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FbG Pergunta
Lincoln Lopes Ferreira, 
presidente da AMB

Em uma época em que se destacam revistas digitais e midias eletrônicas, é 
muita responsabilidade a continuidade de uma publicação impressa tradicio-
nal como a Revista FBG que, dirigida aos gastroenterologistas de todo Brasil, 
deve acompanhar o ritmo atual tanto de forma como de conteúdo. De fato, se 
observarmos as revistas leigas e, mais do que isso, as revistas brasileiras e 
internacionais desta ou daquela especialidade, veremos que não só o aspecto 
formal tem mudado bastante, como também o próprio conteúdo, ou seu modo 
de apresentação mais objetivo e de leitura rápida. Esses aspectos foram con-
siderados pela Diretoria da FBG: na verdade, mudanças importantes se faziam 
necessárias e acabam de ser implementadas.

É com muita satisfação que iniciamos hoje a nova Revista FBG. Foi levada 
em consideração a rapidez com que determinados assuntos são veiculados na 
mídia e a necessidade de “andar rápido” em busca de atualidades assim como 
do interesse maior ou menor que estas despertam. Assim, na nossa revista des-
taca-se a apresentação gráfica com visual atraente e moderno. Além disso, os 
temas dos diferentes artigos que são mais objetivos e, aliados à praticidade e 
linguagem acessível, são voltados para os colegas de todo o Brasil. 

Por outro lado, estamos perfeitamente conscientes de que é muito impor-
tante o feedback dos colegas. Isto é: a opinião dos leitores, com críticas, suges-
tões e – por quê não? – confirmações positivas e de apoio. Mais do que isso, 
são fundamentais as contribuições e colaborações de eventos, congressos e 
cursos, além de atividades locais de interesse. 

Contamos com vocês.
Joaquim prado p. Moraes Filho, Corpo editorial
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veitaram a campanha de desconto di-
vulgada amplamente pela Federação. 
Após essa data, o valor da anuidade 
é R$ 600,00. De acordo com o diretor 
financeiro da Federação, Justiniano 
Vavas, o reajuste na anuidade de 2018 
foi um item amplamente debatido na 
Reunião do Conselho Deliberativo com 
a concordância de todas as federadas 
e de toda a Diretoria da FBG. O critério 
definido para o reajuste, reforça Vavas, 
foi econômico.

“Evitamos o reajuste da anuidade 
este ano com base nos índices tradi-
cionais da economia do ano passado. 
Por exemplo, o Índice Geral de Preços – 
Mercado (IGP-M) e o Índice Geral de Pre-
ços – Disponibilidade Interna (IGP-DI) 
ficaram deflacionados. Se fôssemos ba-
sear o reajuste nesses indexadores da 
economia, teríamos que deflacionar ain-
da mais nossa anuidade. Acontece que 
todos os custos das ações, iniciativas e 
projetos que lastreiam as atividades da 
FBG (como as passagens aéreas, es-
paços para eventos, custos de manu-
tenção da sede etc.) e dos próprios as-
sociados aumentaram em larga escala. 
Precisávamos redimensionar o valor da 
anuidade para que ele se encaixasse mi-
nimamente na realidade econômica do 
País”, explica o diretor.

Uma das principais perguntas dos associados 
que têm chegado ao WhatsApp da FBG é saber 
a razão para o aumento na anuidade que, neste 
ano, foi reajustada para R$ 550,00 para os sócios 
que pagaram sua anuidade até 30 de abril e apro-

FBG exPLiCA:
POR QUE A ANUIDADE 
DE 2018 FOI REAJUSTADA?
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via de mão única para eles: o sócio paga 
a anuidade que mantém a FBG e isso 
nos dá condições de oferecer ao asso-
ciado uma série de vantagens, como 
desconto em todos os nossos eventos 
oficiais, desconto na inscrição da prova 
de título de especialista em gastroente-
rologia, acesso aos cursos on-line e à 
Biblioteca RIMA, isenção no curso da 
FBG no Gastrão e a possibilidade de ler 
as principais publicações sobre nossa 
especialidade”, destaca o diretor finan-
ceiro da FBG, Justiniano Vavas.

Para o sócio que decidir participar da 
SBAD 2018, a grande vantagem finan-
ceira é o desconto do valor integral da 
anuidade na taxa de inscrição. Caso o 
associado pague sua taxa de inscrição 
para a SBAD até 15 de agosto (cujo va-
lor é de R$ 1.100,00), com o desconto da 
anuidade em cima desse valor, a taxa de 
inscrição para o sócio da FBG cai para 
R$ 500,00. Além disso, o associado tem o 
direito de usufruir, durante todo o ano, dos 
benefícios oferecidos pela Federação.

Você sabia que a FBG mantém uma po-
lítica de descontos para sócios em dia 
e que é fundamental no pagamento da 
anuidade? Por isso, uma das primeiras 
medidas da Diretoria em 2018 foi ofere-
cer desconto para os associados quita-
rem suas anuidades: quem pagou até 30 
de abril desembolsou R$ 550,00. 

