Jornada Comemorativa do 99° Aniversário do Instituto Municipal de Geriatria e Gerontologia Miguel 
Pedro, no Rio de Janeiro, com a participação de Frederico Azevedo Gomes, Paulo Cesar Affonso Ferreira, 
André Gomes de Amorim e Ulysses Salgado Rodrigues. 

• I Encontro de Geriatria do Interior, em Caxias do Sul, coordenado por Arhon Hutz – presidente da re-
gional do Rio Grande do Sul. 

• I Jornada de Geriatria e Gerontologia de Pernambuco, na qual participaram Antonio Carlos Silva Santos 
e Frederico Gomes.
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• VII Congresso da Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, com a programação enviesada 
para a Geriatria organizada por Frederico Azevedo Gomes e com ampla participação dos integrantes da 
Seção Estadual do Rio de Janeiro. 

• Congresso Internacional de Gerontologia Social, em Marrocos, no qual a Sociedade foi representada por 
Caramuru Waldeck e Nelly Wally Gaetani. 

Após um período de grande crescimento da Sociedade, no dia 8 de outubro de 1978 faleceu Álvaro Barce-
llos Ferreira, presidente da gestão anterior e que muito contribuiu com a SBGG. 

Para iniciar o ano seguinte, o então presidente imprimiu e distribuiu o livreto “Normas e Estatutos da SBGG”. 
Como continuação do evidente aumento de influência e importância da Sociedade perante o Brasil e o mundo, 
em novembro a SBGG participou do III Congresso Latino-Americano e do I Congresso Venezuelano de Ge-
riatria e Gerontologia, acontecidos em La Guaira. Os representantes enviados para os eventos foram: Frederico 
Azevedo Gomes, Paulo Cesar Affonso Ferreira, Caramuru Waldeck, Ana Hilda Silva Araújo e Regina Maire 
Silva Araújo. Durante o evento ocorreu a eleição da quarta diretoria da Federação Latino-Americana, em que 
Frederico Azevedo Gomes ficou responsável pelo cargo de pró-secretário. Ainda na abrangência do congresso, 
Paulo Cesar Affonso tornou-se representante do Brasil na Liga de Gerontólogos de Língua Latina. Em setembro, 
a Sociedade, representada por Frederico Azevedo Gomes, Paulo Cesar Affonso Ferreira e Ulysses Salgado Rodri-
gues participou do II Congresso Argentino de Gerontologia e Geriatria, em Buenos Aires. 

No mesmo ano foram criadas mais duas seções estaduais: Alagoas e Sergipe. Os presidentes eram, respec-
tivamente, João Macário Omena Filho e Watyson Alves de Oliveira.

Em novembro foi realizado o V Congresso Brasileiro de Geriatria e Gerontologia em Salvador. Foram 
recebidos convidados internacionais, como Makinodan, dos EUA, e Américo Albrieux, uruguaio e presidente 
da Federação Latino-Americana das Sociedades de Geriatria e Gerontologia. O ganhador dessa edição do 
Prêmio Roberto Segadas pelo trabalho “Contribuição ao Estudo do Coeficiente de Deterioração Mental de 
Velhos” foi Heber Soares Vargas. Outro destaque foi a primeira edição da nova revista da Sociedade, a chama-
da “Anais Brasileiros de Geriatria e Gerontologia”. Junto a isso, o presidente da SBGG, Antonio Carlos Silva 
Santos, foi homenageado com o título de Benemérito da Sociedade, sob indicação de Renato Moraes Senna.
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Ainda durante o V Congresso de Geriatria e Gerontologia, foi eleita e empossada a oitava diretoria. Nessa oca-
sião, pela primeira vez, concorreram duas chapas. A vencedora foi aquela que tinha Flávio Aluízio Xavier 

Cançado como presidente e como vice-presidentes Paulo César Affonso Ferreira, Moysés Barmack, Arhon Hutz. 
Em 1980, o então presidente começou a colocar em prática o Art. 38 dos novos estatutos. Assim sendo, ele no-

meou os membros – que em sua grande maioria eram médicos – das Comissões Permanentes, que são responsáveis 
por assessorar a Sociedade e a diretoria, e de duas Comissões Especiais. São elas e seus respectivos representantes: 

→ Comissão Científica 
• Antonio Carlos Silva Santos 
• Antonio Roberto Pereira Casarões 
• João Carneiro Beltrão Neto 
• José Antonio Levy 
• Paulo Cesar Affonso Ferreira 

→ Comissão de Normas e Controle
• Alexandre Luiz Tyrell 
• João Sérgio Fontes do Nascimento 

Flávio Aluízio Xavier Cançado (MG)
Presidente

• José Patrício de Resende Junior 
• Marcos Smith Ângulo 

→ Comissão de Títulos de Especialistas
• Flávio Aluízio Xavier Cançado 
• André Gomes de Amorim 
• Arhon Hutz 
• Caio Benjamin Dias 
• Frederico Azevedo Gomes 

51



Ainda nesse ano, o Estado do Rio de Janeiro criou o Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do 
Rio de Janeiro (IASERJ) e a residência médica em Geriatria no Hospital Eduardo Rabello, dirigido pelo então 
presidente da Seção do Estado do Rio de Janeiro, Paulo Cesar Affonso Ferreira. Foram também criadas as 
Seções Estaduais do Paraná, Goiás, Piauí e Distrito Federal, presididas, respectivamente, por Heber Soares 
Vargas, Eudes Menezes Spíndola, Joaquim Castelo Branco e Euclides Santa Cruz de Oliveira. Nativo Ribeiro 
dos Santos assumiu a presidência da Seção do Estado da Bahia, e na de São Paulo Marcos Smith Ângulo subs-
tituiu Moysés Barmack.

Ao final de 1980, faleceu o ex-presidente da Sociedade, Antonio Carlos Silva Santos, em Salvador. Houve 
uma grande comoção dos membros integrantes devido ao caráter repentino da trágica situação. 

A SBGG continuava a ganhar reconhecimento nacional e internacional. Dessa forma, dentro dessa gestão 
houve a participação de inúmeros congressos, cursos, simpósios e jornadas. Confira os destaques:

→ Simpósios

• Simpósio Internacional de Geriatria e Gerontologia, coordenado por Paulo Cesar Affonso Ferreira no 
Hospital Eduardo Rabello (RJ);

• I Simpósio Goianiense de Geriatria e Gerontologia dirigido por Eudes Menezes Spíndola;

• II Simpósio de Geriatria e Gerontologia do Estado do Pará, organizado por João Sérgio do Nascimento;

• I Simpósio de Geriatria e Gerontologia do Estado do Piauí, sob direção de Joaquim Castelo Branco;

• I Simpósio de Geriatria de São José dos Campos, gerido por Oswaldir Vieira da Silva;

• I Simpósio Friburguense de Geriatria e Gerontologia no RJ, organizado por Rosa Gentil Leite;

• Simpósio Internacional de Geriatria e Gerontologia, organizado por Marcos Smith Ângulo.

→ Comissão Especial de Gerontologia Social 
• Alexandre Luiz Tyrell – coordenador 
• Carlos Coelho de Faria – administrador 
de obras gerontológicas
• Enio Cerdelho Vieira – nutrólogo 
• Flávio da Silva Fernandes – advogado 
• Maria Antonieta Souza Dias – psicóloga 
• Maria Auxiliadora Cursiono Ferrari – 
terapeuta ocupacional 
• Nelly Wally Gaetani 
• Regina Maire Silva Araújo – enfermeira 

→ Comissão Especial de Reforma de 
Estatutos 

• Flávio Aluízio Xavier Cançado – 
coordenador 
• André Gomes de Amorim
• Ary Barcellos Ferreira
• Carlos Nativo Ribeiro dos Santos
• Elias Sarkis
• Frederico Azevedo Gomes 
• João Macário Omena Filho
• Moysés Barmack
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→ Eventos

• I Jornada Paranaense de Geriatria e Gerontologia, estruturada por Heber Soares Vargas;

• I Encontro Brasiliense de Geriatria e Gerontologia, administrado por Euclides Santa Cruz. Nessa ocasião 
foi criado o Fundo de Pesquisa, Aperfeiçoamento e Divulgação em Geriatria e Gerontologia da Sociedade;

• I Jornada Latino-Americana;

• I Curso Internacional de Geriatria e Gerontologia;

• III Jornada de Geriatria do Mediterrâneo e I Reunião da Comissão Diretora da Federação Internacional 
de Gerontólogos de Língua Latina na Espanha, com a participação de Paulo Cesar Affonso Ferreira;

• IV Jornada Brasileira de Geriatria e Gerontologia de São Paulo, liderada por Marcos Smith Ângulo;

• III Ciclo de Palestras em Geriatria e Gerontologia, promovido pela Seção do Estado de Minas Gerais;

• Jornada Norte-Nordeste de Geriatria e Gerontologia, em Fortaleza. Luiz Airesneide Aires Leal foi o res-
ponsável pela organização.

→ Congressos

• Congresso de Gerontologia Social de Quebec, que contou com a participação de Nelly Wally Gaetani;

• XIII Congresso Espanhol de Geriatria e Gerontologia;

• Congresso Internacional de Gerontologia da AIG, que contou com a presença de Flávio Xavier Cançado 
e Euclides Santa Cruz.

→ Cursos

• III Curso de Geriatria do Interior, realizado em Santa Maria no Rio Grande do Sul. O responsável pela 
organização do evento foi Arhon Hutz;

• Curso Atual de Geriatria e Gerontologia, realizado no Rio de Janeiro por Elizabete Viana de Freitas;

• I Curso de Geriatria e Gerontologia de Minas Gerais, administrado pela Seção Estadual.

Em 1981, foi criado o Conselho Latino-Americano (ComLat) durante o XII Congresso realizado pela 
International Association of Gerontology (IAG) – marcando o início de uma maior participação dos países da 
América Latina na discussão internacional sobre Gerontologia. 

Nesse mesmo ano foram criadas as seguintes regionais: Seção Estadual do Espírito Santo, presidida por 
Marcos Amaral Simonetti, Seção Estadual do Rio Grande do Norte, que tinha Daladier Pessoa Constantino 
como presidente, e a Seção Estadual da Paraíba, dirigida por Dirceu Pontes. 

Como de costume, o último evento do ano foi o Congresso Brasileiro de Geriatria e Gerontologia, que 
agora chegou em sua oitava edição. Na ocasião foi realizado o concurso para obtenção de título de especialista, 
além da eleição para a nova gestão. 
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SBGG e IAGG
Flávio Cançado
Geriatra; diretor de ética da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia; membro 
do cons. consultivo do dep. geriatria da Associação Médica de Minas Gerais; diretor 
no Núcleo Residencial de Idosos; ex-presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria – 
Regional Minas Gerais

Como foi o início da International Association of Gerontology and 
Geriatrics (IAGG) e seus congressos pelo mundo? 

A International Association of Gerontology and Geriatrics (IAGG) começa no congresso de Liége, na Bélgi-
ca, por ocasião do que foi considerado o primeiro congresso de Gerontologia. Então, ela ficou com esse nome, 
de IAGG, ou Associação Internacional de Gerontologia. Ela foi fundada nesse período, no decorrer do congres-
so, de 10 a 12 de julho de 1950. Quem realizou o congresso foi o primeiro presidente, Lucien Brull. Desde essa 
época, se vêm fazendo congressos regularmente, só que o primeiro teve um ano de diferença para o segundo. 
Daí para frente, aconteceram a cada três anos e, mais à frente, a cada quatro anos. Os congressos regionais da 
IAGG foram revezando na relação dos congressos mundiais, especialmente a partir de 1978, com eventos sendo 
realizados na Ásia, no Comitê Norte-Americano em 1985 e no Comitê Latino-Americano (ComLat) em 1989.

O que faz, exatamente, o ComLat?
A participação da América Latina na IAGG foi, no início, muito pequena. No oitavo evento, que foi rea-

lizado em Washington (Estados Unidos), o Brasil tinha um representante acompanhado de vários latino-a-
mericanos. Nesse evento, os representantes oficiais da Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México e Uruguai 
submeteram ao conselho da IAGG a proposta para a formação da divisão da América Latina dentro da IAGG. 
Na oportunidade, os representantes da Espanha manifestaram a sua preferência de pertencer a essa divisão e 
se propuseram a ficar junto com a América Latina. O conselho da IAGG aprovou por unanimidade a América 
Latina como divisão, com a Espanha como um de seus membros. Essa formação é o embrião do ComLat. 
Entre o nono e o décimo congresso, houve na América Latina um movimento muito importante patrocinado 
pelas sociedades de Gerontologia e Geriatria da Argentina, Brasil, Chile, Uruguai e Venezuela, que fundou a 
Federação Latino-Americana das Sociedades de Gerontologia e Geriatria, tornando-se um consenso latino-a-
mericano nas áreas de Biologia, Medicina, Ciências Sociais e do Comportamento. 

Como a SBGG vem atuando nesse cenário?
Com a presença do ComLat, estimulávamos todos os congressos, tanto na América Latina quanto nos es-

tados brasileiros. Sempre tentávamos falar o que poderíamos fazer para estabelecer uma ligação maior com 
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relação às doenças e aos acontecimentos em todas as áreas da Gerontologia. Isso começou a estimular muito a 
presença de gerontólogos nos nossos eventos, que sempre estiveram presentes, mas a intensidade do número de 
psicólogos, assistentes sociais e enfermeiros foi maior a partir desse momento. Devido à amplitude do trabalho 
e as dificuldades regionais, não conseguimos obter o apoio financeiro necessário para essa realização. A ideia da 
pesquisa foi sendo modificada, dado ao entrosamento já existente com a diretoria do ComLat e com as diretorias 
das sociedades-membro para a realização de atividades científicas. Nesse período, ocorreu o primeiro congresso 
do ComLat, no qual poderiam ser abordados, por profissionais latino-americanos, diferentes problemas geron-
tológicos envolvendo os idosos na América Latina. Para a sua efetivação, foram realizados vários encontros da 
diretoria da IAGG, o que levou a uma grande participação latino-americana no evento, uma vez que a todos os 
interessados foi permitido o direito de participar e dar opinião. Essa atividade, por ter sido a primeira realizada 
por um comitê na IAGG dentro de um congresso mundial, tornou-se um marco, pois para nós, latino-america-
nos, foi um momento em que pudemos falar nosso próprio idioma dentro de um congresso internacional, que 
sempre era em inglês. Lembro que toda a literatura era em sua maioria nas Línguas Inglesa ou Francesa e, de 
repente, começam a aparecer livros no Brasil, no México e na Venezuela, iniciando um intercâmbio maior. O pri-
meiro Congresso Latino-Americano, com o primeiro estatuto do ComLat, foi em São Paulo, em 1991. Quem deu 
cobertura a esse congresso foi a sociedade paulista de Gerontologia. Como houve uma intensa comunicação das 
sociedades membros, a IAGG e seus comitês regionais proporcionaram, por meio dos seus trabalhos, um grande 
entrosamento daquelas diretorias, acarretando a idealização da primeira conferência do hemisfério ocidental, 
comandada entre os comitês norte e latino-americanos. Foi definido que seria realizado o primeiro Congresso 
Pan-Americano no Brasil entre 23 e 25 de fevereiro de 1995, cujo tema central seria Transferência de tecnologia 
para o envelhecimento saudável nas Américas. Como conclusão da reunião, foi criado um grupo de colaboração 
das Américas, para estudar a possibilidade de cooperação desses dois comitês, o que culminou com a elaboração 
da Declaração de Cancún, em 1993. 

Por que o ComLat se candidatou a realizar o 18º Congresso Mundial 
da IAGG em 2005?

Porque, no ComLat, a diretoria é que se candidatava. Foi discutido internamente que o país indicado seria 
o Brasil. No decorrer do Congresso de Geriatria de 1996, realizado em Havana (Cuba), foi aprovado por una-
nimidade a candidatura da América Latina como sede do 18º Congresso Mundial de Gerontologia de 2005, 
indicando a cidade do Rio de Janeiro. Seria o primeiro congresso realizado no hemisfério sul. Uma das razões 
que levou o ComLat a pleitear a realização do Congresso Mundial de 2005 foi que a América Latina ocupava 
quase 50% do continente americano e, em 1995, tinha uma população que representava 8,3% da população 
mundial. O pleito da América Latina é justo para representar o rodízio natural que vem sendo seguido nos 
últimos eventos da IAGG, mas também porque a candidatura, a eleição e a confirmação de um país para ser 
a sede da realização de um evento já trazem para a região grande convergência de informações científicas e 
de recursos materiais e humanos, que possibilitam mais formação de recursos, mais conscientização política 
e mais assistência na área gerontológica. A SBGG tinha realizado até aquela época 11 congressos brasileiros, 
nove jornadas, dois congressos latino-americanos da federação, um congresso regional do ComLat, um con-
gresso birregional Norte-Sul, duas jornadas Brasil-Argentina, uma jornada do ConiSul, inúmeras atividades 
científicas regionais e participações em atividades comunitárias. Além dessas atividades, a SBGG e suas seções 
promoveram nesse período uma enorme série de atividades científicas e participações em atividades comu-
nitárias e governamentais.

56



Elisa Franco de Assis Costa
Médica especialista em Geriatria pela Sociedade Brasileira de Geriatra e Geronto-
logia (SBGG) e pela Associação Médica Brasileira (AMB); professora de Geriatria 
do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da Universidade 
Federal de Goiás (UFG)

Qual é a importância da Associação Internacional de Gerontologia 
e Geriatria (IAGG) para o atual cenário da especialidade?

A missão da IAGG é promover o conhecimento gerontológico e geriátrico ao redor do mundo, intera-
gindo com outras organizações governamentais e não governamentais na promoção desse conhecimento 
e de políticas para maior qualidade de vida das pessoas idosas e daquelas que estão envelhecendo. Ela 
teve e tem importante papel na difusão do conhecimento sobre Gerontologia e Geriatria em todas as 
cinco regiões do mundo (Ásia/Oceania, Europa, América do Norte, América Latina e Caribe e África), 
nas quais tem representatividade. Desde a sua fundação, nos anos de 1950, a IAGG, que nasceu IAG 
(International Association of Gerontology), cresceu e foi se consolidando nos anos de 1970 e 1980, aca-
bando por difundir-se por todas as regiões do planeta no século XXI, com a inclusão da África, em 2009, 
durante a reunião do Conselho no Congresso Mundial, em Paris. Isso aconteceu no final do mandato 
do geriatra brasileiro Renato Maia Guimarães, falecido em fevereiro de 2020, como presidente da IAGG. 
A África foi a quinta e última região a ter representatividade na associação internacional. A IAGG par-
ticipa de importantes redes internacionais de pesquisa, de iniciativas junto à Organização Mundial da 
Saúde (OMS) e à Organização das Nações Unidas (ONU) para políticas em prol do envelhecimento e da 
pessoa idosa, e tem programas de educação em Geriatria (IAGG Federation of Geriatric Education) e Ge-
rontologia (International Council of Student Organizations), além de manter parcerias com organizações 
internacionais para pesquisa em envelhecimento e longevidade, para prevenção de abusos de idosos e na 
inovadora área da Gerotecnologia. 

A IAGG, no cenário atual, tem atuado de forma consistente no fornecimento de informações baseadas em 
evidências e diretrizes de especialistas para apoiar os profissionais de suas regionais ao redor do mundo. Tudo 
com foco no atendimento ao paciente idoso infectado pelo Sars-CoV2 e no desenvolvimento e na alocação de 
recursos para enfrentamento da pandemia de Covid-19. 

Em sua opinião, quais ações da IAGG mais colaboraram com a 
Geriatria e a Gerontologia até hoje?

