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NO DIA 22 DE OUTUBRO a Federação Brasileira de Gas-
troenterologia completou 68 anos de história voltada à 
promoção de ações que buscam a melhoria da qualidade 
da atuação dos profissionais médicos na especialidade. 
Atualmente a instituição, que é presidida pelo Dr. Flavio 

Quilici, conta com 4300 associados e participa, juntamente com 64 
especialidades reconhecidas, do Conselho Científico da Associação 
Médica Brasileira (AMB).

A ideia da FBG surgiu durante a organização do I Congresso Bra-
sileiro de Gastroenterologia, em 1949,  quando a instituição uniu as 
três sociedades da especialidade já existentes no Brasil, a do Rio de 
Janeiro, a de São Paulo, e a de Minas Gerais,  para formar o 
que viria a ser a instituição globalizada de hoje. Conec-
tada com os desdobramentos da especialidade nos 
quatro cantos do mundo, a FBG é filiada à Organiza-
ção Panamericana de Gastroenterologia (OPGE) e à 
Organização Mundial de Gastroenterologia (OMGE). 

Além de um calendário movimentado de even-
tos, cujo destaque este ano é a SBAD, Semana 
Brasileira do Aparelho Digestivo, que vai aconte-
cer entre 11 e 15 de novembro em Brasília com 
mais de 5 mil participantes, a FBG dispõe de 
outros importantes recursos de aperfeiço-
amento disponibilizados aos médicos 
dedicados às especialidades afins à 
gastroenterologia, como a Universi-
dade FBG, o Programa Jovem Gas-
tro, as publicações científicas GED 
e Revista Arquivos de Gastroente-
rologia, e o Boletim Informativo da 
Federação "Jornal da FBG”.  

Para fazer parte do quadro de 
sócios da FBG é só consultar o por-
tal da instituição disponível no site 
www.fbg.org.br.

FBG faz 68 anos!

EDITORIAL 
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SOCIEDADES – NBEHPM

O NÚCLEO Brasileiro 
para Estudo do 
Helicobacter pylori 
foi fundado em 
23 de outubro de 

1994, como um departamento 
especializado da FBG. Durante 
a gestão do Prof. Dr. Luiz 
Gonzaga Coelho, houve uma 
reforma dos seus Estatutos 
e, a partir de então, passou a 
denominar-se NÚCLEO BRASI-
LEIRO PARA ESTUDO DO HELI-
COBACTER PYLORI E MICRO-
BIOTA (NBEHPM), momento em 
que foi agregada ao Núcleo 
essa importante área de 
estudo, a microbiota humana, 
que atualmente desperta 
um efervescente número de 
investigações científicas.

Atualmente, o departamento 
é constituído por 116 sócios de 
diversas categorias de profis-
sionais de saúde. Eles exclu-
sivamente encontram no  site 
nucleohpylori.org.br ou hpylori.
org.br, resumos atualizados do 
que foi publicado, até o mês 
anterior à data de acesso, sobre 
os temas relativos ao Núcleo, 

além de poderem acessar as 
aulas gravadas do Seminário 
da SBAD BH e ler alguns  artigos 
científicos comentados e tradu-
zidos – uma colaboração do Dr. 
Laercio Tenório.

Diante da constatação do 
aumento das taxas de resis-
tência aos antimicrobianos  e 
do crescimento no número 
de falhas aos tratamentos da 
infecção por H. pylori no Bra-
sil, o NBEHPM realizou o 4º 
Consenso Brasileiro sobre o H. 
pylori, que aconteceu no final 
de agosto, quando foram revi-
sados os tratamentos reco-
mendados para o nosso país e 
discutidos os aspectos associa-
dos à infecção da microbiota. 

Na XVI SBAD, em Brasília, rea-
lizaremos o XVIII Seminário do 

NBEHPM, no qual serão abor-
dados importantes temas rela-
tivos ao manejo da infecção 
pelo H. pylori e as mais recen-
tes evidências sobre a micro-
biota humana. 

Em 2018, o Brasil sediará o 
VIII International Symposium 
on Helicobacter pylori and 
Gastric Cancer, relevante fórum 
de discussão científica cuja 
programação e cujos assuntos 
tratados são vastos, incluindo 
a microbiota. Esse evento ocor-
rerá na cidade de Belo Hori-
zonte, no mês de abril de 2018, 
e vários renomados palestran-
tes internacionais estarão pre-
sentes objetivando-se uma 
excelência científica sem pre-
cedentes nas apresentações e 
discussões.