Para o sócio que ainda não conse-
guiu quitar sua anuidade, o preço, que 
passou por um reajuste, é de R$ 600,00. 
A cobrança deste ano é feita por meio do 
site da FBG (www.fbg.org.br), onde o só-
cio acessa o boleto eletrônico, que pode 
ser pago via cartão de crédito, débito e 
boleto bancário on-line.

“A FBG sustenta parte de suas ativi-
dades e sua política de descontos com 
a receita gerada pelas anuidades. É uma 

SóCIOS EM DIA PODEM 
DESCONTAR VALOR DA 
AnuIdAdE nA hoRA dE 
SE INSCREVER NA SBAD
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Os presidentes da Sociedade Catari-
nense de Gastroenterologia (SCG) e da 
Sociedade Paranaense de Gastroen- 
terologia e Nutrição (SPGN), Manoel 
Carlos de Brito Cardoso e Eloá Marussi 
Morsoletto, participaram do Digesul 
2018, o Congresso Sul-Brasileiro de 
Doenças Digestivas. O evento ocorreu 
entre 16 e 21 de abril, no Centro de Even-
tos Sistema Fiep, em Curitiba (PR).

Eloá abriu a programação de gas-
troenterologia do evento e fez uma 
miniconferência sobre a situação atual 
da especialidade na região sul do País. 
Ela também falou sobre colite micros-
cópica e preparação do paciente para 
a imunossupressão. O presidente da 
SCG participou de uma mesa-redonda 
sobre intestino. 

A Sociedade de Gastroenterologia do Espírito Santo fará 50 anos em 
junho deste ano, e, para celebrar a história da entidade, a 37ª edição 
da Jornada Capixaba do Aparelho Digestivo será realizada entre 14 
e 16 de junho. Na programação pré-congresso, em 14 de junho, será 
ministrado um curso interamericano de prevenção para o câncer gas-
trointestinal. O encontro reunirá palestras de profissionais nacionais 
e internacionais sobre gastroenterologia e endoscopia. Um deles é o 
presidente eleito da Sociedade Interamericana de Endoscopia Digesti-
va (SIED), Azadur Jorge Tchekmedyian.

A Jornada acontecerá no hotel Ilha do Boi, e as inscrições podem ser 
feitas pelo telefone (27) 3324-1333 ou pelo e-mail soges.soges@gmail.
com (falar com Larissa ou Vanessa). Membros da Federação Brasileira 
de Gastroenterologia têm desconto na inscrição.

A Sociedade Gaúcha de Gastroentero-
logia (SGG) fará parte da organização 
do X Simpósio Sul-Americano do Apa-
relho Digestivo. O evento acontecerá 
entre 14 e 16 de junho, no Sheraton 
Porto Alegre hotel, na capital gaúcha. 
O evento acontece em paralelo à 12ª 
edição do Sul-Gastro.

Além da programação de palestras, 

o Simpósio oferecerá o Curso Prático 
de Nós, Suturas e Anastomoses para 
Videocirurgia e o Curso Teórico Prático 
de Resoluções de Situações Complexas 
em Videolaparoscopia. Para se inscrever 
no evento e nos cursos, acesse o site 
www.sgg.org.br. Associados quites das 
entidades promotoras têm desconto na 
inscrição. 

Presidentes de 
federadas do sul 
participaram 
do Digesul

XXXVii Jornada capixaba do 
aparelho Digestivo em junho

X simpósio 
sul- 

-americano 
do aparelho 

Digestivo
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A Associação Cearense de Gastroenterologia realiza, em 11 e 12 
de maio, a terceira edição do hepato Fortaleza. O evento aconte-
cerá no hotel Seara e terá palestras sobre cirrose, doença hepá-
tica autoimune, doenças metabólicas do fígado, hepatites virais, 
NASh e transplante hepático.

A edição 2018 tem o objetivo de fomentar discussões de 
profissionais locais e convidados, além de promover o inter-
câmbio de conhecimento e atualização científica dos temas. O 
evento deve ainda proporcionar acesso às novidades da indús-
tria farmacêutica.

A programação, que terá convidados de reconhecida 
atuação nacional e internacional, está dividida em mesas- 
-redondas, conferências e apresentações de pôsteres. Além 
de palestrantes do Ceará, confira a seguir alguns convidados 
com presença confirmada: Edison Roberto Parise (SP), José 
Eymard M. de Medeiros Filho (PB), Mário Guimarães Pessôa 
(SP) e Paulo Lisboa Bittencourt (BA), presidente da Sociedade 
Brasileira de hepatologia (SBh).

Membros da Sociedade Paranaense de Gastroenterologia e Nu-
trição (SPGN), estudantes de medicina e residentes médicos se 
reúnem bimestralmente para estudar e diagnosticar casos de pa-
cientes com problemas pancreáticos ou gastrobiliares. A ideia é 
que eles discutam os possíveis diagnósticos ou estudem casos 
já fechados. Os encontros acontecem no hospital de Clínicas ou 
na Associação Médica do Paraná.

A Sociedade de Gastroenterolo-
gia do Rio de Janeiro (AGRJ) reali-
zou, em 5 de maio, o I Simpósio de 
Atualização AGRJ - 2018. O evento 
aconteceu no Centro de Conven-
ções do Colégio Brasileiro de Cirur-
giões (CBC), na capital fluminense.