Além das ações nas áreas de pesquisa e de educação em Geriatria e Gerontologia, que cresceram ao longo 
dos seus 70 anos de existência, uma das mais importantes ações da IAGG é relacionada com a sua represen-
tação na ONU. Desde 1978, a IAGG é uma organização não governamental (ONG) na ONU, com status con-
sultivo no Conselho Econômico e Social (Ecosoc). Em 2009, a IAGG foi aprovada para ter o status consultivo 
especial no Ecosoc, o que permite que ela faça declarações orais e escritas. A IAGG é membro da Conferência 
de Organizações Não Governamentais (Congo) na ONU desde 1985. 
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Como começou a conexão entre IAGG e SBGG?
A IAG (na época, o segundo G, de Geriatria, ainda não havia sido incorporado ao nome da asso-

ciação) foi fundada em 1950 e, na época, a SBGG ainda não havia sido fundada. É importante ressaltar 
que o primeiro Congresso da IAG foi em julho de 1950, em Liège, na Bélgica, com a participação de 
14 países e 113 pessoas registradas. O Brasil não se fez representar. Nosso país só teve um participante 
inscrito no segundo congresso da IAG, em Saint Louis, nos Estados Unidos, em 1951. Depois, ficou 
sem participantes do terceiro ao sexto congressos, realizados em 1954, 1957, 1960 e 1963. O Brasil só 
voltou a ter participantes no sétimo congresso da IAG, realizado em 1966, em Viena, na Áustria. Entre-
tanto, foi somente em 1969 que, além de participantes no oitavo congresso, realizado em Washington, 
nos Estados Unidos, a SBGG passou a fazer parte da IAG com representação em seu Conselho. No caso, 
foram dois membros representando o Brasil: Mario Filizzola, pela Associação Brasileira de Geronto-
logia, e Raul Penido, pela SBGG. Foi nessa época que representantes do México, Colômbia, Uruguai, 
Argentina e Brasil solicitaram ao Conselho da IAG a criação da divisão Latino-Americana (atualmente, 
ComLat), que foi aprovada. Uma curiosidade descrita no livro do professor Nathan Shock sobre a IAG 
foi que, na época, a Espanha solicitou ser membro da divisão Latino-Americana e não da Europeia e 
assim foi aprovado. 

A partir de quando a SBGG passou a ser representada no Conselho 
da IAG?

A SBGG sempre se fez representar no Conselho da IAG, sendo que a partir do 11º congresso, em 
1978, em Tóquio, no Japão, a SBGG se tornou a única associação brasileira com assento no conselho 
da IAG. Convém lembrar os nomes daqueles que inicialmente representaram o Brasil no Conselho da 
IAG: Mário Filizzola, Raul Penido Filho, Frederico Alberto de Azevedo Gomes, Antônio Carlos Silva 
Santos e Flávio Aluízio Xavier Cançado. O ano de 1969 foi um ano marcante para na história da SBGG, 
pois, além da estreia no Conselho da IAG, tivemos a realização do I Congresso Nacional de Geriatria 
e Gerontologia e a área de Gerontologia foi incorporada, passando a sociedade a aceitar profissionais 
das demais categorias envolvidas com o estudo do envelhecimento e a usar a sigla atual – SBGG. Além 
disso, a SBGG tornou-se membro da Associação Médica Brasileira (AMB) e foi autorizada a realizar os 
concursos para os títulos de especialista em Geriatria. Frederico Alberto de Azevedo Gomes foi o pri-
meiro a receber o título de especialista em Geriatria, em 1º de outubro de 1969. Esses dados históricos 
tenho acesso por ter um exemplar de um livro, publicado em 1988 pelo professor Nathan Shock, que 
foi o oitavo presidente da IAGG, intitulado The International Association of Gerontology: a chronicle – 
1950 to 1986. Porém, os acontecimentos a partir de 1997 eu assisti e de muitos participei ativamente 
como membro de delegações, de comissões, da diretoria, presidente da SBGG e council member da 
IAG. Naquele ano, o Brasil se fez representar com mais de 70 inscritos no 16º Congresso Mundial, em 
Adelaide, na Austrália, para pleitear a realização do Congresso Mundial de 2005, que seria o 18º, já 
que os congressos passaram a ser realizados a cada quatro anos e em rodízio entre as quatro regiões. O 
congresso de 2005 deveria acontecer na região Latino-Americana e o Brasil ganhou na reunião do Con-
selho o direito de sediá-lo. Essa conquista foi comemorada por todos nós, brasileiros, e outros colegas 
latino-americanos que lá estavam. Esse direito foi confirmado pelo Conselho da IAG no 17º Congresso 
Mundial, em 2001, em Vancouver, no Canadá. 
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Como Renato Maia Guimarães foi importante para conquistas 
brasileiras junto à IAGG?

Foram quatro anos de corrida contra o tempo quando Renato Maia Guimarães, presidente do Congresso 
Mundial de 2005 e futuro presidente da IAGG, juntamente com a secretária e vice-presidente, Elizabete Viana de 
Freitas, a tesoureira, Mônica Perracini, e o diretor científico, Emílio Moriguchi, se esmeraram e realizaram com 
muito sucesso, na cidade do Rio de Janeiro, de 26 a 30 de junho de 2005, o 18º Congresso Mundial, conhecido 
como Rio-2005. Na época, o presidente do Comitê Latino-Americano e do Caribe (ComLat) era Flavio Aluizio 
Xavier Cançado e ele assumiu a coordenação dos assuntos relativos ao Comitê Latino-Americano no congresso. 
O 18º Congresso Mundial no Rio de Janeiro contou com representação de 63 países e cerca de 4 mil participantes. 
Na época, eu era a presidente da SBGG, que foi a sociedade anfitriã e realizadora do evento junto com a IAGG. 
Além da presidente da SBGG, participavam ainda como conselheiros, representando a SBGG e, portanto, o Brasil 
perante a IAGG, Elizabete Viana de Freitas, Adriano Gordilho e Renato Maia Guimarães, como futuro presidente 
da associação. Com a posse de Renato Maia Guimarães como presidente da IAG, de 2005 a 2009, a associação 
internacional teve sede no Brasil, tendo como secretária Cláudia Burlá e como tesoureira Mônica Perracini. A 
gestão de Renato Maia foi profícua com a incorporação, em 2007, do G, de Geriatrics, ao nome da associação, além 
de outros ganhos, como a aprovação, no final do mandato, na reunião do Conselho em Paris, da quinta região, a 
africana. Por fim, houve a importante aprovação da representação da IAGG no Conselho Econômico e Social da 
ONU, com status consultivo especial, permitindo que a associação fizesse declarações orais e escritas, e tendo a 
brasileira Laura Machado entre seus representantes, com reconhecido trabalho. Renato Maia teve papel primor-
dial para que o Conselho da IAGG aprovasse por unanimidade, em 2009, a criação da região africana. Certa vez, 
ele escreveu no newsletter da IAGG que: “O logotipo da IAGG é uma flor com cinco pétalas representando os 
cinco continentes. No entanto, faltava uma pétala, pois a África não estava totalmente integrada à IAGG”.

Quais benefícios esse vínculo entre as entidades pode promover 
para o futuro da especialidade?

Esse vínculo entre SBGG e IAGG deve ser visto como essencial para as duas entidades. Primeiro, porque a IAGG 
não é uma associação de pessoas, mas de associações nacionais ou multinacionais geriátricas e/ou gerontológicas. 
Indivíduos são excepcionalmente admitidos quando são profissionais envolvidos na pesquisa, no ensino ou na prática 
no campo da Gerontologia e/ou Geriatria em um país que não tenha organização gerontológica e/ou geriátrica. Por-
tanto, são as associações nacionais, como a SBGG, que executam as ações da IAGG. Para a SBGG, é um importante ce-
nário de troca de conhecimento, informações e de trabalho conjunto em prol de sociedades e nações que envelhecem. 

O trabalho realizado pela IAGG envolve diversas associações 
espalhadas pelo mundo. Dessa forma, como a entidade organiza 
suas ações em prol de atender as necessidades de cada país?

Por meio do seu conselho. Cada sociedade tem um número de conselheiros de acordo com o seu número 
de associados. E, também, por meio de seus comitês e divisões regionais (europeu, norte-americano, latino-
-americano e do Caribe, da Ásia/Oceania e da África). Ela também tem um comitê executivo composto pelo 
presidente, presidente passado, futuro presidente, secretário e diretores regionais. 
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Como a participação brasileira em congressos, eventos e 
pesquisas desenvolvidas pela IAGG tem colaborado para o 
avanço da especialidade no país?

A participação em eventos internacionais da IAGG e de outras associações e sociedades-membro da 
IAGG, a realização do 18º Congresso Mundial no Rio de Janeiro, a presença da sede da IAGG no Brasil de 
2005 a 2009, a participação de membros da SBGG nas diretorias regionais da IAGG, como a ª. Marianela 
Heckman, que presidiu o ComLat, e a participação em comissões e secretariados, como a ª. Laura Machado 
na representação na ONU, dão maior visibilidade à especialidade, contribuindo para o seu crescimento. Além 
disso, promovem a valorização dos associados e a possibilidade de estabelecimento de redes de pesquisa e 
ensino, com cooperação e parcerias internacionais no Brasil.

SBGG e ComLat – IAGG 
Marianela F. de Hekman 
Geriatra do Hospital São Lucas, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande 
do Sul (PUC-RS); diretora da Área de Biologia do Comité Latino-Americano de 
Gerontologia e Geriatria (ComLat) da Associação Internacional de Gerontologia e 
Geriatria (IAGG)

Qual é a importância da SBGG no Comité Latino-Americano de 
Gerontologia e Geriatria (ComLat) da Associação Internacional de 
Gerontologia e Geriatria (IAGG)?

A importância de poder estar integrada aos seus pares, realizar intercâmbios, parcerias e produzir conhecimen-
to nas áreas de atuação, conhecendo as realidades do envelhecimento no contexto sociocultural dos países vizinhos, 
parecidos com a nossa, porém com particularidades éticas, socioeconômicas, educativas, científicas e ímpares. Po-
demos afirmar que tem sido um ótimo aprendizado vencer a barreira entre os idiomas Português e Espanhol.

Como a relação entre SBGG e IAGG se iniciou?
Teve seu início em 1967, em Porto Alegre (RS), na I Jornada Brasil-Argentina de Geriatria e Geronto-

logia. Estreava, assim, a SBGG, no primeiro evento internacional do ComLat ocorrido na América do Sul. 
Posteriormente, o Brasil entrou como integrante oficial, quando se realizou a fundação do ComLat. Em 2021, 
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celebramos em julho 40 anos de ComLat, muito felizes e honrados de pertencer e integrar o grupo de socie-
dades e associações do ComLat desde sua fundação, em 1981. Em todos esses anos, tivemos maravilhosas 
participações, inclusive no I Congresso ComLat-IAGG de 1991, realizado em São Paulo, presidido pelo . 
Flávio Cançado. A SBGG sempre foi atuante durante todos os anos, sendo eleita pelas cinco regiões para 
realizar o XVIII Congresso Mundial da IAGG, em 2005, na cidade do Rio de Janeiro, e sendo presidida pelo 
. Renato Maia por quatro anos. A SBGG teve cargos no Diretório Executivo do ComLat ocupado pelo Adria-
no Gordilho. Após a ocasião, fui eleita para ocupar o cargo na Diretoria da Área de Educação do ComLat 
de 2007 a 2011 e de 2011 a 2015. Durante o XX Congresso da IAGG, em Seul, na Coreia do Sul, em 2013, a 
SBGG foi eleita pelas sociedades e associações do ComLat. Recebemos apoio importante da SBGG, por meio 
da presidente Nezilour Lobato Rodrigues, em Seul, para candidatar-nos à presidência. Assim, fomos eleitos 
para o ComLat durante quatro anos. De 9 a 11 de abril de 2015, na cidade de Belém (PA), realizamos o VII 
Congresso ComLat pela segunda vez no Brasil. Durante o congresso, oficialmente fui nomeada para o cargo 
de chair da região da América Latina e Caribe e a Elizabete Viana de Freitas, secretária geral. O evento foi um 
sucesso graças à parceria fundamental da Nezilour e à excelente Comissão Científica, que elaborou um exce-
lente programa científico coordenado pela Elizabete Viana de Freitas, pela Ligia Py e por todos os colegas da 
Comissão e membros da SBGG e do ComLat, que ajudaram na realização do congresso. Durante quatro anos 
que presidi o ComLat, tive a colaboração importantíssima da Elizabete Viana de Freitas, secretária geral do 
ComLat presente na maioria dos eventos de 2015 a 2019. Contei com a SBGG, com sociedades e associações 
do ComLat e com a IAGG, que sempre me deram apoio e prestígio nos eventos da região como conferencista. 

Como tem sido a participação da SBGG no ComLat nos últimos anos?
Tem sido muito intensa e riquíssima, conhecendo as realidades da maioria dos países-sede das sociedades 

do ComLat. Estivemos presentes em vários eventos e vimos muitas pesquisas da região. Na SBGG, durante as 
presidências de 2012 até 2021, conseguimos realizar simpósios ComLat nos Congressos Nacionais da SBGG, 
com o apoio dos presidentes e diretores científicos, que acreditaram nesse intercâmbio com a América Latina.

Quais benefícios essa participação tem proporcionado à SBGG?
Inserir-nos nas realidades do meio latino-americano científico, relacionados ao ensino, academia, uni-

versidades, faculdades com as residências médicas em Geriatria e outras áreas da Saúde, como centros de 
longevidade. Em 1981 no ComLat e no Brasil, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia começava, 
de fato, a ser vista como uma entidade de respeito, com uma especialidade nova aceita pelos colegas das facul-
dades na América Latina, ocupando o espaço que merecia e vencendo preconceitos, como tratar unicamente 
no final da vida pessoas com múltiplas sequelas estabelecidas. Hoje, esse conceito mudou. A Geriatria é vista 
para prevenir, devido a que o idoso tenha características próprias inerentes a um adulto maior. Nas últimas 
duas décadas, tem aumentado o número de pesquisas na área do envelhecimento humano, como também os 
cursos e as capacitações na área de Geriatria e Gerontologia. Contamos com mais titulados nas sociedades de 
Geriatria e Gerontologia ou órgãos competentes na América Latina. Porém, em 2050, a transição demográfica 
no mundo poderá ter uma população com mais de 60 anos se aproximando de 2 bilhões de habitantes. No 
entanto, na América Latina e no Caribe, já está com uma média de 654 milhões de habitantes. Sendo que, 24% 
dessa população tem menos de 15 anos e pessoas com 60 anos ou mais já representam 13%. Para 2050, pro-
jeta-se que os idosos serão quase 25% da população e os menores de 15 anos diminuirão para 17%. Pensa-se 
que os idosos de 60 anos ultrapassarão os menores de 15 anos pela primeira vez em 2038. Assim, precisamos 
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conscientizar, urgentemente, os órgãos competentes para fazer políticas públicas e estimular campanhas de 
prevenção em todas as esferas, para atenuar e tratar as comorbidades dos futuros idosos, planejar melhor as 
cidades, residências, aposentadorias, atendimento ambulatorial e de emergência, com profissionais em todas 
as esferas. Caso isso não ocorra, serão países envelhecidos e despreparados.

Quais contribuições essa participação tem trazido para os 
associados da SBGG e o público em geral?

Os grupos envolvidos na área da longevidade têm aumentado exponencialmente nos últimos anos na América 
Latina, porém ainda é pouco. O momento atual pede atenção e planejamento estratégico para o futuro da Améri-
ca Latina, ainda mais com o trauma da pandemia, o impacto que traz para a vida humana em seu habitat, saúde, 
economia e ambiente. Novos estudos virão e precisaremos de pessoas preparadas e credenciadas, sensibilizando e 
capacitando os profissionais de todas as áreas do conhecimento a trabalharem, de forma inclusiva, para conseguir 
um envelhecimento exitoso. O . John Rowe, presidente da IAGG, chama a atenção para a falta de médicos geriatras 
e profissionais da Saúde no Estados Unidos. Menos de 1% dos médicos americanos são certificados em Geriatria. A 
American Geriatrics Society estima que os Estados Unidos precisem de 30 mil geriatras até 2030. Na América Latina, 
teremos uma deficiência ainda maior. Precisamos de capacitação e de formação de profissionais na área do envelhe-
cimento, e este livro poderá servir como um impulsor para estimular a formação de novos professionais. O envelhe-
cimento progressivo na América Latina é uma realidade. Unidos poderemos enfrentar esse desafio pós-pandemia.

Adriano Gordilho 
Presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG) 
entre 2002 e 2004

“A Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia se candidatou à presidência da IAGG e a sediar 
o Congresso da International Association of Gerontology and Geriatrics (IAGG) no Rio de Janeiro. A 
minha gestão, em conjunto com as anteriores e a subsequente, da a. Elisa Franco, trabalharam no 
sentido de efetivar e realizar um congresso de alto nível científico e com ampla participação mundial, 
que acabou se concretizando em 2005. Isso gerou para o Brasil uma transparência muito grande para o 
resto do mundo, solidificando as políticas públicas que o país já havia assumido na conferência de Mai, 
fortalecendo, também, a parte médica da Sociedade de Geriatria.

No cenário internacional, estive à frente da Diretoria de Educação do Comitê Latino-Americano 
(ComLat), das sociedades de Geriatria do continente. Nesse período, fizemos um amplo trabalho, prin-
cipalmente contribuindo para a definição a todos os outros países do ComLat, do currículo mínimo da 
Geriatria e dos conteúdos que as disciplinas de Geriatria deveriam ter.

As perspectivas da SBGG são muito boas. A Geriatria cresce em todos os ambientes como referência 
nas universidades. Por conta disso, cada vez mais as faculdades de Medicina têm incorporado no cur-
rículo mínimo as disciplinas da área médica social, que é o caso da Geriatria e da Gerontologia”.
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Tereza Bilton  
Presidente do Departamento de Gerontologia da SBGG entre 2004 e 2006

“As associações internacionais reúnem profissionais e pesquisadores de diferentes regiões do mundo 
com suas peculiaridades culturais e sua diversidade nas ações relacionadas à Saúde. O trabalho reali-
zado pela IAGG envolve diversas associações espalhadas pelo mundo e seu objetivo é organizar suas 
ações para atender às necessidades específicas de cada país. A IAGG desempenha esse papel e nos 
norteia na elaboração de programas específicos para a população idosa no nosso país, com reuniões 
científicas constantes que acolhem os representantes dessas associações. A participação brasileira em 
congressos, eventos e pesquisas desenvolvidas pela IAGG tem colaborado para o avanço da especiali-
dade no país, auxiliando-nos no desenvolvimento científico, sem perdermos de vista as peculiaridades 
das diferentes regiões de nosso imenso país, bem como das necessidades da população idosa que vive 
nessas diferentes regiões”.
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1982

1985

VI Congresso Brasileiro de 
Geriatria e Gerontologia

Eleita a 9a Diretoria

Iniciada a Gestão de Paulo Cesar 
Affonso Ferreira

VII Congresso Brasileiro de Geriatria e 
Gerontologia

Eleita a 10ª Diretoria 

Iniciada a Gestão de Marcos Smith Ângulo
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1987 1979

1978

IX Congresso Brasileiro de 
Geriatria e Gerontologia

Eleita a 12a Diretoria 
Terceira edição 

do Estatuto

VIII Congresso Brasileiro de Geriatria 
e Gerontologia

Eleita a 11ª Diretoria 

Renovação da Gestão de Marcos Smith Ângulo
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Introdução 
A década de 1980 foi marcada pela continuação do crescimento da Sociedade. O resultado do grande es-

forço realizado nos anos anteriores começava a aparecer por meio da popularização da Geriatria e da 
Gerontologia por todo o país. A especialidade já não era mais considerada supérflua, chegando, até mesmo, a 
se fazer presente nos ambientes militares. 