DIRETORIA DO NBEHPM PARA O BIÊNIO 2017-2018

PRESIDENTE: Dr. James Ramalho Marinho (AL)

VICE-PRESIDENTE:Dra. Maria do Carmo Friche Passos (MG)

SECRETÁRIO: Dr. Celso Mirra de Paula e Silva (MG)

TESOUREIRO: Dr. Laercio Tenório Ribeiro (AL)

James Ramalho Marinho
Presidente do Núcleo Brasileiro para Estudo do 

Helicobacter Pylori e Microbiota (NBEHPM)
Professor Adjunto e Coordenador da Disciplina de Doenças 

Infecciosas e Parasitárias da UNCISAL
Membro Titular da FBG e SBH

Núcleo Brasileiro 
para Estudo do 
Helicobacter Pylori e 
Microbiota 



6 atividade metabólica impor-
tante para o corpo humano, 
como se fosse um verdadeiro 
órgão virtual1,2. Concluímos 
que a microbiota tem papel 
bem definido em determina-
das situações e provável atu-
ação em outras, pois consiste 
em um complexo ecosistema 
que vivem no trato diges-
tório – são cerca de 100 tri-
lhões de bactérias, com 500 a 
1000 diferentes espécies, que 
colonizam o tubo digestório 
logo após o nascimento, e se 
estabilizam quanto à diversi-
dade e perfil populacional ao 
redor dos dois anos de idade. 
Diferentes fatores, como o 
tipo de parto, as caracterís-
ticas da amamentação, do 
estilo de vida, da dieta, da 

Microbiota intestinal: 
modismo ou novos caminhos 
para a terapêutica?

HÁ POUCO MAIS DE 
duas décadas, era 
ainda bastante 
questionado o 
papel da micro-

biota (antes referida como 
flora intestinal) no organismo 
humano. "Por que será que 
tantas bactérias coexistem no 
trato gastrointestinal? era a 
questão levantada, com mui-
tas hipóteses a título de res-
posta, que, com poucas exce-
ções,  bactérias eram de que 
as bactérias eram considera-
das seres indesejáveis.

A situação hoje é bem dife-
rente devido ao número cres-
cente de publicações sobre 
o tema, o que certamente 

levanta a pergunta “E daí?” 
do ponto de vista prá-

tico. O fato é que questões 
sobre alterações da compo-
sição da microbiota (disbiose 
ou disbacteriose) relaciona-
das com: alterações da sen-
sibilidade visceral, motilidade 
intestinal, permeabilidade 
celular e resposta imune, têm 
sido parcial ou totalmente 
respondidas com numerosos 
trabalhos, sugerindo papéis 
definidos para a microbiota 
gastrointestinal. O número 
de pesquisas básicas e clí-
nicas  tem aumentado subs-
tancialmente, demonstrando 
que a microbiota intestinal 
tem efetivamente importante 
influência na manutenção da 
saúde e no desenvolvimento 
de determinadas enfermi-
dades.  Além disso,  exerce 

Joaquim Prado Moraes-Filho
Professor Livre Docente de Gastroenterologia

Faculdade de Medicina da USP

Opinião 
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vacinação, além de condi-
ções ambientais, de higiene, 
dentre outros, determinam o 
padrão da microbiota, que se 
mantém mais ou menos inal-
terado durante toda a vida3.

Existem evidências conclu-
sivas sobre o papel da micro-
biota na resposta imune, 
sendo fundamental para o 
desenvolvimento e expansão 
do tecido linfoide e manu-
tenção da imunidade intesti-
nal. Por outro lado, tem sido 
demonstrada a participação 
da microbiota na etiopato-
gênese da obesidade e de 
determinadas enfermidades 
gastrointestinais, como sín-
drome do intestino irritável, 
doença inflamatória intesti-
nal, doença celíaca, esteato-
-hepatite não alcoólica e neo-
plasias digestivas3,4. Também 
tem sido estudado o papel da 
microbiota colônica na sín-
tese de vitaminas (ex.: bio-
tina, folatos), no circuito ênte-
ro-hepático de sais biliares e 
metabolismo do colesterol2.