Sob o tema Prevenção e Trata-
mento das Lesões Malignas do TGI, 
o dia foi dividido em dois módulos 
de palestras: Esôfago e Intestino. 
Os palestrantes convidados foram 
Celso Amorim, Felipe Mendonça, 
Alexandre Pelosi, Huang Ling Fang e 
Maria de Lourdes Oliveira.

Associação Cearense de
Gastroenterologia participa 
do III Hepato Fortaleza

Sociedade Paranaense de 
Gastroenterologia e Nutrição
realiza reuniões de casos 
pancreáticos e gastrobiliares

simpósio de 
atualização 
da aGRJ
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RepoRtagem

O cirurgião geral e gastroenterologista Lincoln Lopes 
Ferreira assumiu a presidência da Associação Médi-
ca Brasileira (AMB) em outubro de 2017. À frente 
do cargo, ele tem o desafio de representar a classe 
médica em um cenário onde a saúde pública enfren-
ta sérios problemas de subfinanciamento e falta de 
estrutura. Além disso, o rápido envelhecimento po-
pulacional exige cuidados que precisam passar por 
medidas imediatas em termos de gestão. Confira a 
seguir a entrevista exclusiva concedida por ele para 
a Revista FBG.

Qual sua avaliação sobre o cenário 
da saúde no Brasil?
Lincoln Lopes Ferreira - O panorama é extrema-
mente preocupante. Há demandas de toda ordem e 
natureza. A estrutura que temos hoje não tem acom-
panhado a transformação da sociedade. O rápido 
envelhecimento populacional exige muitos cuidados 
em termos de saúde, já prejudicada pela atual falta 
de estrutura e subfinanciamento. Olhando para esse 

cenário, entendemos que medidas importantes pre-
cisam ser tomadas na gestão da saúde pública. Urge 
repensarmos o Sistema Único de Saúde (SUS) com 
adequado financiamento e planejamento, tanto para 
o atendimento imediato das necessidades da popu-
lação quanto para a prevenção. É preciso também 
buscar soluções que atendam ao País, respeitando as 
diferenças regionais.

Como o senhor vem atuando nessas questões
à frente da AMB?

Temos nos empenhado em defender políticas 
públicas que repensem a saúde de maneira inte-
gral, com foco em soluções técnicas e profissionais 
para resolver os inúmeros problemas que afligem a 
população. Não há mais espaço para soluções ba-
seadas puramente em ideologias. Precisamos pen-
sar em soluções que atendam ao Brasil como um 
todo. Temos um país com várias realidades e isso 
precisa ser levado em conta na busca e aplicação 
de novas soluções. Antes da execução de um pro-

“Não há mais esPaço 
Para solUções baseadas 
PUrameNte em ideoloGias”
Presidente da AMB, Lincoln Lopes Ferreira fala sobre a 
importância de planejar estratégias de gestão em saúde 
que atendam às diferentes realidades do País

Por Daniella Pina

FbG PerGUNta
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jeto, é fundamental ter o planejamento adequado 
para que não implique no desperdício de recursos, 
como se tem observado.

Qual sua avaliação sobre a questão da portaria 
que restringe a abertura de novos cursos de 
medicina nos próximos cinco anos?

Essa é uma questão crucial para a medicina e 
para a saúde da população. Depois de muitas co-
branças, denúncias e sugestões, conseguimos pres-
sionar o governo federal para que tomasse uma 
importante decisão: foram assinadas duas portarias 
pelo Ministério da Educação. Com isso, ficam sus-
pensos por cinco anos a abertura de novas esco-

las médicas e o aumento de vagas em cursos de 
graduação em medicina, ofertadas por instituições 
de ensino superior vinculadas ao sistema federal. 
Também fica estabelecida a criação de um grupo 
de trabalho para subsidiar a reorganização da for-
mação médica, com foco na melhoria da qualida-
de profissional. Consideramos a decisão uma im-
portante vitória da população brasileira, da classe 
médica, da AMB e demais entidades que há muito 
tempo têm cobrado soluções e medidas concretas. 
Em 15 anos, o número de escolas médicas no Bra-
sil mais que duplicou, passando de 120 para 302 
cursos. Muitos deles não oferecem condições de 
formar um médico. Nosso foco é na boa formação 
e qualidade do atendimento, buscando a melhoria 
da saúde pública.

recentemente, o CFM publicou o estudo de 
demografia médica no Brasil. Como o senhor vê 
a questão da desigualdade na distribuição dos 
profissionais no País?

Apesar de ter 452.801 profissionais (razão de 
2,18 médicos por mil habitantes) em janeiro de 
2018, o Brasil ainda sofre com grande desigualdade 
na distribuição da população médica.  É uma situa-
ção muito crítica, que necessita de gestão pública 
séria e soluções planejadas com base em análise de 
fatos e dados. A pesquisa oferece importante insu-
mo para a busca de soluções para questões da me-
dicina, do médico e da saúde no Brasil, pois mostra 
que tanto a vinda de médicos estrangeiros quanto 
a abertura sem precedentes de cursos e escolas mé-
dicas não foram capazes de resolver o problema da 
desigualdade na distribuição dos profissionais nas 
regiões do País - pelo contrário, agregaram uma sé-
rie de problemas à saúde pública. Não precisamos 
de médicos “importados”, e sim de carreira médica 
de Estado e condições de trabalho nas mais diver-
sas localidades. Isso exige políticas públicas que es-
timulem a migração e fixação de profissionais em 
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áreas menos desenvolvidas do interior. Os médicos 
precisam ter uma carreira de Estado que ofereça 
condições de trabalho, valorização profissional, 
segurança jurídica e possibilidade de investir em 
educação continuada. Esses são pontos fundamen-
tais para a AMB.