As parcerias internacionais também marcaram a década, sobretudo quando pensamos na visibilidade in-
ternacional ganhada pela iniciativa brasileira. Não era raro que a Sociedade fosse convidada para falar sobre a 
velhice no Brasil em diversos cantos do mundo. Portanto, podemos afirmar que esse período foi responsável 
por trazer a consolidação plena da SBGG como uma organização influente no ramo da Geriatria e Geronto-
logia nacional e internacionalmente.  
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Paulo César A. Ferreira (RJ)
Presidente

1 982 – 1 985

Como de costume, durante o VIII Congresso Brasileiro de Geriatria e Gerontologia foi eleita uma nova 
diretoria, a nona. O presidente eleito foi Paulo Cesar Affonso Ferreira e os vice-presidentes eram Arhon 

Hutz, Marcos Smith Ângulo e Elias Sarkis. 
Em continuidade com o movimento de crescimento da Sociedade no Brasil e no mundo, o número de 

eventos dos quais a Sociedade participou só aumentou. Em outubro de 1982, a SBGG participou do I Con-
gresso Uruguaio, com uma grande representação. Além disso, participou-se, também, do III Congresso Ar-
gentino de Geriatria e Gerontologia, que foi organizado pelo presidente local da especialidade na Argentina, 
Belardineli. Apenas no mês de dezembro a Sociedade participou de quatro eventos. O primeiro deles foi o 
I Seminário sobre Geriatria e Gerontologia, ocorrido em Curitiba e organizado pela Seção do Paraná. Logo 
após aconteceu a IV Jornada da Sociedade de Reumatologia – nessa ocasião, a SBGG foi representada por 
Paulo Cesar Affonso Ferreira. Ele também foi responsável por representar a Sociedade na II Jornada Interna-
cional de Geriatria e Gerontologia em São Paulo. O último evento foi a Jornada Odontológica da Secretaria 
Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, com a realização do Curso Paralelo de Geriatria. 

O ano de 1983 foi mais um ano de grandes conquistas para a Sociedade, traduzindo-se em uma 
grande quantidade de participações, agora não apenas em eventos, mas também na sociedade civil. Já 
em janeiro a revista ARS Curandi dedicou a edição de novembro/dezembro de 1982 ao Ano Nacional do 
Idoso. A SBGG se fez presente com o editorial científico “Panorama Atual da Velhice”, escrito por Frede-
rico Azevedo Gomes, além das contribuições diversas de Paulo Cesar Affonso Ferreira. No mesmo mês, 
o Conselho Federal de Educação deu um parecer positivo para a inserção da Geriatria e Gerontologia no 
ensino médio e superior. 
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No mês de março foi aberta a Residência Médica do Hospital Eduardo Rabello, que recebeu uma conferên-
cia de abertura realizada por Eurico Thomaz de Carvalho Filho sobre o “Aparelho Cardiovascular do Idoso”. 
Ainda nesse mês foi lançado o primeiro número do Boletim Informativo da SBGG, editado por Edison Rossi 
e Flávio da Silva Fernandes. No dia 24 de março a Geriatria foi eleita uma especialidade oficialmente creden-
ciável pelo Conselho Nacional de Residência Médica, sendo alocada como uma Seção de Clínica Médica.

No início do mês de abril foi realizada a II Jornada Paranaense de Geriatria e Gerontologia em Curitiba, 
sob a coordenação de Heber Soares Vargas, que iniciou a inserção de jovens nas reuniões da Sociedade. Essa 
ação já havia sido realizada no Rio de Janeiro, que já contava com cinco jovens dentro das delegações e que já 
haviam apresentado temas nas mesas-redondas de congressos com veteranos. Em maio, o laboratório Sandoz 
do Brasil criou o Prêmio Guillermo Marroquin, para o melhor trabalho de Gerontologia, e o Prêmio Álvaro 
Barcellos Ferreira, para o melhor trabalho de Geriatria. Os vencedores seriam escolhidos dentro dos Con-
gressos Brasileiros de Geriatria e Gerontologia. Ainda no mesmo mês, o laboratório Aché organizou o 35° 
Encontro de Especialistas, com Paulo Cesar Affonso Ferreira representando a Geriatria. Em junho aconteceu 
o Congresso da Associação Médica de Minas Gerais, coordenado por Flavio Xavier Cançado. 

O segundo semestre desse factível ano continuou próspero e com a agenda lotada. Dentre a grande 
quantidade de eventos podemos destacar:

• Curso de Geriatria do Hospital Naval Nossa Senhora da Glória, organizado pela Sociedade;

• I Seminário da Terceira Idade, SESC – CEPES, no Rio de Janeiro;

• I Congresso Fluminense de Reabilitação, no qual Zaine Salomão Musse representou a SBGG;

• Curso “Temas de Geriatria”, estruturado por Elizabete Viana de Freitas;

• Jornada de Geriatria do Hospital Naval Nossa Senhora da Glória;

• I Encontro de Geriatria e II Fórum de Debates – ACEPI e Jornal O Povo, no qual Paulo Cesar Affonso 
Ferreira representou a Sociedade;

• Jornada de Geriatria e Gerontologia do Instituto Municipal Miguel Pedro, dirigida por Ulysses Salgado Rodrigues;

• Mesa-redonda sobre Fisiopatologia do Envelhecimento, ocorrida na Faculdade de Medicina de Teresó-
polis. Paulo Cesar Affonso Ferreira representou a SBGG no evento;

• VI Jornada Médico-Social de Campinas, dirigida por Edison Rossi e Flávio da Silva Fernandes, evento 
que sediou o Concurso para Título de Especialista em Geriatria e Gerontologia;

• Conferência “O Paciente Terminal”, ministrada por Frederico Azevedo Gomes no Hospital Central da Marinha;

• Conferência “Nações Gerais de Geriatria e Gerontologia”, por Paulo Cesar Affonso;

• Curso de Geriatria no Hospital Naval Nossa Senhora da Glória, organizado pela Sociedade. Ao final do 
evento, a Marinha premiou a SBGG com uma estatueta;

• Participação, no Programa “Os Médicos”, na TVE, de Paulo Cesar Affonso Ferreira apresentando o tema 
“Prevenção de Doenças Degenerativas”;
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Nesse mesmo ano, a Liga de Geriatras e Gerontólogos de Língua Latina fundou o Comitê Latino-America-
no, tendo Paulo Cesar Affonso Ferreira e Frederico Azevedo Gomes como representantes da SBGG.

Em 1984, a agenda seguiu cheia e a Sociedade se aproximou cada vez mais dos meios midiáticos. Em 
março, Paulo Cesar Affonso Ferreira foi convidado para ser colunista e consultor geriátrico do Jornal 
Comunitário Desafio de Hoje, da Comunidade de Ipanema. Tamanho foi o sucesso dos congressos ante-
riores que a Sociedade elegeu uma comissão para iniciar a organização do próximo evento um ano antes 
de seu início. 

Na capital de Alagoas, Maceió, o prefeito elegeu uma comissão para tratar dos problemas das pessoas ido-
sas, tendo em sua composição o presidente da Seção de Alagoas, Sergio de Farias Hora. Ele foi responsável por 
ministrar a conferência sobre “Idosos e seus Problemas e Situações” no Plenário da Assembleia Legislativa do 
Estado de Alagoas. Isso evidencia como as discussões sobre Geriatria e Gerontologia estavam surtindo efeito 
por toda a extensão do Brasil. 

A prova de especialista desse ano ocorreu durante a V Jornada Brasileira de Geriatria e Gerontologia em 
São Paulo, organizada pelo presidente da seção local, Marcos Smith Ângulo. Logo após, a III Jornada Para-
naense e a I Jornada do Norte do Paraná de Geriatria e Gerontologia ocorreram. Este último sediou a inaugu-
ração do “Hotel Lazer 3a Idade”, dirigido por João Batista de Lima Filho. 
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Passou-se o tempo e já não era mais possível listar todos os eventos que a Sociedade participava devido 
ao grande número de convites. Contudo, podemos destacar alguns que ocorreram no segundo semestre: 

• Mesa-redonda “Geriatria X Fisiatria”, na Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, com Paulo Cesar 
Affonso Ferreira representando a Sociedade;

• I Curso Internacional sobre Envelhecimento, promovido pela PUC de Porto Alegre sob a direção de 
Yukio Moriguchi;

• II Jornada de Medicina Militar do Hospital Central do Exército (HCE), evento no qual a SBGG foi represen-
tada por Paulo Cesar Affonso Ferreira na apresentação sobre “Envelhecimento, Aspectos Médico-Sociais”;

• I Congresso Peruano de Gerontologia e Geriatria em Lima. Nesse evento, a Sociedade enviou Frederico 
Azevedo Gomes para representá-la;

• IV Congresso Argentino de Gerontologia e Geriatria, também com a representação de Frederico;

• II Simpósio de Geriatria e Gerontologia de Pernambuco, administrada por João Beltrão.

O ano de 1985 seguiu a mesma tendência de muito engajamento da Sociedade com diversos setores, 
nacionais e internacionais, que discutiam a vida na velhice e os respectivos cuidados. Desta forma, desta-
camos os eventos mais relevantes acontecidos no primeiro semestre: 

• Inauguração da Casa Gerontológica da Aeronáutica Brigadeiro Eduardo Gomes, que tinha como diretor 
um membro da Sociedade, Bruno Filomeno Polito;

• “Projeto da 3a Idade – ano 2000”, ocorrido no Rio de Janeiro, Recife, São Paulo, Campinas, Goiânia e 
Porto Alegre. O evento foi organizado pelo Laboratório Sandoz e contou com a colaboração da Sociedade 
e suas respectivas regionais;

• II Jornada Norte-Nordeste de Geriatria e Gerontologia, ocorrida em Belém do Pará e coordenada por 
João Sérgio Fontes do Nascimento;

• Conferência “Depressão no Adulto e no Idoso”, ministrada por Almir Tavares Junior com apoio da esta-
dual de Alagoas. 

No segundo semestre desse ano destacamos:

• Congresso Internacional da AIG, nos Estados Unidos. A Sociedade enviou Flavio Aluízio Xavier Cança-
do, Marcos Smith Ângulo e Antonio Carlos de Souza para representá-la no evento;

• Lançamento do Plano de Atendimento Geriátrico da Marinha, apresentado pelos médicos da Marinha, 
também membros da SBGG, Elizabeth Regina Alves Xavier, Claudia Burla e Mauro Alves;  

• VII Congresso Brasileiro de Geriatria e Gerontologia, ocorrido no Rio de Janeiro sob a gestão de Paulo 
Cesar Affonso Ferreira. Nessa ocasião foi lançado o livro de Frederico Azevedo Gomes e Paulo Cesar Af-
fonso Ferreira, intitulado “Manual de Geriatria e Gerontologia”. Também ocorreu o Concurso para Títulos 
de Especialista. 
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Marcos Smith Ângulo (SP)
Presidente

Maria Auxiliadora C. Ferrari (SP)
2° vice-presidente 

Presidente do Dep. de Gerontologia

1 985 – 1 988

Como de costume, foi eleita durante o Congresso mais uma diretoria da SBGG. A décima gestão da Socie-
dade tinha como presidente Marcos Smith Ângulo e como segundo vice-presidente Maria Auxiliadora 

Cursino Ferrari – acompanhada de Frederico Alberto de Azevedo Gomes e João Carneiro Beltrão Neto na 
vice-presidência.

Podemos evidenciar alguns dos principais eventos ocorridos em 1986. São eles: 

• I Jornada Paranaense Metropolitana e IV Jornada Paranaense de Geriatria e Gerontologia, em Curitiba, 
dirigidas por Azor de Oliveira Cruz;

• Fórum de Debates “O Velho e a Constituição”, apresentado por André Gomes de Amorim e Frederico 
Azevedo Gomes, no Rio de Janeiro, com patrocínio da Secretaria Municipal de Saúde;

• Simpósio Internacional do Envelhecimento e IV Curso Internacional de Geriatria na PUC de Porto Ale-
gre por Yukio Moriguchi;

• I Encontro de “Saúde, Envelhecimento, Questões Sociais”, organizado pela regional do Rio de Janeiro 
com apoio do SESC;

• Curso sobre Geriatria e Gerontologia da Associação Médica Fluminense;

• I Simpósio Nacional sobre Envelhecimento, organizado por Flavio Aluízio Xavier Cançado em Minas Gerais;
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No ano de 1987 também houve uma vasta agenda de eventos. Confira: 

• I Simpósio Brasil X Israel do Envelhecimento, ocorrido em Porto Alegre;

• V Curso Internacional de Geriatria, organizado pela presidência da Seção Estadual de Porto Alegre;

• Simpósio sobre “Controvérsias em Geriatria”, ministrado pelo presidente, Marcos Smith Ângulo; 

• I Seminário de Gerontologia Social do Estado do Rio de Janeiro, administrado por Regina Maire 
Azevedo Gomes;

• II Simpósio Nacional sobre Envelhecimento Cerebral, coordenado por Flavio Aluízio Xavier Cançado;

• VI Jornada Brasileira de Geriatria e Gerontologia, dirigida por Renato Santos. Nesse evento foi feita a 
terceira revisão do Estatuto da Sociedade. A partir desse momento, a reeleição de presidentes voltou a ser 
permitida, a sede dos congressos não precisava mais estar vinculada à cidade da Sociedade e a quota das 
anuidades caiu de 50% para 25% para a SBGG, e o resto, 75%, agora era destinado para as Estaduais.

Em 1988 a SBGG continuou marcando presença nos principais eventos de Geriatria e Gerontologia de 
todo o mundo, sempre enviando representantes qualificados para representar o tamanho e a influência 
da Sociedade. Confira os eventos que receberam a presença da SBGG nesse ano:

• V Jornada Paranaense de Geriatria e Gerontologia, em Curitiba;

• II Jornada Metropolitana de Geriatria e Gerontologia, no Paraná;

• II Jornada Centro-Sudeste de Geriatria e Gerontologia, organizada pelo presidente da Seção Estadual do 
Paraná, Luiz Bodachne;

• Jornada Norte-Nordeste sobre “Prevenção em Geriatria”, ocorrida em Fortaleza e dirigida por Luiz Airesneide;

• XI Jornada Médico-Social da Terceira Idade, coordenada por Edison Rossi e Flávio Fernandes;

• VI Congresso Argentino de Gerontologia e Geriatria, em Buenos Aires. Nesse evento, Frederico Azevedo 
Gomes foi eleito presidente da Federação Latino-Americana de Gerontologia e Geriatria;

• VIII Congresso Brasileiro de Geriatria e Gerontologia, ocorrido em São Paulo.
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Marcos Smith Ângulo (SP)
Presidente

Maria Auxiliadora C. Ferrari (SP)
2° vice-presidente | Presidente do

Dep. de Gerontologia

1 988 a 1 991

Durante a oitava edição do Congresso Brasileiro de Geriatria e Gerontologia (CBGG) a 11a Diretoria da 
Sociedade foi eleita. O presidente e parte dos vice-presidentes foram reeleitos, ou seja, Marcos Smith 

Ângulo permaneceu em sua posição, assim como Maria Auxiliadora Cursino Ferrari e Frederico Alberto de 
Azevedo Gomes. Apenas João Carneiro Beltrão Neto saiu, dando lugar a Renato dos Santos. 

No primeiro ano dessa gestão, isto é, 1989, deu-se prosseguimento ao número de participações em 
eventos com relação à Geriatria e Gerontologia. Confira os destaques:

→ Jornadas

• III Jornada Baiana de Geriatria e Gerontologia, em Salvador, sob a administração do presidente da regio-
nal, José Ramos de Queiroz;

• I Jornada de Geriatria e Gerontologia da UFRJ;

• II Jornada Brasil X Argentina de Geriatria e Gerontologia, em Foz do Iguaçu, coordenada por Mar-
cos Smith Ângulo. Nesse evento, Frederico Azevedo Gomes sugeriu que as Sociedades da Argentina, 
Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai fossem unidas, a fim de criar as Jornadas do Cone Sul – naquele mo-
mento, a América do Sul sofria com graves problemas financeiros e essa união poderia facilitar o fluxo 
de informações para esse setor. Assim, tal solicitação foi enviada para análise e ficou sob aprovação até 
o ano seguinte.
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• II Jornada Gerontológica do Estado do Rio de Janeiro, gerida por Regina Maire Azevedo Gomes;

• XII Jornadas Médico-Sociais de Campinas, em São Paulo, coordenada por Edison Rossi e Flávio da 
Silva Fernandes.

→ Congressos

• XIV Congresso Internacional da Associação Internacional de Gerontologia, em Acapulco (México);

• Conferência sobre o “Paciente Terminal”, organizada pela Casa Gerontológica da Aeronáutica.

→ Cursos

• Curso de Geriatria e Gerontologia II, em Niterói, administrado pela Associação Médica Fluminense;

• Curso de Introdução à Geriatria e à Gerontologia, na Casa Gerontológica da Aeronáutica;

• Curso sobre Avanços em Geriatria e Gerontologia, no Instituto de Pós-Graduação Carlos Chagas em 
colaboração com a Fundação Oswaldo Cruz e a SBGG, ministrado por Mario Sayeg.

→ Simpósios 

• I Simpósio de Geriatria e Gerontologia, na Casa de Saúde da Aeronáutica Brigadeiro Eduardo Gomes, 
organizado pelo Sistema Internacional de Educação Continuada;

• I Simpósio sobre Prevenções em Geriatria, em Fortaleza, coordenado pelo presidente da Seção do Estado 
do Ceará, Luiz Airesneide Leal;

• II Simpósio de Reabilitação, em São Paulo.

Em 1990 e 1991, a SBGG continuou participando ativamente de acontecimentos sobre a saúde da pessoa 
idosa, sempre buscando evidenciar a importância dessa especialidade. Mais do que isso: ela mostrou a relevân-
cia de considerar em longo prazo a vida da população. Nesse período da gestão, Renato Santos desligou-se da 
vice-presidência, dando lugar a José Ramos de Queiroz. Confira os principais eventos ocorridos nesse período. 

• II Jornada Norte-Paraense e I Simpósio Nacional sobre a Quarta Idade, em Londrina, ministrada por 
Heber Soares Vargas;

• VII Jornada Brasileira de Geriatria e Gerontologia, no Rio de Janeiro;

• Mesa-redonda “Considerações sobre o envelhecimento”, na UFRJ;

• VI Jornada Paranaense, III Jornada Metropolitana e II Simpósio Brasileiro sobre Acidentes em Idosos, 
em Curitiba, dirigidos por Luiz Bodachne;
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• I Jornada de Geriatria e Gerontologia do Cone Sul, em Buenos Aires. Esse foi o resultado da sugestão, 
feita no ano anterior, de unificar as Sociedades em um evento. Ficou decidido que a Jornada aconteceria 
de dois em dois anos, sendo que cada país membro a sediaria – em ordem alfabética;

• II Simpósio de Geriatria e Gerontologia do Hospital da Lagoa, no Rio de Janeiro, coordenado por 
Brenildo Tavares; 

• I Jornada de Geriatria e Gerontologia de Niterói, no Rio de Janeiro, organizada pela Associação Médica 
Fluminense; 

• VII Congresso Latino-Americano de Geriatria e Gerontologia;

• I Congresso do ComLat da AIG de Geriatria e Gerontologia; 

• III Jornada Paulista de Geriatria e Gerontologia;

• IX Congresso Brasileiro de Geriatria e Gerontologia, em São Paulo.
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SBGG Entrevista
Percursos da 

Geriatria do sul



Emilio Hideyuki Moriguchi 
Pós-doutorado em Geriatria pela Universidade de Tokai, Japão; professor da Fa-
culdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul; coordenador 
do Instituto Moriguchi; filho de Yukio Moriguchi, conhecido como um dos pais da 
Geriatria no Brasil

1. Quais foram os primeiros passos de Yukio no que se refere à 
Geriatria no Rio Grande do Sul?

Os primeiros passos do professor Moriguchi foram estruturar e iniciar a primeira disciplina e o serviço da 
especialidade do Brasil na recém-formada faculdade de Medicina da PUC-RS. Essa foi a primeira disciplina 
de Geriatria das faculdades brasileiras de Medicina. Por meio da criação do Instituto de Geriatria e Geronto-
logia, planejado em 1971 e inaugurado em 1973, ele começou a dar as primeiras aulas de graduação e instau-
rou o primeiro curso de especialização em Geriatria dos países da América Latina. 

Foram mais de 1.300 médicos que passaram por esse curso ao longo dos anos. No início eram só médicos 
brasileiros; depois, passou para um programa interessante chamado Médicos da América Latina. Recente-
mente, um programa patrocinado pelo governo japonês trouxe médicos de fala portuguesa, da África, para o 
curso. Além disso, vinham colegas de Angola e Moçambique. 

