
Grupo de Interesse em Enfermagem Gerontológica 

Os Grupos de Interesse na área de Gerontologia, vinculados ao Departamento de 
Gerontologia da SBGG-RS, foram criados para atender às políticas de educação permanente aos 
profissionais de saúde sobre envelhecimento e saúde, com olhar multidimensional e 
multidisciplinar, bem como para disseminar os cuidados na atenção às pessoas idosas e à 
população em geral. Tais grupos visam a oportunizar espaços de discussão em assuntos 
específicos e à integração da prática clínica baseada em evidências científicas nas diferentes 
áreas de atuação das equipes multiprofissionais junto à pessoa idosa e sua família. O primeiro 
grupo formado foi o da Saúde Pública e Envelhecimento (GISPE), sucessivamente foram surgindo 
outros: Assistência Farmacêutica, Fisioterapia, Nutrição, Fonoaudiologia e Enfermagem. 

O Grupo de Interesse em Enfermagem Gerontológica (GIEG) foi criado em setembro de 
2016, iniciando seu funcionamento em maio de 2017. É um grupo com interesse científico, 
criado para agregar enfermeiros com a finalidade de produzir e divulgar resultados de trabalhos 
e estudos de interesse para as subáreas: formação e qualificação permanente de profissionais 
enfermeiros, práticas profissionais na atenção à saúde e gestão de serviços da área, visando à 
garantia da atenção integral das pessoas idosas.  

O grupo de interesse se vinculou ao Departamento Científico de Enfermagem 
Gerontológica (DCEG), da Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn-RS), desde abril de 2017, e 
vem desenvolvendo atividades científicas em parceria. A coordenação está a cargo da Enfª 
Mestre Maria Cristina Sant'Anna da Silva, associada da SBGG e da ABEn, e a coordenação adjunta 
é da Enfª Drª Iride Cristofoli Caberlon. 

Atividades desenvolvidas pelo GIEG:  
Reuniões: um encontro mensal, de março a janeiro de cada ano, sempre na primeira segunda-
feira do mês, no horário das 14h30 às 16h30, ocorrendo de forma alternada a cada mês na 
AMRIGS e na ABEn-RS.  
Atividades Científicas: São definidas a cada início do ano civil, podendo ser: cursos de extensão, 
Caravana sobre Envelhecimento, Jornada de Inverno, palestras, oficinas, produção de materiais 
informativos, artigos, guias, manuais, campanhas, dentre outras. 

Participantes do Grupo:  
Podem participar enfermeiros sócios ou não da SBGG-RS, devendo para tanto entrar em 

contato pelo telefone (51) 3014-2080 (das 14 às 18h) ou pelo e-mail secretaria@sbggrs.org.br, 
informando seu nome, telefone, formação e área de atuação.

mailto:secretaria@sbggrs.org.br