Pensando nos desafios atuais da saúde,
qual é o papel das sociedades médicas?

Há quase 70 anos, a missão da AMB é defender 
a dignidade profissional do médico e a assistência 
de qualidade à saúde da população brasileira. As 
sociedades médicas unidas podem fazer mais e me-
lhor pelos médicos, pela medicina e pela saúde. As 
entidades médicas têm muitas questões e temas de 
interesse comum na saúde pública do Brasil: mer-

cado de trabalho, carreira de Estado, remuneração, 
valorização no SUS, ensino médico no Brasil, Políti-
ca Nacional de Atenção Básica, entre outros. Temas 
que serão debatidos durante o próximo Encontro 
Nacional das Entidades Médicas (Enem), que acon-
tece nos dias 29 e 30 de maio, em Brasília, e reúne 
integrantes da Federação Nacional dos Médicos (Fe-
nam), Federação Médica Brasileira (FMB), Conselho 
Federal de Medicina (CFM) e Associação Médica 
Brasileira (AMB). A última edição do Enem acon-
teceu em agosto de 2013. A retomada desse encon-
tro em 2018 mostra o quanto as atuais lideranças 
médicas do País estão empenhadas em compartilhar 
informações e encontrar soluções para assegurar 
respeito, segurança e valorização aos médicos brasi-
leiros e do SUS.

“Os médicos precisam ter uma carreira de 
Estado que ofereça condições de trabalho, 
valorização profissional, segurança 
jurídica e possibilidade de investir em 
educação continuada. Esses são pontos 
fundamentais para a AMB”

FbG PerGUNta
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Uma (má)
distribuição
de especialistas
pelo Brasil Pesquisa Demografia Médica 2018 

mostra a desigualdade da divisão de 
médicos generalistas e especialistas nas 

cinco regiões brasileiras. Cenário entre 
os gastroenterologistas é semelhantePor Daniele Amorim

rePortaGem

ShUTTERSTOCK
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número de gastroenterologistas não é 
igualitária nas outras partes do Brasil. 
Vinte amigos atuam no nordeste, 18 
no sul, nove no centro-oeste e, para a 
região norte, sobraram três médicos. 

Em linhas gerais, esse é o cenário 
da gastroenterologia apresentado na 
Demografia Médica 2018. A pesquisa, 
feita pela Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo (FMUSP), 
com o apoio do Conselho Federal de 
Medicina (CFM) e Conselho Regional 
de Medicina de São Paulo (Cremesp), 
mostra o contexto brasileiro da medici-
na geral e suas 55 especialidades. 

A análise foi coordenada pelo pes-
quisador da USP Mário Scheffer, com 
dados da Comissão Nacional de Resi-
dência Médica (CNRM) e do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). Em uma somatória de médi-
cos generalistas e especialistas, a re-
lação é de 2,18 médicos para mil ha-
bitantes no País. Em comparação ao 
levantamento feito pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS) em 2013, 
houve um pequeno aumento da for-
mação de médicos desde então. Na 
época, o órgão divulgou que no Brasil 
havia 1,8 profissional formado para 
cada mil pessoas. 

A gastroenterologia é a 21ª área 
com mais profissionais. São 4.881 
médicos e a razão é de 2,35 gastroen-
terologistas para 100 mil habitantes. 
Em comparação ao último volume da 
Demografia Médica, publicado em 
2015, houve um aumento de 11% na 
formação desses especialistas. Mesmo 
com a notícia animadora que o cená-
rio da gastroenterologia cresce em 
âmbito nacional, o mesmo não pode 

Imagine 100 gastroenterologistas – 
incluindo você – de uma mesma 
turma de faculdade que se en-
contraram em uma reunião após 

20 anos da  graduação. Cinquenta e 
quatro deles são homens e quarenta 
e seis são mulheres. O grupo começa 
a conversar sobre a vida profissional 
e você nota uma desigualdade nos lo-
cais de atuação dos seus colegas: me-
tade deles tem consultórios na região 
sudeste. “Tudo bem!”, você pensa. 
“Nada mais justo, se levarmos em con-
sideração que é a região mais populo-
sa do País – com mais de 80 milhões 
de habitantes.” No entanto, a relação 
entre a proporção de habitantes e o 

A gastroente-
rologia é a 21ª 
área com mais 
profissionais. 

São 4.881 mé-
dicos e a razão 
é de 2,35 gas-

troenterolo-
gistas para 100 
mil habitantes
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ser dito ao comparar a distribuição 
desses especialistas nas cinco regiões 
do Brasil. 