Foi uma vida realmente dedicada, desde o começo, em 1973, tanto ao curso de graduação quanto de pós-
-graduação – também ao primeiro curso de mestrado e doutorado em Geriatria e, depois, de Gerontologia 
Biomédica, ainda na época em que estava na PUC –, não somente aos médicos, mas a todos os profissionais 
da área da Saúde.

2. Quais foram os principais percursos que Yukio passou nas suas 
pesquisas no sul do país? 

Ele viajava todos os anos pelo interior do Rio Grande do Sul e Santa Catarina fazendo consultas e pes-
quisa nas colônias japonesas (ele era, além de médico, um grande pesquisador) sobre a longevidade dos 
japoneses. Foi o que gerou os primeiros artigos interessantes sobre comparação da longevidade no Brasil 
e no Japão. Ele sempre pesquisou a real longevidade japonesa aqui no sul do Brasil comparando com a 
longevidade no Japão.

3. Consegue destacar as principais mudanças que ocorreram na 
Geriatria desde a vinda do seu pai, em 1970, até os dias de hoje?

Naquela época não existia Geriatria Preventiva. Então, a grande mudança que ele trouxe para o 
Brasil foi o início dessa linha de serviço para que as pessoas pudessem envelhecer bem, com saúde e 
qualidade de vida.
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4. Qual legado Yukio deixa para a Geriatria brasileira?
Todos os geriatras conhecem. Ele instaurou a Geriatria Preventiva no Brasil e hoje é considerado o pai 

da Geriatria brasileira, pois o que realmente temos de ação, de conceito de Geriatria atual, é o legado que o 
professor Moriguchi deixou – não somente para o Brasil, mas também para a América Latina e para os países 
africanos de língua portuguesa.

5. Yukio teve alguma influência sobre a SBGG?
Certamente sim! Quase todos da diretoria da SBGG, por décadas, eram ex-alunos do meu pai. Segura-

mente ele teve influência fundamental, não somente sobre a SBGG, mas sobre toda a Geriatria brasileira. 
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90



1991

1994 

Iniciada a gestão de 
Frederico Azevedo Gomes

Iniciada a gestão de Renato Maia Guimarães

X Congresso Brasileiro de Geriatria e Gerontologia

Eleita a 13ª Diretoria

Iniciada a gestão de Norton Sayeg
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1997

2000

XI Congresso Brasileiro de 
Geriatria e Gerontologia

Eleita a 14ª Diretoria

Iniciada a gestão de Renato 
Maia Guimarães

XII Congresso Brasileiro de 
Geriatria e Gerontologia

Eleita a 15ª Diretoria 
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Introdução 
Essa década representou para a Sociedade a consolidação de sua trajetória de sucesso. Os eventos so-

bre Geriatria e Gerontologia de todo o mundo continuavam a convidar a SBGG, vide o seu exitoso 
trabalho desde a criação. Por mais que instabilidades financeiras tenham rodeado as pautas políticas 
da época, as gestões conseguiram, eficientemente, lidar com toda a situação mantendo a qualidade das 
discussões e eventos.

Além disso, foram iniciadas as discussões sobre os novos desafios da Medicina no novo milênio – mais 
especificamente das áreas da Geriatria e Gerontologia. Por isso, os dois últimos congressos das gestões inse-
ridas nesta década versam sobre o mesmo tema, contudo, realizaram abordagens diferentes, visto a grande 
variedade de subtópicos dentro das discussões.  
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Frederico Azevedo Gomes (RJ)
Presidente

Maria Auxiliadora C. Ferrari (SP)
2° vice-presidente | Presidente do

Dep. de Gerontologia

1 991 a 1 994

Diferentemente da tradicional eleição e posse imediata da nova gestão nos congressos nacionais, questões 
políticas tiveram influência em 1991. Assim, a 12ª Diretoria foi eleita, mas não pôde tomar posse. Desta 

forma, o primeiro vice-presidente da gestão anterior, Frederico Azevedo Gomes, assumiu o cargo até toda a 
tramitação jurídica se solucionar. Portanto, ele deu prosseguimento às participações nos principais eventos 
de Geriatria e Gerontologia do Brasil e do mundo. Entre os que se destacaram podemos citar os seguintes: 

→ Jornadas 

• III Jornada Baiana de Geriatria e Gerontologia, em Salvador, coordenada pelo presidente da Seção Esta-
dual da Bahia, Adriano Gordilho;

• II Jornada de Geriatria e Gerontologia de São José dos Campos, orientada por Oswaldir Vieira da Silva;

• II Jornada de Geriatria e Gerontologia de Niterói, no Rio de Janeiro, administrada pela Associação Mé-
dica Fluminense e pela Seção do Estado do Rio de Janeiro;

• VII Jornada Paranaense de Geriatria e Gerontologia, em Curitiba;

• II Jornada de Geriatria e Gerontologia do Cone Sul;

• XV Jornada Médico-Social da Terceira Idade;
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• V Jornada de Geriatria e Gerontologia de Sorocaba, dirigido e organizado respectivamente por Norton 
Sayeg e Vicente Spíndola; 

• Jornada Científica da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, no Rio de Janeiro, com a direção 
de Sylvia Mendes Pereira;

• Jornada da Qualidade de Vida do Idoso, organizada pela Câmara Municipal de Bragança Paulista, tendo 
Frederico Azevedo Gomes como representante da Sociedade;

• III Jornada de Geriatria e Gerontologia de Niterói, no Rio de Janeiro, com a presença de Fátima Cristo e 
Sylvia Mendes Pereira;

• VII Jornada Brasileira de Geriatria e Gerontologia, em Curitiba;

• Jornada Científica da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, no Rio de Janeiro, com a direção 
da presidência da Seção do Estado do Rio de Janeiro; 

• III Jornada do Cone Sul, no Chile, com ampla participação da SBGG.

→ Simpósios

• III Simpósio Brasileiro sobre Acidentes de Trabalho;

• V Simpósio de Reabilitação em Gerontologia, em Campinas, coordenado por Frederico Gomes e 
Edison Rossi;

• IV Simpósio Brasileiro de Acidentes com Idosos, em Curitiba, com a organização da Seção do Estado 
do Paraná;

• IV Simpósio Nacional sobre Acidentes no Idoso, organizado por João Batista Lima Filho – presidente da 
Seção do Paraná.

→ Congressos 

• XI Congresso da Associação Médica Brasileira, em São Paulo.

→ Curso

• Curso da Universidade da Terceira Idade das Faculdades Integradas;

• Curso de Geriatria e Gerontologia na Congregação de Aposentados do Hospital Souza Aguiar (RJ), or-
ganizado por Sylvia Mendes Pereira;

• II Curso de Especialização em Planejamento de Saúde do Idoso, no Rio de Janeiro, sob a organização da 
Fundação Oswaldo Cruz e com a participação de Mario Sayeg.

→ Outros

• I Fórum Paranaense de Gerontologia Social, coordenado por João Batista Lima Filho.
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Renato Maia Guimarães (DF)
Presidente

Sumaya C. de Figueiredo
2° vice-presidente | Presidente do

Dep. de Gerontologia

1 994

Após a resolução dos entraves jurídicos gerados anteriormente, o presidente eleito no IX Congresso 
Brasileiro de Geriatria e Gerontologia poderia, finalmente, assumir o seu cargo. Desta forma, o então 

presidente, Frederico Azevedo Gomes, passou sua posse para Renato Maia Guimarães. Assim, o presidente 
empossado tinha pouco tempo de mandato pela frente, visto que o período de sua gestão se encerraria no 
mesmo ano, em 1994. Mesmo com o curto período restante, ele conseguiu entender as nuances da gestão e 
continuou com o trabalho participativo que já era realizado há muitas gestões. Junto a ele, entraram Adriano 
Gordilho, vice-presidente, e Sumaya Cristina Figueiredo, 2ª vice-presidente. 

No mesmo mês da posse do novo presidente já foi realizado o X Congresso Brasileiro de Geriatria e Ge-
rontologia, o evento foi dirigido por Flávio Aluízio Xavier Cançado, pois foi realizado em Belo Horizonte. 
Como de costume, além de ocorrerem as principais discussões nacionais sobre a velhice, houve a convocação 
das eleições para a escolha da gestão seguinte.  
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Norton Sayeg (SP)
Presidente 

Zally Vasconcelos Queiroz (SP)
2° vice-presidente | Presidente do

Dep. de Gerontologia

1 994 a 1 997

A chapa única que se candidatou no congresso foi eleita. Agora, a Sociedade tinha como presidente Norton 
Sayeg e Zally Vasconcelos Queiroz como 2ª vice-presidente. A 13ª Diretoria da SBGG deu continuidade 

ao ganho de influência e importância da Sociedade pelo Brasil e pelo mundo. Portanto, a partição em uma 
grande quantidade de eventos continuou a acontecer durante toda a gestão. 

Ainda em novembro do agitado ano de 1994, ocorreu o VIII Congresso Latino-Americano das Sociedades 
de Geriatria e Gerontologia em Caracas, no qual a SBGG foi representada por Frederico Azevedo Gomes. O 
ano seguinte, 1995, foi iniciado com a participação do presidente Norton Sayeg no I Congresso Pan-America-
no de Gerontologia promovido pela International Association of Gerontology (IAG). O evento ocorreu em São 
Paulo com representantes de todo o continente americano que estavam afiliados à IAG. As discussões ocor-
ridas no Congresso giravam em torno do tema Tecnologia aplicada ao envelhecimento saudável – construindo 
pontes entre a pesquisa e a prática.

Na metade desse mesmo ano, em junho, na cidade de Campinas (SP) foram realizados três eventos: 
a V Jornada Paulista de Geriatria e Gerontologia, a XVIII Jornada Médico-Social da Terceira Idade e 
o VIII Simpósio de Reabilitação em Geriatria – todos coordenados por Edison Rossi e Flávio da Silva 
Fernandes. No mês de novembro aconteceu, em Sorocaba, a VI Jornada de Geriatria e Gerontologia, 
coordenada por Vicente Spinola Dias Neto com apoio da Seção de São Paulo. No mesmo período, foi 
realizado o II Congresso do Comitê Regional Latino-Americano da IAG, no qual a SBGG foi represen-
tada por muitos médicos.
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Já no início de 1996, em abril, foi realizada a I Jornada de Geriatria e Gerontologia do Espírito Santo, 
em Vitória. O evento foi organizado por Renato Morelato com o auxílio de Regina Vianna Mesquita e co-
memorava o restabelecimento da Seção do estado. Ainda na jornada, o presidente da Sociedade, Norton 
Sayeg, aproveitou o espaço para realizar reuniões que visavam acertar detalhes técnicos sobre a SBGG. 
Logo após aconteceu a III Jornada de Geriatria e Gerontologia. Nessa celebração a Sociedade contou com 
a participação do ex-presidente e fundador, Raul Penido Filho, que foi homenageado como Presidente 
de Honra da Jornada. 

O Concurso de Especialistas desse ano ocorreu durante o II Simpósio Nacional de Cardiogeriatria, em 
Belo Horizonte, sob a gestão de Flávio Aluízio Xavier Cançado. O mês de setembro foi marcado pela grande 
quantidade de eventos internacionais nos quais a SBGG se fez presente – um fato curioso é que todos acon-
teceram em Lima (Peru). São eles: I Congresso Internacional de Gerontólogos e Geriatras de Língua Latina, 
IV Congresso Peruano de Gerontologia e Geriatria e III Jornada Gerontológica do Pacífico Sul. Por compar-
tilharem a mesma localização, a organização do evento se deu por Carlos Silva Maúrtua, sendo a Sociedade 
representada por Arhon Hutz, Elizabete Viana de Freitas e Flávio Aluízio Xavier Cançado. Ainda nesse mês 
foram realizadas a XIX Jornada Médico-Social da Terceira Idade e o IX Simpósio de Reabilitação em Geria-
tria, coordenado por Edison Rossi e Flávio da Silva Fernandes. 

Em outubro, foi realizada a IX Jornada Brasileira de Geriatria e Gerontologia, em Goiás. Durante o 
citado evento realizaram-se reuniões, ministradas por Norton Sayeg, sobre a organização da comissão 
que seria enviada para o Congresso de Adelaide, na Austrália. A preocupação com um bom desem-
penho nesse evento futuro era baseada na vontade da Sociedade de trazer esse evento mundial para o 
Brasil no ano de 2005. Além disso, foi eleita uma comissão para tratar das revisões futuras do estatuto. 
Ela era composta por Elizabete Viana de Freitas, Frederico Azevedo Gomes (presidente da comissão), 
Zally Pinto V. Queiroz e Leani Souza Maximo Pereira. Já perto do encerramento do ano foi realizado 
o I Seminário Paranaense de Geriatria e Gerontologia, coordenado por João Sérgio do Nascimento. O 
último evento da programação desse ano era a IV Jornada do Cone Sul de Geriatria e Gerontologia, que 
seria realizado em Montevidéu – contudo, por uma série de entraves, essa jornada não foi realizada. Em 
substituição, ocorreu a I Jornada de Psicogeriatria do Cone Sul, que não possuía mais brasileiros além 
daqueles que representam a SBGG.

Em 1997 foram realizados o II Congresso Paraguaio de Gerontologia e Geriatria e o II Encontro Regio-
nal de Gerontologia e Geriatria do Mercosul, mas os representantes da Sociedade não conseguiram com-
parecer devido a problemas no dia do embarque. No mês de abril foi realizada a VII Jornada de Geriatria e 
Gerontologia, coordenada por Spíndola Dias Neto. Como de costume, aconteceu o XI Congresso Brasileiro 
de Geriatria e Gerontologia, no Rio de Janeiro, onde foi discutido o tema “Século XXI: Envelhecimento, 
Tecnologia e Ética”. 
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Renato Maia Guimarães (DF)
Presidente

Laura Machado (RJ)
2° vice-presidente | Presidente do

Dep. de Gerontologia 

1 997 a 2000

Seguindo a tradição, durante o XI CBGG, ocorreu a eleição da 14a Diretoria da Sociedade. Agora, o pre-
sidente passou a ser Renato Maia Guimarães e o cargo de 2° vice-presidente foi transferido para Laura 

Machado. Essa gestão ficou responsável por adequar e pensar a Sociedade para o novo momento que estava 
chegando: os anos 2000. Isso se mostrou evidente desde o congresso pelo qual ela foi eleita, que versava sobre 
tecnologias, envelhecimento e ética.

Em 1998, com a continuidade do legado de atenção para a saúde e bem-estar das pessoas idosas, foi criada 
mais uma regional. Nesse momento, era a vez de Pernambuco ganhar sua própria Seção estadual – confe-
rindo uma maior representatividade e independência para os geriatras e especialistas em gerontologia. Com 
a proximidade da virada do milênio, a Sociedade, além de estar preocupada em encontrar novas formas de 
melhorar a qualidade de vida das pessoas idosas nesse novo ciclo, também se preocupava em se manter atua-
lizada para a população. Por isso, em 1999 foi criado o site da SBGG, o <www.sbgg.org.br>, domínio utilizado 
até a atualidade. 

Para encerrar as atividades dessa gestão foi realizado o XII Congresso Brasileiro de Geriatria e Gerontolo-
gia, em Brasília, sob a gestão do presidente, Renato Maia Guimarães. Excepcionalmente, o tema foi o mesmo 
do congresso anterior, ou seja, “Século XXI: Envelhecimento, Tecnologia e Ética”. Isso porque, devido à vasta 
quantidade de possíveis subtópicos para serem discutidos, foi necessário repetir o tema central. Entretanto, as 
ricas discussões versaram sobre aspectos diferentes daqueles abordados no ano anterior. E, assim, encerrava-
-se mais uma gestão de sucesso. 
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2000: A SBGG 
e o novo milênio

Capítulo 5 00



00



2000 2003

2002 2004

XII Congresso Brasileiro de 
Geriatria e Gerontologia – DF

Eleita a 15ª Diretoria

Remodelação do concurso 
de título de especialista em 

Gerontologia Social

Fundada a SBGG-MT

XIII Congresso 
Brasileiro de Geriatria 
e Gerontologia – RJ

 Eleita a 16ª Diretoria

 Lançamento do 
Tratado de Geriatria e 

Gerontologia

 Inaugurada a sede 
própria na cidade do 

Rio de Janeiro

XIV Congresso Brasileiro de 
Geriatria e Gerontologia – BA

Eleita a 17ª Diretoria

Adequação do Estatuto ao novo 
Código Civil Brasileiro

Criação da comissão permanente 
de cuidados paliativos

Celebração dos 330 títulos de 
especialista em Geriatria
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2005 2007 2009

2006 2008

Realização do 18º 
Congresso Mundial de 
Gerontologia na cidade 

do Rio de Janeiro

Lançamento da 
Revista Geriatria & 

Gerontologia

Inaugurado o novo 
portal na internet

XV Congresso Brasileiro de 
Geriatria e Gerontologia – 

Goiânia/GO

 Eleita a 18ª Diretoria

 Celebração dos 600 títulos 
de especialista em Geriatria e 

Gerontologia e do quantitativo 
de 2.700 membros associados 

da SBGG, com 61% dos médicos

XVI Congresso 
Brasileiro de Geriatria e 

Gerontologia – RS

Eleita a 19ª Diretoria
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A SBGG 
 e o novo milênioO que de transformação o novo milênio poderia trazer? Para muitos, com as mudanças da era da tecnolo-

gia, o fim do mundo; para outros, a esperança de melhoria e modernidade – não somente aos membros 
da SBGG, mas principalmente aos pacientes de geriátricos e gerontológicos. 

O envelhecimento da população é um fato: a cada ano que se passa, vemos um avanço na expectativa de 
vida da população. No início dos anos 2000, no Brasil, havia cerca de 13,9 milhões de pessoas com idade su-
perior a 60 anos. Para 2025, estima-se que esse número alcance a marca de 39,9 milhões, conforme dados de 
2019 da Organização das Nações Unidas (ONU).

Entre os maiores desenvolvimentos constatados na SBGG, o aumento significativo de estudiosos de dife-
rentes campos do envelhecimento humano destacou-se. O estudo da Gerontologia abrange uma área maior 
que a especialidade médica (Geriatria). A consideração da SBGG a respeito da Geriatria e da Gerontologia é 
um diferencial que destaca a Sociedade das outras especialidades e que permite, mediante concurso, a obten-
ção do título de especialista em Geriatria aos médicos.

Houve também a concretização de um sonho: o Tratado de Geriatria e Gerontologia, que aconteceu graças 
a uma conjugação de forças da estrutura que a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG) pro-
piciou entre 2000 e 2002, quando a primeira edição foi produzida em meio à preparação do XIII Congresso 
Brasileiro de Geriatria e Gerontologia.

Além disso, foi elaborado o decreto nº 4.227, de 13 de maio de 2002, que criou o Conselho Nacional dos 
Direitos do Idoso (CDNI) e já contabiliza avanços importantes na política de promoção dos direitos das pes-
soas idosas no país. Entre eles, destaca-se a criação do Estatuto do Idoso, instrumento que assegura direitos 
especiais e institui programas de promoção da qualidade de vida dessa parcela da população.
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Elizabete Viana de Freitas (RJ)
Presidente

Sônia Maria da Rocha (RJ)
2° vice-presidente | Presidente do

Dep. de Gerontologia

2000 a 2002

“Há muitos anos, a Geriatria e a Gerontologia não tinham espaço no cenário científico. Com o correr do 
tempo, o envelhecimento populacional e as medidas de atendimento à pessoa idosa foram se tornando fun-

damentais – além disso, a compreensão das diferenças no organismo das pessoas idosas marcou a importância 
da especialidade, desenhando cuidados específicos nessas áreas, incluindo a pesquisa básica, o atendimento 
multidisciplinar, a prevenção (objetivando o envelhecimento bem-sucedido) e a necessidade da adequação 
terapêutica, respeitando as peculiaridades do envelhecimento. Assim, era delineada uma nova mentalidade de 
assistência que, aliás, hoje se estende às outras especialidades, como suporte biopsicossocial, no qual a equipe 
interdisciplinar é fundamental. O resultado foi o crescimento em nível global da Geriatria e da Gerontologia 
e o reconhecimento de seu fulcro científico, ocupando hoje seu verdadeiro lugar.