Voltamos então ao exercício da 
reunião de classe de gastroenterologis-
tas, porém, agora com números reais 
para comparar quantos especialistas 
em gastroenterologia atendem a popu-
lação de diferentes regiões brasileiras. 
Enquanto em São Paulo há pouco mais 
de mil especialistas para atender uma 
população de 45 milhões de pessoas, 
o que equivale a 2,23 médicos para 
100 mil pessoas, no Tocantins, estão 
disponíveis três gastroenterologistas 
para 522 mil habitantes. A razão é de 
menos de um profissional (0,5) para 
atender a mesma parcela desses 100 
mil tocantinenses. 

Mas o problema da desigualdade 
de distribuição de profissionais não 

é exclusivo da gastroenterologia. Em 
números gerais, 54,1% dos médicos 
brasileiros atuam na região sudeste - 
com 41,9% da população brasileira -, 
e, no nordeste, onde estão 27,8% de 
habitantes do País, eles são assistidos 
por 17,8% profissionais de saúde. O 
presidente da Associação Médica Bra-
sileira (AMB) e também gastroentero-
logista, Lincoln Ferreira Lopes, explica 
o porquê: “Quanto mais você se afasta 
das capitais, mais o médico pode ser 
envolvido em conflitos políticos do 
município. Um exemplo: quando ele  
é contratado por uma prefeitura e, 
com a mudança de gestão, ele acaba 
demitido”. Tais práticas desmotivam 
o profissional, que procura atuar em 
regiões de maior densidade populacio-
nal para não ficar refém dessas amar-
ras políticas. “A instituição da carreira 
de Estado é a chave para começar a 
solucionar o problema da má distri-
buição de médicos e, particularmen-
te, de médicos especialistas em todo 
o País”, analisa o presidente da AMB. 

O coordenador da Comissão de De-
fesa Profissional da Federação Brasilei-
ra de Gastroenterologia (FBG), Sender 
Miszputen, reforça que a FBG conhece 
a situação da distribuição e tem polí-
ticas para equilibrar a quantidade de 
especialistas nas cinco regiões. “Esti-
mulamos a formação das Ligas Acadê-
micas, que, durante o curso formal de 
medicina, são incluídas em diversos 
projetos e pesquisas extracurriculares 
que envolvem os diferentes setores da 
gastroenterologia, esperando que, no 
futuro, os estudantes venham a ado-
tar a especialidade nos mesmos locais 
onde se formam.”

rePortaGem

ARQUIVO SBAD

Sender Miszputen, 
coordenador da 
Comissão de Defesa 
Profissional da 
Federação Brasileira 
de Gastroenterologia 
(FBG)
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Cento-Oeste
8,7%

Sul
18,6%

Sudeste
50,0%

Norte
3,0%

Nordeste
19,7%

Dos 4.881* profissionais espalhados no País,
53,9% são homens e 46,1% são mulheres.

Fonte: Demografia Médica 2018

Qual é o perfil do
gastroenterologista
no Brasil?

Onde eles atuam?

Qual é a média de idade 
desses especialistas?

Quantos desses especialistas 
possuem outra formação?

Vagas de residência

48,8 anos

Gastro + Clínica médica  46% 
Gastro + Endoscopia  32%
Gastro + Cirurgia geral  10%
Gastro + Pediatria  8%
Gastro + Anestesiologia  8%

Primeiro ano  136 
Segundo ano  113 
Terceiro ano  40 
Quarto ano  28

Os residentes de gastroenterologia
representam 0,9% dos médicos residentes
do Brasil em 2017.

* A Federação Brasileira de Gastroenterologia (FBG) 
ressalta que o número de especialistas apresenta-
do na Pesquisa Demográfica Médica não necessa-
riamente representa a realidade da especialidade 
no País. A pesquisa se baseia no registro de mé-
dicos em seus respectivos Conselhos Regionais de 
Medicina. Portanto, o número de profissionais que 
atua na Gastroenterologia pode ser bastante su-
perior se considerar que há profissionais atuando 
na área sem título ou mesmo registro específico. A 
própria FBG possui número superior de sócios em 
relação aos dados da pesquisa.
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Gastro atUal

Formada por centenas de milhões de micror-
ganismos que vivem no tubo digestivo, a 
microbiota gastrointestinal tem sido tema 
de um crescente número de pesquisas, so-

bretudo após o desenvolvimento dos estudos meta-
genômicos.

Embora a ciência esteja apenas começando a en-
tender como esses microrganismos impactam a saú-
de, é sabido que a microbiota exerce uma relação de 
simbiose com o organismo humano. Uma simbiose 
da qual resulta a manutenção da normalidade de fun-
ções imunológicas, metabólicas, motoras e a correta 
digestão e absorção de nutrientes.

“A microbiota atua como uma verdadeira bar-
reira aos agentes agressores, já que recobre toda 
a superfície do tubo digestivo, primariamente no 
intestino, competindo com os patógenos por nu-
trientes e sítios de ligação, produzindo substâncias 
inibidoras e impedindo sua penetração na mucosa 
intestinal”, explica a gastroenterologista, profes-
sora associada da Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG) e ex-presidente da FBG, Maria do 
Carmo Friche Passos.

De acordo com a especialista, um crescente nú-
mero de evidências tem demonstrado que uma alte-
ração permanente da composição ou da função da 

microbiota pode alterar a sensibilidade visceral, a 
motilidade, a permeabilidade intestinal e a respos-
ta imunológica, promovendo, dessa forma, um es-
tado pró-inflamatório. “Tais alterações, sobretudo 
nas funções imunes e metabólicas do hospedeiro, 
podem originar ou favorecer o aparecimento de di-
versas doenças como diabetes, obesidade, doenças 
neurológicas e autoimunes.” 

Estudos recentes também têm evidenciado o 
papel da microbiota na etiopatogenia de diversas 
doenças gastroenterológicas, como a síndrome do 
intestino irritável, doença inflamatória intestinal, 
doença celíaca, esteato-hepatite não alcoólica e neo-
plasias digestivas. 

alterações no padrão da microbiota
A composição da microbiota ocorre imediatamen-
te após o nascimento. No instante em que nasce, 
por parto normal, o bebê entra em contato com 
microrganismos que colonizam o canal vaginal da 
mãe ou com as bactérias da pele materna e de pro-
fissionais de saúde envolvidos no parto, nos casos 
de cesariana.

Após o primeiro ano de vida, a microbiota conti-
nua evoluindo, mas de forma mais estável. Fatores 
como aleitamento, estilo de vida, dieta, condições 

O papel da microbiota
na saúde humana
Pesquisas recentes têm evidenciado a importância desses 
microrganismos na etiopatogenia de doenças gastroenterológicas

Por redação
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trointestinais, sejam elas inflamatórias, metabólicas 
ou neoplásicas. 

O desafio da ciência, nos próximos anos, será 
desvendar o papel da microbiota na saúde humana 
e no metabolismo de medicamentos, além de desen-
volver e aperfeiçoar técnicas que permitam restau-
rar a microbiota alterada por algum fator. 

Maria do Carmo acredita que novas pesquisas 
sobre a inter-relação da microbiota intestinal com 
o hospedeiro serão essenciais para reconhecer pos-
síveis estratégias de como manipular de forma favo-
rável os milhares de microrganismos que habitam o 
trato digestivo, promovendo a eubiose e combaten-
do as possíveis doenças associadas. 

reFerêNCiA
PASSOS, MCF. Microbiota intestinal nas
doenças digestivas. 2017.

higiênicas e ambientais, bem como uso de antibióti-
cos e vacinações, também podem determinar altera-
ções definitivas em seu padrão.

Tais alterações, tanto na composição quanto na 
função da microbiota gastrointestinal, têm impacto 
direto na saúde humana e podem desempenhar um 
importante papel na etiopatogenia de doenças gas-
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Dra. Maria do Carmo Friche Passos, 
gastroenterologista e professora associada da 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
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Nos dias 11 e 12 de maio, quatro gran-
des eventos na área da gastroenterolo-
gia irão ocorrer simultaneamente no 
Amcham Business Center, na cidade de 

São Paulo. O III Congresso Brasileiro de Doenças 
Funcionais do Aparelho Digestivo, o II Congresso 
Brasileiro de Microbiota Intestinal, o I Congresso 
Brasileiro de Neurogastroenterologia e o I Simpó-
sio Multidisciplinar de Microbiontes devem, juntos, 
reunir mais de 800 participantes atuantes na área, 
que dividirão conhecimentos e atualizações nessas 
novas fronteiras da especialidade.

Realizado pela Federação Brasileira de Gastroente-
rologia (FBG), o evento trará dezenas de palestrantes 
nacionais, além de um convidado internacional, que 
irão propor discussões e atualizações nas áreas mais 
relevantes da especialidade. No III Congresso Brasilei-
ro de Doenças Funcionais do Aparelho Digestivo, por 
exemplo, serão debatidos os novos conceitos do Con-
senso de Roma IV, em especial sua nova abordagem 

Imersão
nas doenças
funcionais
Em sua terceira edição, o 
Congresso Brasileiro de Doenças 
Funcionais do Aparelho Digestivo 
irá ocorrer em paralelo a outros 
eventos da gastroenterologia e 
trará convidados para falar das 
principais atualizações da área

Por redação

esPeCial
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para os distúrbios da interação intesti-
no-cérebro - essa interação também será 
um dos alvos do II Congresso Brasileiro 
de Microbiota Intestinal, juntamente 
com as disbioses relacionadas aos cân-
ceres, doenças inflamatórias e outras en-
fermidades digestivas e extradigestivas.

Já o aprofundamento do conheci-
mento sobre a neuromotilidade e suas 
repercussões no trato digestivo estarão 
presentes no  I Congresso Brasileiro 
de Neurogastroenterologia. Quanto 
aos microbiontes, sua importância no 
I Simpósio Multidisciplinar de Micro-
biontes será discutir numa visão mul-
tidisciplinar para alcançar sua real 
dimensão na manutenção da saúde ou 
no aparecimento das doenças nos seres 
humanos. “O Congresso irá proporcio-
nar um subsídio cultural enorme para 
ajudar os gastroenterologistas brasilei-
ros a lidar com doenças funcionais do 
aparelho digestivo que acometem tan-
tos brasileiros atualmente”, destaca o 
presidente da FBG, Flávio Quilici.