A SBGG foi o primeiro órgão a levantar a bandeira da Geriatria e da Gerontologia, quando as demais sociedades 
ainda demonstravam um enorme preconceito contra os critérios sobre o envelhecimento, confundindo Medicina 
séria com o oportunismo de certos procedimentos sem embasamento científico. A entidade lutou com obstinação 
para implantar os verdadeiros conceitos do envelhecimento e criar o Estatuto do Idoso, continua lutando pela difu-
são do conhecimento geriátrico e gerontológico por meio de inúmeros eventos e publicações e vem formando espe-
cialistas em Geriatria e Gerontologia em todo o território nacional com a concessão de título por meio de concursos.

Como presidente da SBGG Nacional, pude realizar e participar de eventos da SBGG e de outras especia-
lidades, principalmente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, e contribuí para uma maior aproximação 
entre essas duas sociedades. Editei, com auxílio, principalmente, de Ligia Py, o primeiro Tratado de Geriatria 
e Gerontologia do Brasil, que ainda é referência para as universidades e concursos em nível nacional. Essa 
iniciativa foi apoiada pela SBGG e hoje é seu livro de referência”. 
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Durante a 15ª gestão da SBGG também aconteceu a remodelação do concurso de título de especialista em 
Gerontologia Social. Hoje, ele é concedido pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia aos profissio-
nais aprovados no Concurso de Título de Especialista em Gerontologia (CTEGO), com normas determinadas 
em edital elaborado pela SBGG.

O concurso é composto por provas teórica (conteúdo totalmente gerontológico) e prática (soluções de 
casos clínicos em situações que permitirão avaliar se o candidato é capaz de tomar decisões com base nos 
pilares que sustentam o fazer gerontológico). Além disso, haverá a análise curricular com o objetivo de avaliar 
a trajetória no âmbito da assistência, ensino e pesquisa na área do envelhecimento humano.

Lutei para sanar as finanças da SBGG, conseguindo comprar e reformar, 
com apoio inestimável da minha tesoureira, Josbel, a primeira sede 
própria da SBGG – fato esse que contribuiu para a preservação da 
memória da sociedade até então fragmentada em escritórios e casas 
de ex-presidentes. Durante quatro anos e meio, a sede da SBGG esteve 
instalada em meu escritório particular, na minha casa”  

Elizabete Viana de Freitasw
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Adriano Gordilho (BA)
Presidente

Margarida Santos (PE)
2° vice-presidente | Presidente do

Dep. de Gerontologia

2002 a 200 4

Adriano Gordilho fez grandíssimas contribuições na construção de políticas públicas direcionadas à saúde 
do idoso. Além disso, foi o responsável pela criação da primeira residência médica em Geriatria do Norte 

e Nordeste, que recebe médicos até hoje no hospital Santo Antônio, das obras assistenciais de Irmã Dulce, hoje 
Santa Dulce dos Pobres.

Esse programa de residência foi responsável pela formação de muitos dos geriatras de Salvador. Além disso, 
Adriano foi professor de clínica médica para alunos de Medicina da UFBA, ajudou a criar a primeira liga acadê-
mica de Geriatria do nosso Estado, ensinou na matéria Geriatria no curso de Fisioterapia da Universidade Ca-
tólica do Salvador e já deu aulas em centenas de turmas de pós-graduações, cursos e congressos em todo o país.

Adriano Gordilho também desempenhou e ainda desempenha importante papel na Sociedade Brasileira 
de Geriatria e Gerontologia: tornou-se presidente da regional Bahia ainda em 1989, foi vice-presidente da 
Sociedade Nacional em 1993 e, de 2002 a 2004, assumiu o cargo máximo da SBGG. Atuou ainda como diretor 
científico, membro da comissão de normas, diretor de defesa profissional e membro da comissão de título 
de especialista da Sociedade. Internacionalmente, fez parte da Diretoria de Educação do Comitê Latino-A-
mericano das Sociedades de Geriatria e Gerontologia (ComLat) e foi membro do conselho da International 
Association of Gerontology and Geriatrics (IAGG).

Outro nome de grande importância na história da SBGG e que se destacou na década de 2000 é o médico e 
gerontólogo Alexandre Kalache. Especificamente no ano de 2002, Kalache publicou o Marco Político do Envelhe-
cimento Ativo junto à Organização Mundial da Saúde (OMS), e trouxe o tópico à tona para a entidade, trazendo 
mudanças de paradigma e influenciando não somente esta, mas também as gestões seguintes da Sociedade. Du-
rante essa gestão, a nova sede foi inaugurada, como um momento marco para a entidade como um todo.
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Nesse período, foi lançado o Tratado de Geriatria e Gerontologia, 
um livro importantíssimo, referência para os especialistas e fonte 

de informações atualizadas e relevantes da realidade brasileira 
para o profissional não especializado. Com a “revolução da 

longevidade”, tornou-se obrigatório a todos os profissionais da 
Saúde e da esfera do cuidado social.
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CUIDADOS PALIATIVOS E O CORONAVÍRUS

Com a pandemia do novo coronavírus, os cuidados paliativos são um componente importante da 
resposta médica diante do crítico cenário da Saúde, bem como os demais serviços especializados, 
que têm um papel vital no combate da pandemia do coronavírus.
Apesar de os princípios do cuidado paliativo não mudarem mesmo com a atual situação, a sua 
prática é feita de modo diferenciado como resultado de maior demanda e medidas de controle 
da infecção da COVID-19.

Elisa Franco de Assis Costa (GO)
Presidente

Tereza Bilton (SP)
2° vice-presidente | Presidente do

Dep. de Gerontologia

200 4 a 2006

Em 2004 a SBGG adequou seu estatuto ao novo Código Civil Brasileiro. Além disso, um dos marcos impor-
tantes foi a criação da Comissão Permanente de Cuidados Paliativos, no mesmo ano em que a sociedade 

celebrava os 330 títulos de especialista em Geriatria. A comissão continua desenvolvendo trabalhos por todo 
o país em encontros científicos da sociedade, disseminando informações sobre o assunto.

A prática das equipes de cuidados paliativos concentra-se na melhora da qualidade de vida do paciente, 
aliviando o sofrimento e respondendo a todas as carências humanas. Quando são realizados de forma devida, 
é possível, ainda, amenizar medos e auxiliar o indivíduo a alcançar o seu potencial máximo, ganhando força 
para continuar com a vida cotidiana.
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Já em 2005 aconteceu o 18° Congresso Internacional de Geriatria e Gerontologia, realizado pela primeira 
vez na América do Sul – na cidade do Rio de Janeiro (Riocentro) de 26 a 30 de junho – sob a presidência de 
Renato Maia. Sua realização no Brasil se deu pelo crescente aumento da população idosa nos países em desen-
volvimento, em especial na região sul-americana. Segundo a comissão organizadora, foi uma oportunidade 
única em que profissionais e estudantes da área do envelhecimento participaram, muitos pela primeira vez, de 
um evento internacional sem a implicação de grandes deslocamentos e custos. 

O congresso, que vinha sendo sediado por países europeus, asiáticos e norte-americanos, teve como 
tema central o envelhecimento ativo no século XXI: participação, saúde e segurança – estabelecendo elos 
entre a pesquisa e a prática. O congresso foi aberto com uma grande sessão plenária sobre envelhecimen-
to ativo: definido como o processo de otimização de oportunidades de saúde, participação e segurança 
de forma a garantir qualidade de vida na medida em que as pessoas envelhecem. Logo após, a gestão de 
Elisa Costa e Tereza Bilton foi responsável pela organização do XV Congresso Brasileiro de Geriatria e 
Gerontologia, em Goiânia.
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Marianela Flores de Heckman (RS)
Presidente

Jussara Rauth da Costa (RS)
2° vice-presidente | Presidente do

Dep. de Gerontologia

2006 a 2008

Prestamos nossa homenagem à presidente deste período, Marianela Flores de Hekman: peruana de nasci-
mento, mas que se naturalizou brasileira – país que adotou para morar e fazer sua carreira profissional. 

Veio ao Brasil jovem, para estudar Medicina na Universidade Federal de Santa Maria, no coração do Rio 
Grande do Sul, depois mudou-se para Porto Alegre para fazer residência em Geriatria, especialidade que 
abraçou e à qual tem se dedicado nesses anos todos. 

No final dos anos 90 foi criado um grupo para resgatar a SBGG-RS, que estava sem diretoria. Faziam parte, 
pela Geriatria, Marianela, seu marido na época, Paulo Hekman, Roberto Bigarella, João Senger; pela Gerontologia, 
Jussara Rauth, Eliane Blessmann, Maria Cristina Sant’Anna da Silva, bem como a saudosa Nara da Costa Rodrigues.

O grupo instituiu a Jornada de Inverno da SBGG-RS, que acontece anualmente, assim como deu início ao 
Congresso Sul-Brasileiro de Geriatria e Gerontologia, que ocorre a cada dois anos nos estados da Região Sul.

Como presidente, Marianela representou a SBGG Nacional no Conselho da International Association of Ge-
rontology and Geriatrics (IAGG), em 2015. Além disso, durante a 18ª gestão, a diretoria da SBGG, desde outubro 
de 2007, vem publicando a Revista XG&G, órgão oficial de divulgação científica da Sociedade. Trata-se da revista 
de maior circulação na área da Geriatria e Gerontologia, com edições trimestrais, tiragem de 2 mil exemplares e 
indexada na base de dados Latindex (Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de Amé-
rica Latina, el Caribe, España y Portugal). Seu corpo editorial é composto por geriatras e gerontólogos de renome.

Alguns marcos do período:

• Celebração dos 600 títulos de especialista em Geriatria e Gerontologia e do quantitativo de 2.700 mem-
bros associados da SBGG, com 61% de médicos;

• XVI Congresso Brasileiro de Geriatria e Gerontologia, em Porto Alegre.
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2008 a 2010

A importância do geriatra não está apenas no acompanhamento à terceira idade. Em primeiro lugar, porque 
esse profissional geralmente tem formação clínica, bem como outras especialidades médicas e, portanto, 

está apto para atender outros pacientes, independentemente da faixa etária. Em segundo, porque também é 
papel do especialista orientar a família na melhor maneira de lidar com seus entes mais idosos, ajudando a 
combater estigmas e preconceitos ligados ao envelhecimento e promover, junto ao paciente, bem-estar e qua-
lidade de vida, valorizando também seu estado emocional.

O conceito de bem-estar está intrinsecamente associado às preservações da autonomia para a tomada de 
decisões e da independência para ir e vir, o que não seria possível sem mente e corpo ativos. Para instigar 
ainda mais essa atividade cotidiana, durante essa gestão diversas ações foram colocadas em prática. Como de 
costume na SBGG, eventos foram realizados de forma a levantar pautas de extrema importância para o me-
lhor cuidado à pessoa idosa. Um desses eventos foi o XVII Congresso Brasileiro de Geriatria e Gerontologia, 
realizado em Belo Horizonte. 

Outras ações de grande relevância que marcaram a gestão foram: 

• Aprovação do I Regimento do Departamento de Gerontologia;

• Inauguração do novo portal da SBGG na internet;

• Publicação do I Consenso Brasileiro em Nutrição e Disfagia para Idosos Hospitalizados.

Myrian Spínola Najas (SP)
2° vice-presidente | Presidente 

do Dep. de Gerontologia

João Carlos Barbosa 
Machado (MG)

Presidente
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SBGG Entrevista
Comissão Permanente de 

Cuidados Paliativos (CPCP)



Claudia Burlá 
Geriatra; membro efetivo das Câmaras Técnicas de Cuidados Paliativos e de Geria-
tria do Conselho Federal de Medicina (CFM), e da Câmara Técnica de Cuidados 
Paliativos do Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro (Cremerj)

Como surgiu a Comissão Permanente de Cuidados Paliativos (CPCP)? 
É importante registrar que os eventos da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia sempre contem-

plaram a questão da terminalidade da vida, mesmo antes da existência da Comissão Permanente de Cuidados 
Paliativos. Antes, a Comissão tinha outro nome e outra abordagem, mas sempre houve uma preocupação com 
o luto; além disso, muito se falava da questão da Tanatologia.

No ano de 2003 houve uma assembleia da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia em Pirenópolis, 
no estado de Goiás, em que tive a oportunidade de apresentar a proposta para que a SBGG criasse um grupo de 
estudos, que depois se transformou em uma Comissão Permanente de Cuidados Paliativos (CPCP). Assim, tra-
balhamos de uma maneira multi-interdisciplinar para contribuir, não só em nossos eventos científicos, mas com 
material de publicações robustas. Orgulho-me muito dessa comissão, pois desde 2004 até a presente data temos 
publicações incríveis – contamos com manuais instrutivos e até um aplicativo, sendo essa uma Comissão muito 
atuante. Além disso, desde 1998, todos os eventos da SBGG nacional têm salas dedicadas a cuidados paliativos. 
Eu, em conjunto com a professora Ligia Pias, tenho muito orgulho dessa Comissão e, desde então, criamos uma 
geração de profissionais dentro da Geriatria e da Gerontologia com esse interesse em especial.

2. O que são os cuidados paliativos?
Durante uma viagem que fiz para o exterior, deparei-me com um livro chamado "Paliative Medicine", cujo 

nome me atraiu bastante. Fiquei impressionada, pois comecei a achar respostas para inúmeras indagações 
que eu tinha na minha prática clínica. Ali consegui respostas sobre como lidar, por meio de uma abordagem 
multidisciplinar e de uma maneira científica e adequada, com pessoas que estavam no fim da vida, indo muito 
além das Unidades de Terapia Intensiva e de medidas de manutenção artificial da vida. Na área da Geriatria, 
sobretudo nas doenças crônico-degenerativas como as síndromes demenciais (doença de Alzheimer, Parkin-
son e as neoplasias com metástase), isso não teria muito sentido. 

A medicina paliativa traz respostas que têm foco na pessoa, que é exatamente o que a medicina geriátrica 
propõe. A Geriatria é tão fascinante como especialidade que você tem a oportunidade, mesmo em uma fase 
mais avançada, de continuar promovendo a saúde daquela pessoa e, ao mesmo tempo, paliar aquilo que está 
trazendo tanto sofrimento – um pouco diferente das outras especialidades em que o foco é a doença. A Ge-
riatria se ocupa de um longo curso, de uma trajetória de uma ou mais doenças simultaneamente, visto que o 
processo fisiológico do envelhecimento abre a guarda para que as doenças aconteçam. Então o Geriatra, desde 
a sua formação, aprende a trabalhar em uma equipe multiprofissional, preferencialmente de uma forma inter-
disciplinar, pois ele sozinho não dá conta das múltiplas demandas que uma pessoa idosa exige. 

Então, os cuidados paliativos – aqui já trazendo para uma abrangência maior de cuidar de pessoas que apre-
sentam doenças graves quando não é mais possível a reversibilidade desta – têm como foco o acompanhamento 
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médico e de outros profissionais da área da Saúde para controlar sintomas que estejam trazendo algum grau de 
sofrimento para aquela pessoa. E o que mais me atrai, para além do conhecimento da Geriatria, é a possibilidade 
de conhecer a história natural de um problema, dando a oportunidade de se antecipar e tomar medidas de pre-
venção de sofrimentos que você já sabe que poderão acontecer por conta das doenças que a pessoa tem. 

Os familiares precisam ser envolvidos nessa rede de cuidados, pois o médico pode fazer uma prescrição 
absolutamente bem-feita, mas, se não tiver quem a execute, ela não funciona, já que a pessoa doente não 
consegue mais fazer isso. Portanto, ela necessita de uma rede de familiares ou cuidadores profissionais, sendo 
assim uma abordagem muito ampla. 

3. Como pessoas idosas podem ter acesso ao conteúdo produzido 
por essa comissão?

Os feitos da Comissão e seu conhecimento são passados para as pessoas idosas, de maneira geral, por 
meio dos próprios profissionais. O objetivo da Comissão sempre foi o treinamento de profissionais da área da 
Geriatria e da Gerontologia – que são afiliados à SBGG – para que tivessem um cuidado especial na área da 
terminalidade da vida. Então, todo o nosso material foi focado no profissional para que ele transmita o conhe-
cimento aos seus pacientes. Todo o conteúdo tem uma linguagem simples e direta para que as pessoas idosas 
que tiverem curiosidade o acessem por meio do site da SBGG. Porém, os intermediários são os profissionais. 

A nossa prestação de serviço é para que os profissionais sejam os agentes da informação, até porque essa é uma 
área que dá muita margem a falsas interpretações. Nós da CPCP entendemos que conteúdos como o do nosso apli-
cativo "Minhas vontades" e o “Cartas na Mesa” servem para desburocratizar algo existencial. Falar sobre o fim da 
vida das pessoas é algo existencial e pouco agradável, de competência jurídica, por exemplo. Por isso, se há alguma 
dúvida sobre o assunto, quem deve respondê-la são os médicos, que acompanham os pacientes até o fim da vida.

4. Quais são os próximos desafios da Comissão Permanente de 
Cuidados Paliativos?

Isso vai depender muito da gestão do próximo grupo que está à frente da CPCP. Mas imagino que vai ser 
nessa linha de fortalecer a necessidade de, tanto nos eventos científicos da SBGG quanto nas parcerias com 
outras especialidades da área da Saúde, trazer a cientificidade da terminalidade da vida para muito além de 
um sensacionalismo. Para mim, esse é o desafio: manter uma base científica de acordo com as sociedades 
internacionais do tema e se ter, nos eventos científicos da SBGG, desde ações de informações básicas sobre 
cuidados paliativos até informações avançadas. Ainda há muito a ser feito, sobretudo em relação à divulgação. 
Seria interessante divulgar entre os associados da SBGG as parcerias com outras especialidades da área da 
Saúde e, se possível, desenvolver campanhas para o público em geral. 

Nunca foi tão necessário falar de cuidados paliativos quanto nessa pandemia de Covid-19. Nem todos 
os pacientes acometidos pela doença são elegíveis para unidades de terapia intensiva, sobretudo aqueles que 
têm doenças crônico-degenerativas graves e são muito idosos. Existem hospitais que têm grupos e unidades 
de cuidados paliativos para pacientes com Covid-19 e que são unidades extremante bem-sucedidas para esse 
acompanhamento. Então, mesmo na Covid-19, nunca foi tão importante falar de cuidados paliativos, so-
bretudo sendo uma doença infecciosa e aguda. O vírus, quando se instala em um organismo com múltiplas 
doenças crônicas degenerativas e incuráveis, como acontece com pessoas idosas, a linha de cuidado é baseada 
no alívio de sintomas que estão gerando sofrimento. É possível, com o conhecimento da paliação, controlar 
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uma falta de ar sem a pessoa precisar estar em uma UTI com uma prótese ventilatória. Por meio do uso de 
medicamentos, uma boa equipe de fisioterapia respiratória e uma equipe de enfermagem bem alinhada, ali-
viar o sintoma que o paciente está apresentando se ele não for elegível para terapia intensiva.

5. Como funcionam esses cuidados paliativos na vida das pessoas idosas?
Como o foco do cuidado paliativo não é a doença e sim a pessoa com uma ou mais doenças graves e in-

curáveis, existe um casamento perfeito entre o conhecimento da Geriatria e da Gerontologia com as técnicas 
da paliação. A preocupação maior é trazer um alívio daquilo que está incomodando a pessoa doente, sempre 
envolvendo os seus familiares. É um casamento mais que perfeito, tanto é que, no caso da Medicina, os geria-
tras entendem perfeitamente que a paliação faz parte do nosso arsenal terapêutico. Se você pega uma doença 
como o Alzheimer – que é o tipo mais prevalente de demência hoje – no momento do diagnóstico, ainda não 
existem medicamentos capazes de curar essa doença, mesmo com todos os avanços. Por isso, quando se dá 
o diagnóstico de uma demência por provável doença de Alzheimer, estamos diante de uma doença incurá-
vel. Assim, todas as medidas que são feitas ao longo dos anos de acompanhamento do paciente são medidas 
paliativas visando amplificar a funcionalidade da pessoa, maximizando aquilo que ela tem funcionante. O 
que você está fazendo não vai reverter o problema da pessoa, mas você vai otimizar o que ela ainda tem de 
positivo e vai maximizar a funcionalidade dela dentro do que é possível. É uma forma de enxergar a paliação 
como [um método de] controlar sintomas e antecipar-se a novos problemas. Então, por exemplo, quando eu 
identifico uma pessoa que tem um risco aumentado de queda e indico uma fisioterapia motora para diminuir 
esse risco, a fisioterapia não vai curá-la, mas vai impedir ou diminuir bastante o risco. No meu entendimento, 
trata-se de uma forma de paliar com uma intervenção não medicamentosa. Quando um fonoterapeuta tra-
balha a deglutição de um paciente com doença de Parkinson para que ele não tenha uma broncoaspiração e 
necessite de medidas intervencionistas para se alimentar, e isso é feito precocemente, estamos diante de uma 
maneira de maximizar e otimizar a funcionalidade daquela pessoa. Frente a uma doença incurável, você está 
se antecipando a um problema que ela vai apresentar. Na abordagem da pessoa doente e de seus familiares e 
cuidadores, isso faz parte do conceito amplo da paliação: antecipação de problemas e alívio de sintomas que 
causam sofrimento. Deixando claro que essa abordagem é absolutamente individual e personalizada.

6. Como você enxerga que essa comissão contribuiu para o 
crescimento da sociedade ao longo do tempo?

Dentro dos eventos da SBGG, a temática da terminalidade da vida sempre existiu, diferentemente de outras 
especialidades. A gente entende a morte como parte do ciclo vital, sendo o evento mais radical da vida de uma 
pessoa, visto que não é reversível. A SBGG sempre teve essa preocupação. Com o conhecimento da medicina pa-
liativa/cuidados paliativos, passamos a usar essa terminologia dentro das nossas atividades científicas e sempre 
que fazíamos as propostas para a Comissão Científica dos congressos. Acredito que isso se tornou uma viagem 
sem volta: essa temática dentro dos eventos científicos [tem aparecido] cada vez mais e de formas diferentes e 
criativas, até por se tratar de uma necessidade real, gerando uma busca ativa dos participantes dos congressos. 
Agora, é importante salientar que, dentro das sociedades médicas científicas, a SBGG foi a primeira sociedade 
médica a trazer uma comissão permanente de cuidados paliativos, mesmo antes da Oncologia, da Infectologia e 
de outras especialidades que, hoje, preocupam-se bastante com o tema. A própria terapia intensiva já tem ações 
paliativas dentro das terapias intensivas, mas a SBGG foi de fato precursora em trazer isso de uma forma oficial. 

111



CONSIDERAÇÕES FINAIS

É uma necessidade real que todos os profissionais, sobretudo os envolvidos na área do envelhecimento, 
preocupem-se pelo menos em ter um conhecimento básico sobre as técnicas da paliação, que vão mui-
to além de seguir protocolos, mas que exigem um enorme repertório dos profissionais nas diferentes 
áreas: Medicina, Fisioterapia, Nutrição, Psicologia, Serviço Social, Fonoaudiologia, Musicoterapia... 
A paliação é muito ampla, porque nós sempre temos o que oferecer para uma pessoa mesmo quando 
tudo parece perdido. Então, é inadmissível que um geriatra ou um especialista em Gerontologia diga 
que já não há mais nada a ser feito, pois alguns dos grandes vilões do envelhecimento são as doenças 
incuráveis, os processos degenerativos e, sobretudo, as doenças neurodegenerativas, que aniquilam por 
completo aquilo que a pessoa tem de mais nobre, que é a sua história e o seu autoconhecimento. Por 
isso, nós, profissionais que se dedicam a cuidar dessas pessoas, temos uma oportunidade de ouro de 
ressignificar a nossa própria história pessoal.  
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O crescimento substancial da expectativa média de vida durante o século XX está entre as maiores con-
quistas da sociedade. Com os avanços da Telemedicina, o aumento da longevidade da população mun-

dial é uma realidade. Portanto, torna-se fundamental compreender os impactos do envelhecimento em nível 
nacional e global.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a vitória contra as doenças infecciosas e pa-
rasitárias foi o triunfo da saúde no século XX, imunizando milhares de pessoas contra diversas doenças. 
A partir desse período, teve início a queda da mortalidade entre os mais idosos. Pesquisas sobre períodos 
mais recentes demonstram um surpreendente e contínuo crescimento da expectativa de vida na faixa 
etária acima dos 80 anos.

Enquanto a maioria dos bebês nascidos em 1900 não ultrapassava os 50 anos de idade, hoje, a expecta-
tiva de vida ao nascer já ultrapassa os 83 anos no Japão, atual líder em longevidade. Em diversos países, é 
de pelo menos 81.

Em alguns anos, o número de pessoas com 65 anos ou mais será superior ao de crianças com menos de 5 
anos. Impulsionado pela queda dos índices de fertilidade e pelo aumento significativo na expectativa de vida, 
o envelhecimento da população continuará a ocorrer e pode até mesmo ser acelerado. A OMS projetou o 
crescimento do número de pessoas com 65 anos, que era de 524 milhões em 2010, para quase 1,5 bilhão em 
2050 – estima-se que a maior parte desse aumento acontecerá nos países em desenvolvimento. Entre 2010 e 
2050, o número de idosos nos países menos desenvolvidos tem projeção de aumento de mais de 250%, em 
comparação com um aumento de 71% nos países desenvolvidos.

Nesse contexto, os países em desenvolvimento terão de se adaptar rapidamente a essa realidade. Muitos 
deles precisarão criar políticas que garantam a segurança financeira dos idosos e que ofereçam a assistência 
social e de saúde de que necessitam, mas sem o período prolongado de crescimento econômico experimenta-
do pelo envelhecimento de outras sociedades. Em outras palavras, alguns países podem envelhecer antes de 
enriquecer. O grande número de pessoas que entra na idade mais avançada desafiará infraestruturas nacio-
nais, particularmente os sistemas de saúde.

A esperança de vida dos brasileiros vem aumentando significativamente, segundo o Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística (IBGE). De acordo com os números divulgados pelo órgão em 2013, houve 
um acréscimo de cinco meses e 12 dias na expectativa de vida. O alargamento do topo da pirâmide etária 
pode ser observado pelo crescimento da participação relativa da população com 65 anos ou mais, que 
era de 4,8% em 1991, passando a 5,9% em 2000, e chegando a 7,4% em 2010, o que equivale a cerca de 
14 milhões de habitantes. 

Estima-se que em 2025 o Brasil ocupará o sexto lugar em número de idosos, alcançando cerca de 32 mi-
lhões de pessoas com 60 anos ou mais. Em 2050, as crianças de 0 a 14 anos representarão 13,15%, ao passo 
que a população idosa alcançará 22,71% da população total.

É importante destacar, porém, que esse índice médio não é homogêneo, já que as grandes desigualdades 
socioeconômicas no território nacional têm reflexo nas médias de expectativa de vida dos estados brasileiros. 
Entre os homens, os valores de esperança de vida mais elevados, projetados para 2030, são observados em 
Santa Catarina (79,1 anos) e em São Paulo (78,1 anos). Os estados com projeções de valores mais baixos são 
o Piauí (68,8 anos) e o Pará (70,4 anos). Entre as mulheres, os valores mais altos também são os de Santa Ca-
tarina (85,4 anos) e os do Espírito Santo (84,7 anos). Rondônia (77,2 anos) e Roraima (77,5 anos) têm as mais 
baixas expectativas de vida para as mulheres.

Com o perfil demográfico do brasileiro mais envelhecido, caracterizado por uma transição epidemiológi-
ca, as doenças crônicas degenerativas ocupam lugar de destaque nessa conjuntura, mostrando a importância 
da SBGG e de seus objetivos de buscar mais qualidade de vida para a população que envelhece.
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2010 a 2012

O período de 2010 a 2012 foi de muita dedicação e produtividade para a SBGG. No biênio, o quadro 
cresceu de 2.373 para 2.641 associados e de 1.156 para 1.250 titulados. Em um trabalho conjunto com a 

empresa SLComm, foram captados mais de R$415 mil de patrocínio, entre outras conquistas.
Trabalhou também na criação do formato-padrão para o instrumento de Avaliação Geriátrica Ampla 

(AGA), após extensa negociação com a Associação Médica Brasileira (AMB) e com o Conselho Federal de 
Medicina (CFM). A mudança do porte da AGA, da categoria 1A para 2B, na Classificação Brasileira Hierar-
quizada de Procedimentos Médicos (CBHPM), foi aprovada.

Além disso, a SBGG marcou presença na sociedade civil, participando de diversos encontros e eventos, 
incluindo seis congressos das seções estaduais e oito reuniões técnicas da AMB e do CFM. Também foram 
ministradas 15 palestras em diversos estados e representantes da SBGG estiveram presentes em outros 51 
eventos nacionais e em quatro internacionais.

Nas mídias, a SBGG foi protagonista da denúncia de práticas “antienvelhecimento”, com dezenas de ma-
térias e entrevistas divulgadas em jornais, rádio e TV, incluindo uma extensa matéria no Jornal Nacional. 
Também participou da Ação Global do SESI-RJ e da Rede Globo e, contando com o patrocínio da Abbott, 
produziu um vídeo sobre a doença de Alzheimer, protagonizado pelo ator Paulo Goulart e veiculado em ho-
rário nobre da programação da Globo.

No âmbito da educação, a SBGG realizou o curso de Introdução à Geriatria e Gerontologia nas cidades 
de Natal (RN), Cáceres (MT), Santarém (PA), Cachoeiro de Itapemirim (ES), Porto Velho (RO) e Joinville 
(SC), proporcionando a exposição da marca da sociedade, contribuindo na obtenção de patrocínios locais e 
ampliando a interface com as seções estaduais envolvidas.
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Já no último ano da gestão, em janeiro de 2012, foi inaugurada a página oficial da SBGG no Facebook, que 
alcançou desde então aproximadamente 40 mil seguidores, se tornando um relevante canal com o público 
geral. Nos meses que antecederam o XVIII CBGG, mais de 10 mil acessos semanais foram feitos na página 
oficial do evento, criada especificamente para o congresso.

Em maio de 2012, o XVIII CBGG, mais importante evento nacional da Geriatria e da Gerontologia, ocor-
reu no Rio de Janeiro, com mais de 3.500 profissionais inscritos, superando todas as edições anteriores. 

Nesse período, a SBGG também buscou um novo espaço. Vários 
foram os lugares sondados para a nova sede, obviamente buscando 
um local que atendesse aos trabalhos da sociedade. Após uma 
procura intensa, decidiu-se pelo bairro de Copacabana, no Rio de 
Janeiro, garantindo espaço para a realização de reuniões e para 
o arquivamento da documentação física referente às gestões 
passadas e futuras.
O novo local foi inaugurado graças aos esforços de diversos 
profissionais, como Silvia Pereira, que nomeou a sala de “Elizabete 
Viana de Freitas”, em homenagem à responsável pela compra da 
primeira sede da entidade.

TECNOLOGIA

O SMAP, sistema modelado por profissionais da própria SBGG com consultores da empresa 
AJNA para informatizar consultórios, foi aderido por mais de mil associados, já no fim de 2011. 
Todos os custos de desenvolvimento e manutenção do sistema foram arcados pela Nestlé, em 
patrocínio negociado pela gestão.
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2012 a 2014

O biênio de 2012 a 2014 foi um período marcado por muito incentivo à educação e atualização dos médi-
cos da SBGG, tendo sido desenvolvidos diversos trabalhos nessa área. Entre eles, o Programa de Educa-

ção Continuada (PEC) contou com dez cursos, abordando entre alguns de seus temas: depressão e ansiedade; 
doença de Alzheimer; nutrição, constipação e uso de probióticos; vacinação no idoso. 

O projeto SBGG pelo Brasil, com o tema Sarcopenia: abordagem clínica e terapêutica, passou por sete 
cidades brasileiras, com médicos de todo o país assistindo às aulas. No site da sociedade, foram disponibili-
zados diversos guias, e entre os temas estavam: disfagia e nutrição, incontinência urinária e suplementação 
nutricional. O curso de Introdução à Geriatria e Gerontologia foi realizado em vários estados do Brasil e foram 
lançados os livros Personagens que fizeram história e Geriatria – Guia de Vacinação, que foi desenvolvido em 
parceria com outras sociedades.
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Em outubro de 2012, a gestão se reuniu com a AMB e com representantes de prestadoras de saúde para 
defender a importância da AGA e, logo em fevereiro de 2013, as operadoras deixaram de pagar R$11 e passa-
ram a pagar R$60 pela AGA, conquistando o segundo lugar no ranking de procedimentos médicos mais bem 
pagos pelas operadoras.

Destaques do período
Outros marcos importantes desse período foram:

• Participação na Comissão Intersetorial de Saúde do Idoso (CNS); 

• Representações institucionais com o Comitê Latino Americano (ComLat), com a Comissão Nacional de     
Acreditação (CNA) e com o Conselho Nacional dos Direitos do Idoso (CNDI); 

• Reunião de diretoria com Florentino Cardoso, então presidente da AMB;

• Certificação da primeira turma de cuidados paliativos;

•Realização da Reunião Anual de Defesa Profissional da SBGG;

•Criação da padronização visual e logo do congresso na região norte.

Houve também grande aproximação com os Conselhos Regionais de diversas profissões, o que resul-
tou em muito frutos e parcerias. Um exemplo disso foi o início do contato com o Conselho de Fonoau-
diologia e com a Associação Brasileira de Fonoaudiologia, em 2013, para possibilitar a prova de título 
exclusiva aos fonoaudiólogos. O documento que oficializou a decisão foi assinado na gestão seguinte e 
representou um marco para a Gerontologia brasileira.

A gestão também apoiou o CFM em relação à resolução que proibia terapias hormonais, à resolução so-
bre as diretivas antecipadas e, junto à AMB, ao pleito das áreas de atuação em Geriatria de Neuropsiquiatria, 
Densitometria Óssea, Distúrbios do Sono e Clínica da Dor. Já no fim do biênio, em 29 de abril e 3 de maio 
de 2014, foi realizado o XIX Congresso Brasileiro de Geriatria e Gerontologia, em Belém (PA), com o tema A 
nova geração de idosos e os desafios contemporâneos.
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Logo no início da gestão, em agosto de 2014, a SBGG lançou uma pesquisa entre seus associados para diag-
nosticar suas percepções quanto à entidade. O resultado da pesquisa orientou o trabalho desenvolvido 

pela gestão em seu último ano.
Além disso, o site da SBGG foi reformulado e lançado em dezembro de 2014, com destaque para as seções: 

Notícias, Agenda de eventos, Busca por especialista, Espaço para público leigo e Artigos. A seção de notícias é 
atualizada semanalmente. 

Além da reformulação do site, também houve a reestruturação e reformulação da revista visando a sua 
internacionalização, e também a unificação das logos das seções estaduais da SBGG, tendo em vista que cada 
uma possuia uma logomarca própria, prejudicando assim a identidade da sociedade.

Neste biênio, a entidade também se destacou em prol da conscientização e da educação por meio de cam-
panhas para o Dia Internacional do Idoso e em outras datas comemorativas.
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Durante o período, os congressos regionais da SBGG contaram com a participação dos presidentes da Ge-
riatria e da Gerontologia. Além disso, o estande da SBGG foi padronizado. Em 2015, o presidente da SBGG, a 
presidente do Departamento de Gerontologia e os membros da diretoria participaram de uma série de eventos 
e reuniões, dando representatividade à sociedade em temas e atividades importantes.

Temos como exemplos marcantes: a Reunião da Comissão Intersetorial de Saúde do Idoso (CISID), o 
Fórum de Doenças Crônicas (NCD Round Tables), o Seminário Gestão do Cuidado em Atenção Domiciliar, 
a Jornada Nacional da SBIN, o I Seminário Internacional sobre Políticas de Cuidados de Longa Duração para 
Pessoa Idosa, a Elaboração da Política Nacional de Cuidados e a participação no Conselho Nacional dos Di-
reitos da Pessoa Idosa. Além de todos estes eventos, também houve a realização do VII COMLAT (Congresso 
Latinoamericano e do Caribe - IAGG), em Belém.

Outros feitos da gestão de 2014-2016 foram:

•O lançamento de uma gama de materiais educativos sobre cuidados paliativos;

•A inclusão da AGA no Rol de Procedimentos da ANS;

•O estabelecimento das diretrizes de utilização da AGA;

•A implementação do Sistema Eletrônico de Inscrição para a Prova de Título.

Um projeto especial
Em 2015, com o objetivo de proporcionar aos jovens brasileiros uma compreensão maior sobre o processo 

de envelhecimento e uma reflexão sobre o futuro, a presidente do Departamento de Gerontologia da SBGG, 
Marai Angélica Sanchez, elaborou o projeto SBGG vai às escolas.

Parte importante desse projeto foi o Concurso Nacional de Redação, direcionado a alunos matriculados 
nos 1º e 2º anos do ensino médio de escolas públicas e privadas de todo o país. Cada participante escrevia uma 
redação inédita e original em Língua Portuguesa, sendo avaliada por uma comissão composta por especialis-
tas em Gerontologia titulados pela SBGG, de todas as regiões do país.

A primeira edição aconteceu no ano de 2016, com o tema Como eu quero envelhecer. A segunda edição 
aconteceu em 2020, com o tema Envelhecendo no Brasil do século XXI. O vencedor do concurso é premiado 
com uma viagem ao local do congresso e sua redação é lida na sessão de abertura. No primeiro concurso, as 20 
melhores redações deram origem a um livro especial, editado pela SBGG e disponibilizado em versão digital 
para as escolas interessadas em utilizá-lo como material didático.
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Em 2016, o presidente a assumir o controle da SBGG foi José Elias Soares Pinheiro. Como segunda vice-
-presidente, Cláudia Fló foi a profissional nomeada. Durante o controle dessa diretoria, de julho de 2016 

até maio de 2018, foram publicadas 211 notícias no site da SBGG.
Nesse período, também foram produzidas e disparadas 95 newsletters com informações institucionais, 

eventos, cursos e notícias sobre as seções estaduais e sobre a especialidade em geral. Além disso, a página da 
SBGG no Facebook conquistou 8.172 novos seguidores, o que representou um crescimento de 39% em rela-
ção aos anos anteriores.

NESSE PERÍODO, A SBGG REALIZOU:

• 471 postagens

• Alcance total: 2,88 milhões

• Reações: 105.179 

• Comentários: 6.225

• Compartilhamentos: 26.731
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Veja, a seguir, alguns exemplos de campanhas realizadas pela SBGG nesse período:

De 2016 a 2018, a revista da SBGG Geriatrics, Gerontology and Aging alcançou 278 mil acessos. Além disso, 
a entidade firmou um acordo de cooperação técnica com a Associação dos Membros do Ministério Público de 
Defesa dos Direitos dos Idosos e das Pessoas com Deficiência (AMPID), em dezembro de 2017.

Nessa gestão, também foram criadas a Comissão de Dor, sob presidência de Diogo Kallas, e a Comissão de 
Imunizações, sob presidência de Maísa Kairalla. Nesse mesmo período, foi criado o Instagram da SBGG, rede 
social em que há a divulgação de eventos e demais acontecimentos relacionados à entidade.
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Logo no início dessa gestão, liderada por Carlos Uehara (Geriatria) e Vania Beatriz Merlotti Herédia (Geron-
tologia), em dezembro de 2018, foi realizada a primeira reunião para apresentação do presidente de cada 

seccional e das ações que pretendiam realizar. O objetivo era formar um quadro informativo para a população 
sobre todos os serviços oferecidos pela SBGG em cada região do país, incluindo eventos, cursos e participações. 

A diretoria, que autodenominou a gestão de “Pontes”, tinha como objetivo melhorar a relação da SBGG 
com outras sociedades científicas, entidades e instituições, como o Conselho Nacional de Residência Médica. 
Além disso, assumiu um compromisso firmado em sua programação científica de acompanhar o que estava 
acontecendo no campo do envelhecimento nas suas diversas interfaces e dialogar com a sociedade, dando 
respostas às questões que evidenciavam mudanças nesse campo. 