MesA-reDONDA Eixo CérEbro-intEstino
Coordenada pelos professores Sender Jankiel Miszputen 
e Joaquim Prado P. de Moraes Filho, a mesa- -redonda 
abordará os seguintes temas: Como o intestino informa o 
cérebro, Como o cérebro processa a informação e Percep-
ção do paciente, com a especialista Maria Helena Itaqui 
Lopes (RS). A mesa-redonda acontecerá em 11 de maio, 
das 8h30 às 10h, na sala 1. 

CONFerêNCiAs iNterNACiONAis
Dr. DOuGLAs A. DrOssMAN
O médico norte-americano Douglas A. Drossman 
apresentará três conferências. Duas acontece-
rão em 11 de maio, na sala 1: The Role of Central 
Neuromodulators in Painful Functional GI Disorders 
será das 10h30 às 11h, e Story and Impact of Rome Foundation 
and Rome IV it’s Future in GI Health Care será das 16h às 
16h30. A terceira conferência, cujo tema é Communication 
Skills to Optimize the Patient - Physician Relationship, acon-
tecerá em 12 de maio, na sala 1, das 10h30 às 11h. 
Fundador do UNC Center for Functional GI & Motility Disorders, 
instituição reconhecida por suas pesquisas sobre distúr-
bios funcionais e motilidade gastrointestinal, Drossman 
é presidente da Rome Foundation, organização indepen-
dente que dá suporte a atividades destinadas a criar da-
dos científicos e informações educacionais para auxiliar 
no diagnóstico e tratamento de distúrbios gastrointesti-
nais funcionais.

MesA-reDONDA síndromE do intEstino
irritávEl: AspECtos diAgnóstiCos
Coordenada por Flávio Quilici e Sender Jankiel Mis-
zputen, a mesa-redonda irá abordar os temas: Diag-
nóstico baseado em critérios clínicos: quais suas 
limitações?, Síndrome do intestino irritável pós--in-
fecciosa e Desafio do paciente constipado: trânsito 
colônico lento, normal e defecação obstruída.

coNFiRa alGuNs Destaques
Da pRoGRaMação cieNtíFica
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Na Gastro

O sócio quite com a FBG que realizar sua atualização cadastral (como 
RG, CPF e endereço residencial e comercial) até junho deste ano irá 
concorrer a cinco exemplares do livro Tratado de Gastroenterologia – 
Da Graduação à Pós-Graduação (Ed. Atheneu), editado por Schlioma 

Zaterka e Jaime Natan Eisig, em sua se-
gunda edição. O resultado será divulga-
do nas redes sociais da FBG. A atualiza-
ção pode ser feita na área do associado 
no site da FBG, e o processo dura no má-
ximo cinco minutos. “O sócio não terá um 
contato eficaz com a FBG caso seu tele-
fone ou e-mail esteja errado. Isso garan-
te a eficácia da comunicação da entida-
de com seu quadro societário”, destaca o 
secretário-geral da FBG, Eli Kaihan Foigel. 
O sorteio acontece na sede da FBG no 
dia 4 de julho. Aproveite!

A próxima eleição da FBG, em outubro, fará história: pela primeira vez, a 
votação para eleger a nova Diretoria será totalmente on-line, reforçando 
o compromisso da atual gestão com a democracia. Antes, as eleições 
eram feitas presencialmente, sempre na SBAD, com votação em cédulas 
de papel e urna, e no máximo 600 sócios conseguiam votar. Com a vo-
tação on-line, ressalta o secretário-geral, Eli Kaihan Foigel, a ideia é que 
todos participem. “Os sócios adimplentes poderão votar, inclusive os 
que não puderem ir à SBAD. Isso vai democratizar as eleições. Poucas 
sociedades fazem isso. Estamos terminando o edital com os detalhes. 
Queremos uma FBG conectada com as práticas administrativas mais 
modernas e nos aproximar mais dos nossos sócios”, afirma Foigel.

inscrição para 
a prova de título 
na sBaD 2018 
será on-line

Inovação: eleição para nova
Diretoria terá votação on-line

Associados: atualizem seus
dados cadastrais até junho 
para concorrer a livros

Você pode garantir agora mesmo sua 
inscrição para a prova de título de es-
pecialista em gastroenterologia 2018 da 
FBG. O exame, que acontecerá em São 
Paulo (SP) em 20 de novembro, terá pela 
primeira vez um sistema de inscrição 
totalmente on-line. 

Basta acessar o link /www.fbg.org.
br/TituloDeEspecialista/Inscricao, ler o 
edital e garantir sua inscrição para a 
prova – o prazo para se inscrever vai até 
18 de outubro.

Assim, todos os documentos com-
probatórios deverão ser escaneados 
e enviados de forma on-line durante a 
inscrição. As autenticações exigidas de-
verão conter assinatura digital fornecida 
pelo cartório e, caso sejam identificadas 
pendências na documentação enviada, o 
candidato será comunicado via e-mail, 
assim como na área do candidato no site, 
tendo o prazo máximo de cinco dias cor-
ridos para regularizar suas pendências. 