Este período contou com um esforço intenso da diretoria em prol de participação em praticamente todos 
os eventos das regionais e de sociedades científicas parceiras. Outra grande prioridade foi a de criar espaços 
com outras instituições a fim de visibilizar a Sociedade e a importância de um envelhecimento saudável por 
meio do conhecimento multiprofissional. 

Nessa gestão, a SBGG teve uma breve, porém incisiva, participação no CNDI. Ainda nas primeiras reu-
niões, os representantes da SBGG assumiram a vice-presidência, tendo uma significativa atuação no conselho, 
além de criar ações para a elaboração da Conferência Nacional da Pessoa Idosa. Posteriormente, com o novo 
governo, os representantes foram destituídos, perdendo a cadeira, porém deixando suas marcas na imprensa.

Nesse período, foi criado o Geronto em foco, um espaço dentro da área de Gerontologia no site da SBGG, 
a fim de atualizar os associados com resultados de pesquisa, artigos, textos atuais e informações. Além disso, 
a ação teve como propósito trazer novos associados, fortalecendo a sociedade e suas seccionais. 
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Em virtude da pandemia de Covid-19, em 2020 e 2021, a SBGG precisou realizar adaptações, como o con-
gelamento da anuidade de 2020, e realizou também inúmeras ações, participando da Frente Nacional de Forta-
lecimento à ILPi, de uma série de lives organizadas para esclarecer a situação relacionada à Covid-19 no Brasil 
e organizando o SBGG Debate, que chegou a mais de 10 mil visualizações. Como meta principal da Frente 
Nacional de Fortalecimento à ILPi, estava reunir dados e colaborar na organização de um guia que recolhesse 
informações necessárias para o enfrentamento da situação bem como da defesa dos direitos da pessoa idosa.  

Outro destaque merecido se destina ao trabalho desempenhado pela Comissão Especial de Covid, que, 
devido ao fato de os idosos serem os mais acometidos e com a maior taxa de mortalidade no início da pan-
demia, trabalhou incessantemente.

Ainda por causa do contexto pandêmico, o XXII Congresso Brasileiro de Geriatria e Gerontologia foi 
transferido, e pela primeira vez na história da sociedade, foi programado de forma virtual. Com êxito, foi 
aberta uma porta para o mundo virtual devido a eficiência e competência de todos os parceiros da entidade. 
O congresso contou com 4550 inscritos, o que auxiliou a abrir ainda mais as portas para o mundo virtual.

Apesar de todas as dificuldades do biênio, a Gestão, em maio de 2021 comemorou os 60 anos da Sociedade 
com o lançamento de nova identidade visual, e a homenagem de Arnaldo Antunes, que também completou seus 
60 anos de vida, com poesias e a música “Envelhecer”. Além disso, no período a Sociedade obteve um aumento 
de 22% em seu quadro de associados, que em 2019 contabilizava 2359 e chegou ao fim da Gestão com 2885.

PARTICIPAÇÕES INTERNACIONAIS

• Evento promovido pelo IAGG europeu em Gotemburgo, na Suécia, em maio de 2020;

• Evento promovido pelo ComLat, em outubro de 2020;

• Congresso Virtual IAGG organizado pela Sociedade Argentina de Gerontologia e Geriatria e 
pela Associação Gerontológica Argentina, em 2021;

• Participação da Assembleia do ComLat 2021, de forma on-line, em junho de 2021.

IAGG-Europeu em Gottemburg, maio de 2020. Representantes da América Latina. CONLAT, Montevideo, 2019.
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SBGG Entrevista
Geriatrics, Gerontology 

and Aging (GGA)



Patrick Wachholz 
Médico geriatra titulado pela SBGG e editor associado da Geriatrics, 
Gerontology and Aging (GGA)

1. O periódico Geriatrics, Gerontology and Aging (GGA) foi lançado 
originalmente em 2007 como “Geriatria & Gerontologia”, o jornal 
oficial da Sociedade. Desde então, diversas mudanças já ocorreram 
na história da publicação. Fale um pouco sobre elas. 

Desde a década de 1960, a SBGG coordena e publica periódicos científicos dedicados à promoção do 
conhecimento em Geriatria e Gerontologia. Em 2007, lançou a Revista Geriatria & Gerontologia, publicada 
então em português e disponibilizada aos associados na versão impressa. Em 2015, visando a sua recolocação 
no ambiente científico internacional, o periódico assumiu o título de Geriatrics, Gerontology and Aging, in-
corporando práticas e padrões editoriais internacionais, com foco na melhoria de suas métricas e com o firme 
propósito de tornar-se um periódico de referência para a comunidade científica internacional que pesquisa e 
opina sobre questões relacionadas ao envelhecimento humano. 

Atualmente, o periódico publica 100% do seu conteúdo em inglês, disponibilizando-o exclusivamente 
por meio digital, com acesso aberto e gratuito. Para profissionalizar as atividades editoriais e de submissão 
dos artigos, foram adotadas plataformas eletrônicas reconhecidas internacionalmente. Ao longo dos anos, 
a revista conquistou indexação em bases nacionais e internacionais, estando atualmente indexada junto 
ao Latindex, Lilacs, SafetyLit, Google Scholar, periódicos Capes, sumários de revistas brasileiras, Diadorim, 
Index Copernicus, Rede Iberoamericana (Redib), Cabi Abstracts and Global Health e Directory of Open Access 
Journals (DOAJ). 

Com o processo de globalização da revista, o corpo editorial passou a incluir um número maior de 
editores associados e consultores de filiação internacional. Com isso, o número de autores e publicações 
cresceu de modo significativo, permitindo selecionar textos com robustez acadêmica. Em 2020, o tempo 
médio entre a submissão e a designação do editor responsável foi de dez dias, e entre a submissão e a 
primeira decisão editorial, de 35 dias. Em torno de 40% dos manuscritos submetidos recebe um parecer 
favorável à publicação.

Assumindo protagonismo no combate ao etarismo e à estigmatização nas publicações científicas, a GGA 
endossa o uso de terminologia que evite conotações e estereótipos. Reforçando seu engajamento com a pro-
moção da ciência aberta, a revista passou a aceitar a possibilidade de submissão de manuscritos no formato 
preprint e incluiu novos formatos de artigos. Além disso, a GGA criou seu perfil próprio no Twitter (@Gga-
gingJ), marcando presença também nas mídias sociais.
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2. De forma geral, o que motivou a criação da GGA e como seu 
desenvolvimento foi um marco para a SBGG?

A revista nasceu como um projeto coletivo, fruto da dedicação abnegada de múltiplos atores, incluindo 
sucessivas diretorias da SBGG, de seus associados e do crescente desenvolvimento da pesquisa de todas as 
áreas correlatas ao envelhecimento humano. De protagonismo obrigatório, a criação de um periódico oficial 
representa o compromisso com a qualidade do cuidado dedicado à área pela sociedade e um investimento 
valioso para o futuro.

Com a missão de divulgar artigos relevantes que contribuam para a promoção do conhecimento em Ge-
riatria e Gerontologia, incluindo as suas diversas subáreas e interfaces, a revista tem como escopo pesquisas 
abrangendo todos os aspectos da saúde e do cuidado com a saúde em pessoas idosas, incluindo estudos clíni-
cos e epidemiológicos, bem como a melhoria de serviços em Geriatria e Gerontologia.

3. Na sua opinião pessoal, como é ser um dos editores da principal 
publicação da entidade de Geriatria e Gerontologia no Brasil?

Diferentemente de revistas internacionais de grande expressão, as atividades de editoração no Brasil são 
frequentemente desenvolvidas por pesquisadores que, em paralelo as suas atividades e responsabilidades 
profissionais e acadêmicas, dedicam-se a essa tarefa com conhecimentos aquém dos desejáveis para assu-
mir essas responsabilidades. Apesar do expressivo aumento da representação dos periódicos brasileiros 
junto a bases como Scopus e Web of Science nas últimas décadas, a escassez de investimento público e pri-
vado no setor explica parte da inanição do fator de impacto dos periódicos nacionais, quando comparados 
aos seus concorrentes, em um setor cuja profissionalização resulta, notadamente, em melhor desempenho 
e melhores métricas.

Diante desse cenário de constante transformação, o orgulho de atuar como editor do periódico oficial da 
Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia funde-se com a sensação eminente de responsabilidade fren-
te à necessária qualificação para que a atuação editorial possa responder de modo suficiente as necessidades 
da função, da revista e da SBGG.

O investimento na profissionalização e internacionalização da GGA tem sido um desafio constante a todos 
os editores, cuja dedicação, graciosamente, encontra o respaldo das diretorias atuais e anteriores da SBGG. O 
envolvimento precoce das futuras gerações de geriatras e especialistas em gerontologia com as atividades edi-
toriais é extremamente desejável e louvável. Para tal, projetos que incluam jovens pesquisadores e profissio-
nais em formação nas atividades editoriais, como a mentoria de editores juniores, por exemplo, faz-se mister 
para garantir a manutenção do crescimento da revista em longo prazo.

4. Desde 2007, mais de 500 artigos foram publicados pelo veículo. 
Como ocorre a seleção desses artigos?

Todos os manuscritos aceitos para publicação na GGA são submetidos a um rígido processo de validação 
e avaliação externa por pares. Ao serem submetidos, são recebidos pelo escritório editorial, que avalia se a 
documentação enviada está de acordo com as políticas da revista a as instruções aos autores. Apesar dessas 
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atividades serem desempenhadas atualmente pelos editores executivos, o crescimento da GGA depende da 
profissionalização dessas etapas, sendo almejadas para um futuro próximo. Quando necessário, os manuscri-
tos são devolvidos ao autor correspondente para correções.

Na etapa seguinte, os manuscritos são analisados pelo editor-chefe, que pode rejeitar o manuscrito sem 
enviá-lo a um editor associado e revisores externos se perceber que não se enquadra no escopo da revista ou 
não cumpre os requisitos mínimos de clareza e integridade da pesquisa.

Após aprovação inicial, os manuscritos são enviados para um editor responsável, que analisa a originali-
dade e a clareza, bem como a relevância do estudo. Os editores rejeitam ou recomendam a continuidade do 
processo editorial, indicando, de maneira mascarada, no mínimo dois revisores externos de competência e 
conhecimentos reconhecidos na área para o processo de revisão por pares.

Após a revisão por pares, o editor responsável encaminha ao editor-chefe as recomendações dos consul-
tores e uma revisão concisa destes. O editor-chefe decide pela aprovação, rejeição ou revisão e encaminha a 
decisão para o autor correspondente. 

5. Como a GGA colaborou e colabora para o crescimento da SBGG?
Em conjunto com a SBGG, a GGA vem exercendo importante função como promotora e agregadora 

de conhecimento, possibilitando oportunidades de atualização e educação continuada e proporcio-
nando a toda a comunidade acadêmica e associados valiosas contribuições para a implementação de 
modelos viáveis e sustentáveis de cuidados para a pessoa idosa, incluindo o cuidado centrado em seus 
valores e necessidades.

A GGA tem publicado, desde sua criação, inúmeros posicionamentos da SBGG, divulgando-os à comu-
nidade científica internacional, bem como registrando a evolução técnico-científica e do setor acadêmico 
no país. Importantes sociedades científicas de Geriatria, como a norte-americana, britânica e japonesa, têm 
periódicos fortes e competitivos internacionalmente, agregando a contribuição de múltiplos autores, pesqui-
sadores e consórcios de pesquisa à evolução técnico-científica das próprias sociedades e do conhecimento por 
elas disseminado.

6. E como a publicação colabora para o crescimento dos diversos 
geriatras e especialistas em gerontologia do Brasil?

Notáveis avanços aconteceram nas últimas décadas na formação dos profissionais nas áreas de Geriatria e 
Gerontologia no país. O protagonismo da SBGG foi registrado na GGA, por exemplo, na publicação de reco-
mendações por padronização mínima para a formação de médicos geriatras no Brasil. A revista tem estimu-
lado também o debate acerca das fragilidades na criação de programas de pós-graduação sob a coordenação 
e/ou com professores sem capacitação específica na área do envelhecimento.

O desafio da integração das diversas categorias profissionais na formação gerontológica também encontra 
respaldo em publicações do periódico, com reflexões importantes sobre a necessidade de fortalecimento da 
identidade do profissional que atua na área do envelhecimento como fator primordial para a valorização da 
categoria, fortalecimento esse que "será possível somente se as instituições de ensino, as associações de classe e os 
conselhos profissionais atuarem em conjunto com as sociedades científicas, elaborando critérios para a qualifica-
ção, o exercício profissional e a fiscalização da prática indevida quando necessária". 

133



Uma história 
em construção

Capítulo 7 20



20



Ivete Berkenbrock
Presidente

Simone Fiebrantz Pinto
2° vice-presidente | Presidente

do Dep. de Gerontologia

2021  a 2022 

Em meados de 2021, Ivete Berkenbrock assumiu a presidência da entidade. Como segunda vice-presidente, 
ou seja, presidente responsável pelo Departamento de Gerontologia, assumiu Simone Fiebrantz Pinto. 

Para essa nova gestão, novos objetivos têm sido estabelecidos e a SBGG traça mais uma etapa de crescimento 
em prol dos geriatras e especialistas em gerontologia.

Há mais de 50 anos, a SBGG tem atuado em prol do desenvolvimento educacional, científico e da prática 
do médico geriatra e dos especialistas em Gerontologia. Tudo isso para que haja excelência e qualificação na 
assistência prestada à pessoa idosa, bem como na promoção do envelhecimento saudável no país. 

Além das ações consolidadas por décadas, hoje, a entidade conta com um site completo. Entre os conteú-
dos disponíveis estão materiais com foco em educação continuada e programações científicas para os espe-
cialistas. A sociedade também desenvolve diversos conteúdos exclusivos para o público idoso e garante uma 
gama de possibilidades para os associados.

Benefícios em pertencer à Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG)

1. Acesso a conteúdo científico exclusivo pelo site da SBGG, incluindo o Programa de Educação Continua-
da e a revista Geriatrics, Gerontology and Aging (GGA); 

2. Recebimento de compilação de artigos científicos relevantes por e-mail após seleção criteriosa; 

3. Acesso gratuito a revistas científicas de renome, como Journal of the American Geriatrics Society (JAGS) 
e The American Journal of Geriatric Psychiatry; 
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4. Descontos nas inscrições para eventos promovidos ou apoiados pela SBGG; 

5. Possibilidade de convite para atuar como palestrante em eventos da SBGG; 

6. Contato com serviços internacionais de Geriatria e Gerontologia, por meio da participação da SBGG 
no ComLat e na IAGG;

7. Integração ao grupo de mais de 2.000 associados que contribuem para o fortalecimento do cuidado 
integral da pessoa idosa, promoção de envelhecimento com qualidade, autonomia e independência, além 
da orientação para as boas práticas em Geriatria e Gerontologia.

Além desses benefícios, há cursos, encontros, congressos e tantas outras atividades. A Sociedade tem 
atuado, também, por meio de ações junto à população, utilizando-se da interlocução junto à grande im-
prensa, ao Facebook e ao Instagram. Nesse último, a Sociedade já conquistou mais de 31 mil seguidores e 
o número continua a crescer, incluindo associados, médicos e pessoas da população em geral. Com o uso 
dessas ferramentas tem sido possível fortalecer o papel da entidade e de seus membros por meio de infor-
mação de qualidade acerca do envelhecimento e suas diferentes especificidades, que envolvem da preven-
ção aos aspectos terapêuticos. 

Acesse nosso Instagram apontando a câmera do celular 
para o QR Code a seguir:

Outros benefícios
→ Educação continuada

• Acesso a conteúdos científicos exclusivos no site da SBGG;

• Acesso ao Programa de Educação Continuada (PEC): aulas disponíveis no site e pontuação junto à CNA;

• Acesso às últimas pesquisas sobre envelhecimento;

• Acesso gratuito a jornais relevantes para a Geriatria e Gerontologia;

• Descontos em congressos e eventos organizados ou apoiados pela SBGG.

→ Networking

• Oportunidades de networking com mais de dois mil profissionais que atuam na área de Geriatria e 
Gerontologia do Brasil;
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• Oportunidade de participar de comissões, seções e grupos de interesses especiais com foco em áreas 
específicas da Geriatria e Gerontologia;

• Contato com serviços internacionais de Geriatria e Gerontologia por meio de nossa participação no 
ComLat e IAGG.

→ Representação institucional

• Representação da SBGG nos órgãos e conselhos que atuam na área da promoção do envelhecimento 
ativo procura trabalhar em estreita colaboração com o governo federal e organizações de saúde para for-
talecer as políticas públicas brasileiras;

• Possibilitar uma união de forças e talentos em prol do fortalecimento da especialidade;

• Difundir a importância da Geriatria e Gerontologia nas entidades de classe e cooperativas médicas.

A PARTICIPAÇÃO DA SBGG NO MOVIMENTO “VELHICE NÃO É DOENÇA”
POR IVETE BERKENBROCK

A primeira edição de classificação internacional, conhecida como Lista Internacional de Causas 
de Morte, foi adotada pelo Instituto Internacional de Estatística, em 1893. A partir de então, o  
CID foi revisado periódicamente para refletir os avanços na saúde e na ciência médica ao longo 
do tempo.

A CID-10, até então a última revisão em uso no Brasil, foi endossada em maio de 1990 
pela quadragésima terceira Assembleia Mundial da Saúde e uma série de modificações 
clínicas ou adaptações especializadas foram acrescidadas ao longo do tempo. A CID-11 
reúne as diferentes modificações e adaptações, adiciona necessidades clínicas e muito 
mais, migrando a CID de uma mera estrutura estatística para uma classificação clínica para 
uso estatístico. A décima primeira revisão foi um salto do tempo – movendo o CID para o 
século 21: a era digital.

Sucessivas e necessárias revisões  refletem  melhor o progresso nas ciências da saúde e na 
prática médica.  De extrema importãncia, o CID  fornece uma linguagem comum para relatar 
e monitorar doenças, permitindo  que o mundo compare e compartilhe dados de uma forma 
consistente e padrão – entre estabelecimentos de saúde, regiões e países e ao longo de 
períodos de tempo. Facilita a coleta e armazenamento de dados para análise e tomada de 
decisão baseada em evidências.

Foi com surpresa que a comunidade científica e, principlamente a comunidade da América 
Latina inteirou-se da inclusão de um novo código na 11ª Revisão, traduzido do ingles “old age" 
para “velhice”.  O CID 11 foi lançada em  2015, validada na 72ª Assembleia da OMS, em 2019, 
para vigorar a  partir de janeiro de 2022. Entretanto, somente recebeu nossa atenção em abril 
de 2021, quando então  iniciou-se um grande movimento para a retirada do termo “velhice” 
na 11ª Revisão.
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Na verdade , foi evidenciado  que havia um pedido de substituição do termo “senilidade” (código 
R54), na CID 10, por “velhice sem menção de psicose, senescência sem menção de psicose; e 
debilidade senil” (código MG2A), na CID-11, no rol de doenças do capítulo 21.

A partir do convite dos organizadores do programa de YouTube “O que rola na Geronto” – Sergio 
Paschoal, Yeda Duarte, Marilia Berzins e Carlos Lima –, com a participação do então presidente da 
SBGG, Carlos Hueara, e do epidemiologista Alexandre Kalache, iniciou-se um amplo movimento 
chamado “Velhice não é doença” com adesão de várias organizações das sociedades civis e de 
muitos setores públicos, inclusive do Ministério da Saúde. Alexandre Kalache, presidente do 
Centro Internacional de Longevidade-Brasil, foi um dos articuladores do movimento que, com a 
colaboração de muitas pessoas engajadas na causa, atingiu proporções internacionais. A SBGG 
participou ativamente em todos os passos e, também, junto ao ComLat e AGG para que a OMS 
revisse a decisão.

Após muitas reuniões, participação em lives, audiências públicas e reuniões com parlamentares 
com a participação ativa da SBGG junto ao movimento “velhice não é doença”, finalmente, 
em 17 de dezembro de 2020, a OMS revogou da decisão e anunciou a substituição do referido 
código para “envelhecimento associado ao declínio da capacidade intrínseca”, no código MG2A 
na CID11.