Ao final da inscrição, um boleto é 
emitido para o sócio efetuar o paga-
mento. A taxa é de R$ 1.497,60 para 
sócios adimplentes da FBG - para quem 
não é, o valor é de R$ 1.872. O associa-
do que tiver qualquer dúvida pode entrar 
em contato pelo e-mail secretaria@fbg.
org.br ou WhatsApp da FBG no número 
(11) 987 812 071.
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Nos dias 16 e 17 de março, em Arraial d’Ajuda, na 
Bahia, ocorreu a Reunião do Conselho Delibe-
rativo 2018 da FBG, que reuniu os presiden-
tes das federadas de todo o Brasil. Os temas 
discutidos foram os resultados das atividades 
de 2017 e a programação científica e metas 
para 2018, além dos trabalhos para a organi-
zação do III Congresso Brasileiro de Doenças 
Funcionais, em maio, e da XVII SBAD/SPED, 
em novembro. De acordo com o presidente da 
FBG, Flávio Quilici, a ideia no evento foi pres-
tar contas: “Pudemos mostrar a todos que fi-
zemos a adequação da FBG à nova realidade 
econômica do Brasil. Foi muito importante 
para nós a adaptação para essa real situação. 
hoje, a FBG está bem equilibrada, a ponto de 
fazermos planos maiores em 2018”.

Ainda segundo Quilici, a FBG mantém sua 
convicção e propósito de priorizar as federa-

das em 2018, de se aproximar ainda mais dos 
sócios, modernizando sua gestão, e ressaltar 
a força da especialidade na SBAD, que, em 
2018, ocorrerá em paralelo ao Congresso Pan
-Americano de Gastroenterologia. “Teremos 
em São Paulo o maior evento em gastroente-
rologia já feito no Brasil. Contamos com a pre-
sença de todos os nossos sócios para esse 
grandioso evento”, convoca o presidente. 

O Conselho Deliberativo da FBG é consti-
tuído pelo presidente em exercício, pela sua 
respectiva diretoria, presidentes das asso-
ciações federadas, capítulos, associações fi-
liadas, comitês e os três últimos presidentes.

Reunião do Conselho 
Deliberativo reúne 
federadas de todo
o Brasil

Membros da 
Diretoria Executiva, 

do Conselho 
Deliverativo e 

das federações 
estiveram reunidos 

entre os dias 16 e 
17 de março
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Na Gastro

pioneiro da especialidade 
morre aos 100 anos
A FBG comunica com profundo 
pesar o falecimento do Prof. Dr. 
Nereu de Almeida Junior, aos 100 
anos de vida. Nascido em 20 de 
junho de 1917, ele foi um dos pio-
neiros da gastroenterologia e da 
hepatologia no País. Um dos fun-
dadores da Sociedade Brasileira 
de Hepatologia (SBH) e da So-
ciedade de Gastroenterologia de 
Minas Gerais (SGMG), além de ter 
sido seu presidente (1951–1959 e 1970), ele foi ainda presidente 
da FBG entre 1970 e 1972.

O ouvidor da Santa Casa de BH, Manoel Hygino dos Santos, 
lançou em outubro do ano passado o livro Nereu de Almeida 
Junior - O Homem e a Medicina, sobre sua trajetória pessoal e 
profissional. Diante da imensurável contribuição à medicina, a 
Federação Brasileira de Gastroenterologia presta condolências à 
família, amigos, ex-alunos e colegas de profissão por essa ines-
timável perda.

Um novo teste rápido para identificar patógenos infecciosos nas fezes 
em tempo real foi o grande vencedor do Shark Tank 2018, premiação 
que ocorreu durante a AGA Tech Summit 2018, em março, nos EUA. 
Organizado pela Associação Americana de Gastroenterologia (AGA), a 
AGA Tech Summit tem como objetivo promover  e discutir o futuro da 
tecnologia em gastroenterologia.

De acordo com o vencedor do Shark Tank 2018, Dr. Chang-hee Kim, 
diretor executivo da GoDx, Inc., a nova ferramenta para análise rápida 
de fezes para patógenos promete ser revolucionária, pois pode forne-
cer resultados em até 15 minutos.

(Fonte: Informações do site da AGA)

Dispositivo para análise de
amostras de fezes vence prêmio 

Simples, rápido e dinâmico. O sócio da 
Federação Brasileira de Gastroenterolo-
gia já pode ficar por dentro das notícias 
e novidades sobre as atividades da FBG 
na tela do celular! O novo aplicativo está 
disponível para baixar nas plataformas 
Android e iOS. Basta digitar “App FBG” na 
área de busca da plataforma. Pelo app, é 
possível ficar de olho nos comunicados 
e informações sobre a entidade, além de 
acompanhar a grade de eventos nacionais 
e internacionais e ter acesso a conteúdo 
como normativas e código CID, além de ter 
toda a nova Revista FBG na palma da mão.

O aplicativo é mais uma iniciativa da 
FBG no sentido de modernizar sua ges-
tão, levando a todos os sócios as notícias 
e novidades sobre a Federação. “Um dos 
pilares da atual Diretoria é se conectar 
cada vez mais com seus associados. 
A criação do aplicativo e a abertura de 
novos canais de comunicação com seus 
sócios, como o WhatsApp, têm como 
objetivo dar mais voz aos associados de 
toda a FBG”, destaca o secretário-geral 
da Federação, Eli Kaihan Foigel. Críticas 
e sugestões podem ser 
enviadas para o e-mail 
secretaria@fbg.org.br.

app da FBG
disponível
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