Os grandes balizadores para a mobilização da sociedade civil em torno da revogação da decisão 
da OMS foram os impactos que poderiam advir da má interpretação do código por parte de 
profissionais da área de Saúde ao preencher documentos  referentes às condições de saúde das 
pessoas, tanto em óbitos quanto em atendimento ambulatorial, afastamentos, seguradoras e 
planos de saúde; e a possibilidade de falha de dados epidemiológicos sobre a prevalência de 
doenças no envelhecimento, inviabilizando a gestão de recursos de gestores da  saúde pública 
e/ou privada na construção de políticas especificas para a população idosa. A SBGG sabe dos 
enfrentamentos ao longo do tempo com as práticas antienvelhecimento. Se essa decisão da 
OMS fosse mantida, não seria diferente agora, pois se velhice pode ser considerada doença, é 
passível de tratamento. 

Além dos aspectos técnicos, a mobilização teve embasamento bioético ao considerar que o 
conceito embutido no Código MG2A poderia levar ao preconceito, ao aumento da prática do 
etarismo/idadismo e promover estereótipos extremamente difíceis de reverter, uma vez que 
sejam aprovados. 

“A velhice não deve ser julgada pelas normas de outras fases da vida e, embora a velhice envolva 
também uma redução na margem de tolerância aos desafios externos, ela não é, portanto, 
sinônimo de doença” (Canguilhem, 1943).

A SBGG luta para que cada dia mais seus associados tenham acesso a conteúdos verídicos e de quali-
dade. Informação, atualização e inclusão são pilares priorizados em todos esses anos de trabalho. Para a 
entidade, essa história está longe de terminar. Com o esforço conjunto de profissionais capacitados e preo-
cupados em elevar o nível da Geriatria e da Gerontologia no Brasil, pode-se afirmar que um grande futuro 
está em construção.
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Marcos Cabrera 
Geriatra e sócio da SBGG desde 1993; membro da diretoria da SBGG-PR

1. O que motivou a criação do Programa de Atualização em 
Geriatria e Gerontologia (Proger)?

A Geriatria é uma área de conhecimento relativamente nova e ainda com limitadas oportunidades de 
especialização. Ainda há muitos profissionais não geriatras que gostariam de qualificar sua formação no aten-
dimento ao paciente idoso. Com isso, a criação de Programas de Educação Continuada é muito bem aceita e 
necessária para a classe médica.  

2. De forma geral, quais são os principais objetivos do Proger?
O objetivo principal do Proger é oferecer uma possibilidade de aprimoramento técnico na área da geria-

tria aos profissionais médicos de uma forma rápida, didática e acessível. Além disso, temos a possibilidade 
de integração e compartilhamento de conhecimento entre vários geriatras e especialistas em gerontologia de 
diferentes partes do Brasil. A estratégia é oferecer um portfólio de temas atuais e relevantes que atendam à 
demanda assistencial dos assinantes.

3. Como este projeto impactou o trabalho desenvolvido pela SBGG?
A SBGG tem uma atuação bastante abrangente na área do envelhecimento. Essa atuação tem feito muito 

bem a toda a Geriatria e Gerontologia do país e impactado qualitativamente na assistência à pessoa idosa. O 
Proger é uma dessas ações, pois nem sempre a realização de eventos científicos contempla as necessidades de 
atualização e formação continuadas dos profissionais. Os profissionais de saúde são, em sua maioria, muito 
envolvidos na sua prática, no seu sítio de atuação, e nem todos conseguem participar de curso de especializa-
ção, congressos e outros eventos. Sendo assim, ter a oportunidade de receber material didático elaborado de 
forma objetiva possibilita esse aprimoramento.     

4. A entidade enfrentou algum desafio no processo de 
implementação do programa?

Os principais desafios enfrentados são a integração e a inclusão de autores e assinantes de diferentes partes 
do país. Além disso, responder a demandas urgentes, como as da pandemia de Covid-19, que exigem uma 
forma rápida de instrumentalização teórica sobre um tema novo e com descobertas contínuas. 
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5. Em sua opinião, qual é a importância de investimentos em 
educação continuada diante da atual realidade médica brasileira?

O conjunto de informações a respeito da prática médica se amplia e se atualiza diariamente. Não existe 
mais o profissional pronto e preparado para sempre. Além disso, cada vez mais uma especificidade da atua-
ção de cada médico é formatada pela sua realidade de trabalho. Esse profissional que enfrenta novos e mais 
complexos desafios a cada momento precisa de uma estratégia de formação e atualização dos conhecimentos 
para qualificar a sua prática. Nesse cenário, os programas de educação continuada têm um papel fundamental 
e cada vez mais serão incorporados à rotina, já pesada, dos profissionais.   

6. Como é liderar um projeto tão importante para a evolução 
científica de tantos especialistas?

A experiência do Proger na minha vida profissional é resumida no aprendizado. O aprendizado de reco-
nhecer diferentes profissionais, encantar-se com diferentes olhares, descobrir talentos e, sem dúvida, aprender 
a fazer uma nova Geriatria a cada momento.  
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A primeira regional da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia foi instituída no dia 
16 de outubro de 1968, no estado do Rio Grande do Sul, localizada no anfiteatro da Enfer-

maria 37 da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Contando com o primeiro presidente 
vigente, o professor Álvaro Barcellos, e seu vice, Arhon Hurtz. A seccional foi a primeira a ter 
residência médica em Geriatria, estabelecida na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande 
do Sul. Inclusive, foi pioneira na formação da comissão de Gerontologia, que no futuro passou 
a ser nomeada como departamento de Gerontologia. O seu pioneirismo na área científica do 
envelhecimento humano influenciou diversos profissionais, oportunizando políticas públicas 
voltadas ao ensino e pesquisa da Geriatria e Gerontologia. Foi através desse estímulo que a Ge-
riatria entrou no curriculum como curso oficial nas Faculdades de Medicina do estado de Rio 
Grande do Sul, no dia 30 de outubro de 1970. 

A década de 70 retratou bem o estímulo causado, apresentando aumento na área de inte-
resse, que gerou novos membros para SBGG tanto no Sul quanto em outros estados do país, 
motivando a abertura de novas seccionais, que foram geridas de acordo com o Estatuto Regional 
referente às normas da SBGG-RS, instigando cada vez mais a pesquisa sobre o tema no cenário 
nacional. A confirmação desse processo se deu no ano de 1971, com o II Congresso Brasileiro 
de Geriatria e Gerontologia da SBGG, em Porto Alegre/RS, que contou com a presença do pre-
sidente Álvaro Barcellos Ferreira, palestrantes de outras regionais e com participações de repre-
sentantes do Uruguai, Argentina e Venezuela, fortificando cada vez mais o estudo de Geriatria 
e Gerontologia em nosso país.

A fundação da primeira regional no Rio Grande do Sul foi um grande marco para a Geriatria 
e Gerontologia no Brasil. Foi um fato pioneiro e que teve o poder de encorajar a fundação de 
outras seções regionais ao redor de todo o país. Tal movimento alavancou, difundiu e espalhou 
de maneira importante os estudos e pesquisas no campo da Geriatria e Gerontologia pelo país, 
tendo importância direta e indireta na melhoria da qualidade de vida e no envelhecimento dos 
brasileiros. Além de ser benéfico para a população em geral, foi ainda mais positivo para a 
Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, pois fez com que ela conseguisse crescer em 
número e importância e levasse para a sociedade cada vez mais conhecimento e sabedoria sobre 
o cuidado e atenção acerca do envelhecimento.
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Todo o esforço realizado pela sociedade ao longo desses 60 anos de existência exigiu a criação de comissões 
especializadas para que alguns tópicos específicos fossem tratados com a devida atenção. Isso porque 

percebeu-se cada vez mais a necessidade de um foco extra para assuntos de suma importância, tanto para o 
público médico/geriatra quanto para a população idosa. 

Dessa forma, criaram-se comissões permanentes e temporárias responsáveis por assessorar a SBGG e sua 
diretoria. Quando tratamos das temporárias, é importante frisar que existiram, e existem, uma infinidade de 
comissões que foram fundamentais para a execução de atividades transitórias, tal como a pandemia de covid-19. 

Dentre aquelas de caráter permanente podemos citar a científica, de normas, defesa e ética profissional, 
título de especialista em Geriatria, título de especialista em Gerontologia, cuidados paliativos, publicações, 
informática e comunicação. Todas elas, temporárias ou permanentes, são responsáveis por assegurar a quali-
dade técnica e científica das decisões acerca de cada campo de atuação da SBGG. Por isso, não podemos dei-
xar de falar desses órgãos tão importantes para a vitalidade de nossa sociedade. Entenda, a seguir, o trabalho 
desempenhado por cada comissão permanente dentro de nossa entidade.

Comissão científica
Esta delegação é responsável por emitir pareceres técnicos sobre determinadas temáticas definidas pela 

direção da sociedade. Além disso, ela possui o dever de propor e supervisionar a realização de atividades 
científicas, tais como congressos, jornadas, simpósios, cursos e várias outras modalidades de práticas téc-
nico-científicas. Seu papel é de suma importância para a construção e disseminação de conteúdo acerca de 
Geriatria e Gerontologia pelo Brasil e pelo mundo. 

Comissão de normas
Os representantes desta comissão têm a responsabilidade de evidenciar seu entendimento sobre as defini-

ções estabelecidas pelo estatuto – quando solicitado –, opinar acerca das emendas propostas e participar das 
reformas estatutárias. Adiciona-se, também, o dever de adequar e atualizar o Manual Operacional de Proce-
dimentos (MOP). O pleno funcionamento desta comissão resulta em uma consequente adoção de melhores 
práticas no dia a dia da SBGG, já que seu trabalho está diretamente ligado com o regimento da sociedade. 

Comissão de defesa e de ética profissional 
Cabe a esta comissão opinar em questões ético-profissionais que envolvam associados, participar dos mo-

vimentos de defesa profissional – nos órgãos da classe médica e de conselhos das profissões que estão atreladas 
ao departamento de Gerontologia – e combater práticas profissionais não comprovadas cientificamente. De 
certa maneira, assim como a comissão de normas, ela preza pelas boas práticas, porém sua zona de atuação 
consiste no trabalho externo à sociedade. Assim, percebe-se que sua finalidade é concentrada na qualidade da 
Geriatria e da Gerontologia em nível nacional. 

Comissão de título de especialista em Geriatria e comissão de título 
de especialista em Gerontologia

Ambas as comissões possuem a competência para organizar, divulgar, coordenar, realizar e julgar os con-
cursos para concessão do título de especialista. Além disso, de acordo com o estatuto da sociedade, as decisões 
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delas são soberanas, ou seja, não podem ser modificadas por terceiros. Isso evidencia a relação de confiança da 
diretoria com essas comissões. O papel delas é fundamental para a manutenção da qualidade dos novos geriatras 
e profissionais de Gerontologia, uma vez que elas são as únicas responsáveis pela realização desses concursos.  

Comissão de cuidados paliativos 
Assim como a comissão científica, a de cuidados paliativos atua de forma similar, porém ligada exclusi-

vamente ao setor dos pacientes fora de possibilidades terapêuticas iniciais para o quadro clínico. Assim, ela é 
responsável pela organização e difusão de conhecimento e práticas para a paliação tanto na Geriatria quanto 
na Gerontologia. Tais iniciativas contam, por exemplo, com um acervo dinâmico que fica à disposição para 
consulta. Além disso, quando necessário, ela é responsável pela emissão de pareceres sobre a temática. 

 

Comissão de publicações 
Esta comissão está ligada ao desenvolvimento dos trabalhos relacionados à Revista Geriatria e Gerontologia e 

mais outras publicações da sociedade. O trabalho realizado por ela assegura a qualidade dos materiais produzidos 
pela SBGG. Dessa forma, a disseminação de conhecimentos sobre a área se torna mais eficaz. Toda essa questão está 
diretamente atrelada à educação continuada dos associados, que sempre foi um fator fundamental para a Medicina.

Comissão de informática
Toda a área relacionada ao portal da SBGG na internet fica a cargo dos integrantes desta comissão. Eles 

acompanham desde o desenvolvimento até a coordenação – não só do portal online, mas de diversas ativi-
dades no campo da informática. Atualmente, é fundamental que os canais de comunicação virtual estejam 
funcionando corretamente, pois é um meio em que os associados podem recorrer – rapidamente – para obter 
conhecimento. Além disso, o site também possui o potencial de atuar como um meio de conquistar novos 
associados. Assim, o papel desta comissão tem sido fundamental para a visibilidade da SBGG na era digital.

Comissão de comunicação 
Aqueles que fazem parte desta comissão ficam responsáveis por conduzir a SBGG nos meios de comuni-

cação – acompanhando até mesmo publicações e declarações públicas. Além disso, também são encarregados 
de coordenar campanhas de valorização profissional e institucional. Em suma, a comissão concentra seus 
esforços no assessoramento da sociedade junto à mídia. Esse é um ponto fundamental para que a SBGG seja 
bem-vista pela população – não só de médicos, mas também de pacientes.

Durante todos esses anos de história, cada uma dessas comissões prestou um papel 
fundamental na promoção de conhecimento e conscientização sobre o envelhecimento 
saudável. Por isso, apresentamos, a seguir, algumas iniciativas de destaque em nossa 
sociedade, fruto de um trabalho incansável de pessoas e gestões extremamente capacitadas 
no desenvolvimento da SBGG.
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Guia para jornalistas na 
cobertura do envelhecimento

Recomendações da Sociedade 
Brasileira de Geriatria e 

Gerontologia para a elaboração 
de diretivas antecipadas de 

vontade

O que são cuidados paliativos?

Inflammaging: inflamação 
sistêmica e de baixo grau 

decorrente do envelhecimento

Guia para cuidadores de idosos Guia da síndrome 
mielodisplásica

Dor: o quinto sinal vital / 
abordagem prática no idoso

Geriatria – guia de vacinação O uso da via subcutânea em 
geriatria e cuidados paliativos

Guia prático: vacinação do idoso
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Vamos falar de cuidados 
paliativos

Quando um ente querido está 
morrendo – o que você pode 

esperar e como você pode ajudar

A importância da suplementação 
nutricional em idosos – 

benefícios da vitamina D, 
proteína e cálcio

Disfagia e desnutrição

Outros projetos:

“SBGG vai às escolas”
Com o objetivo de proporcionar aos jovens brasileiros uma maior compreensão sobre o processo de 

envelhecimento e uma reflexão sobre o futuro, em 2015, a presidente do departamento de Gerontologia 
da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, Marai Angélica Sanchez, elaborou o projeto “SBGG 
vai às escolas”.

Parte importante deste projeto é o concurso nacional de redação direcionado a alunos matriculados no 
primeiro e no segundo ano do ensino médio, de escolas públicas e privadas de todo o país. Nele, cada parti-
cipante escreve uma redação inédita e original, em língua portuguesa, que é avaliada por uma comissão com-
posta por especialistas em Gerontologia titulados pela SBGG, de 
todas as regiões do país. 

A primeira edição aconteceu em 2016 com o tema “Como eu 
quero envelhecer”. A segunda edição aconteceu no ano de 2020, 
com o tema “Envelhecendo no Brasil do século XXI”. A fina-
lidade precípua deste concurso é levar o jovem a refletir sobre o 
fato de que o envelhecimento não é a via final – que a expectativa 
de vida aumenta a cada ano e que há muito o que se viver.

O vencedor do concurso é premiado com uma viagem ao 
local do congresso e sua redação é lida na sessão de abertura. 
No primeiro concurso, as 20 melhores redações deram origem 
a um livro especial, editado pela SBGG e disponibilizado em 
versão digital para as escolas interessadas em utilizá-lo como 
material didático.
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“Cartas na mesa”
A Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, por meio de sua comissão permanente de cuidados 

paliativos, lançou o projeto “Cartas na Mesa” (originalmente conhecido como Go Wish®). A ideia surgiu com 
base em um jogo estadunidense autoaplicável para o público leigo. Essa é uma grande oportunidade para 
ouvir os pacientes, conhecendo a fundo os anseios de cada um nesse momento da vida.

Este jogo permite que uma pessoa fale das coisas que são mais importantes para ela de uma maneira fácil 
e lúdica. Com essas cartas, você encontra palavras para os possíveis momentos vivenciados nessa fase. “Cartas 
na mesa” também pode ser utilizado por amigos e família, de forma a gerar compreensão sobre como uns 
devem lidar com os outros.

Em sua caixa, há no total 36 cartas. Trinta e cinco descrevem vontades frequentes de pessoas que estão 
muito doentes ou morrendo. Segundo está disposto em nossas próprias instruções: as cartas sugerem como as 
pessoas desejam ser tratadas, quem elas querem perto de si e o que importa para elas. Uma carta é curinga. O 
jogador poderá usá-la para expressar algo que queira e que não esteja mencionado nas outras cartas.

Caso você ainda não conheça esta nossa iniciativa, aponte a câmera de seu celular para o QR Code abaixo 
e conheça mais detalhes sobre o jogo.

Uma entidade não chega a tantos anos de história por acaso. Durante todo o período de 
desenvolvimento da SBGG, a sociedade contou com a colaboração de diversos profissionais. 
Juntos, todos foram responsáveis por colocar em prática ideias e projetos genuínos que 
carregam todos os ideais defendidos até aqui. Nesse contexto de iniciativas, as comissões da 
SBGG fizeram a diferença na promoção de conscientização e melhoria da prática destinada 
à saúde do idoso. Por fim, também queremos evidenciar que há muitas outras iniciativas 
que poderiam ser contempladas neste material – tantas que não caberiam dentro de um 
livro – mas registraram marcas de orgulho em nossos corações. 
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Contribuições da SBGG 
para o envelhecimento 

saudável, ativo e 
qualidade de vida

Capítulo 10
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Desde o início de suas atividades, a SBGG busca maneiras de contribuir com a saúde da pessoa idosa. Seja 
por meio de investimentos em eventos, webinars, publicações científicas ou demais iniciativas, os temas 

“envelhecimento saudável”, “envelhecimento ativo” e “qualidade de vida” sempre estão em evidência.
Tais investimentos, assim como a evolução e a conscientização da população sobre o assunto, foram parte 

responsável por resultados animadores em relação à expectativa de vida da população brasileira. De acordo 
com dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), entre 1940 e 1960, o Brasil 
reduziu aproximadamente pela metade a taxa bruta de mortalidade – ou seja, o número de óbitos de um ano 
dividido pela população total em julho daquele mesmo ano. Tal informação representa uma queda de 20,9 
óbitos para cada mil habitantes para 9,8 para cada mil habitantes.

Entre 1940 e 2019, a expectativa de vida das pessoas idosas subiu 8,3 anos. Em 2019, um indivíduo, ao atin-
gir 65 anos, esperaria viver, em média, mais 18,9 anos, independentemente do sexo (17,2 anos para homens e 
20,4 anos para as mulheres). Segundo dados do IBGE, tal evolução relacionada à longevidade é notória. Em 
1940, a população de 65 anos ou mais representava 2,4% do total. Já em 2019, o número passou para 9,5% – 
um aumento de 7,1 pontos percentuais.

Expectativa de vida ao nascer no Brasil de 1960 a 2020

1960 1980 2000 2020* 

1970 1990 2010

52,5 62,5 69,8 76,6 

57,6 66,9 73,9
*Dados de 2019, obtidos com base nas publicações mais atuais divulgadas pelo IBGE.
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Entre as principais ações da entidade em prol de melhores condições de saúde para as pessoas idosas está a 
abordagem de diversas temáticas, como atividades físicas e hábitos saudáveis em congressos da especialidade. 
Tais eventos têm o objetivo de propagar informação de qualidade, assim como incentivar a formação conti-
nuada dos profissionais que se dedicam especificamente às pessoas idosas. Além disso, a SBGG tem buscado 
cada vez mais promover conscientização governamental sobre a importância de políticas públicas, ações e 
investimentos voltados à saúde da pessoa idosa.

Algumas contribuições registradas

1. Eventos
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2. Publicações

3. Campanhas

O que são cuidados paliativos? Guia prático: vacinação do idoso
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