Embora com numerosos 
pontos a ser melhor defini-
dos com dados terapêuticos 
ainda relativamente limitados, 
é certo que a manipulação da 
microflora é um caminho a 
ser seguido em determinadas 
situações. 

Convém, nesse sentido, 
recordar o papel dos probió-

ticos. Probióticos são micror-
ganismos vivos que, quando 
consumidos em quantidades 
adequadas, podem ser bené-
ficos ao hospedeiro. A maioria 
dos probióticos incluei bac-
térias produtoras de ácido 
lático que têm capacidade de 
digerir anaerobicamente os 
açúcares da dieta e produzir 
ácido lático. O uso dos pro-
bióticos vem sendo bastante 
investigado, e sua eficácia, 
em grau maior ou menor, tem 
sido demonstrada em algu-
mas das enfermidades intes-
tinais mencionadas, como 
colite ulcerativa, síndrome do 
intestino irritável, infecção 
por Clostridium difficile, diar-
reia associada ao uso de anti-
bióticos, enterocolite necro-
tizante e diarreia infecciosa5. 
É, pois, evidente que existe 
um lugar terapêutico impor-
tante para o uso do controle 
ou manipulação da micro-
biota intestinal, mas alguns 
pontos devem ser lembrados, 
como a necessidade de maio-
res estudos para as terapias 
dirigidas à microbiota intesti-
nal humana, particularmente 
de acordo com a gravidade e 
o estado da enfermidade em 
foco.

Temos observado a expan-
são comercial dos probió-
ticos, mas convém recordar 
que o uso destes nas enfer-

midades é totalmente depen-
dente do tipo bacteriano, da 
cepa e da concentração com 
que se apresentam. A sim-
ples prescrição de probióti-
cos sem levar em conside-
ração gênero, espécie, cepa, 
concentração bacteriana e 
resultados já demonstrados 
na enfermidade em pauta, 
pode conduzir a resultados 
desapontadores. Podemos, 
portanto, afirmar que o uso 
de probióticos é altamente 
promissor e embora geral-
mente não ofereça maiores 
riscos,  ainda exige certa cau-
tela e particular atenção aos 
resultados clínicos, por não 
ter sido ainda padronizado de 
modo definitivo.

REFERÊNCIAS
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MOTILIDADE diges-
tiva, ou melhor, 
Neurogas t roen-
terologia, palavra 
que define melhor 

seu campo de atuação, não 
é tão nova quanto se pensa. 
Os movimentos peristálticos, 
o trânsito intestinal, a com-
posição importância da flora 
intestinal já eram alvo de inte-
resse desde meados do século 
passado. O fato que impul-
sionou muito esta atividade 
está intrinsecamente ligado 

ao desenvolvimento de for-
mas de medição e avaliação 
instrumental, tanto gráfica, 
radiográfica, física ou química. 
Poder mensurar tempo, inten-
sidade, frequência, quantidade 
e estabelecer padrões normais 
e patológicos são o sonho de 
qualquer pesquisador ou espe-
cialista, em especial na prá-
tica da Medicina, cujas variá-
veis são abundantes e, muitas 
vezes, individuais.

Definir e discorrer sobre as 
armas propedêuticas dispo-

níveis ao gastroenterologista 
nos dias de hoje ocuparia um 
texto longo e exaustivo. No 
entanto é possível estabelecer 
o que é importante de cada 
método acessível e disponível, 
sua aplicabilidade prática e 
eventual evolução do método.

A princípio, não existem 
“novos” exames. Os mais atu-
ais são, na verdade, evolução 
de métodos antigos, seja por 
evolução tecnológica, seja por 
ampliação de sua capacidade 
de mensuração,seja por ter 

ATUALIZAÇÃO CIENTÍFICA

Ricardo Guilherme Viebig 
Mestre em Gastroenterologia pelo IBEPEGE

Editor Executivo dos " Arquivos de Gastroenterologia"
Secretário Geral da SBMDN.

“Novos‟ métodos diagnósticos em 
motilidade   digestiva
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os conceitos de sua aplicabi-
lidade melhorados. Para se 
ter uma ideia, os “novos” exa-
mes têm sua data inicial de 
aplicação na seguinte ordem: 
manometria de alta resolução 
– 1998 para esofágica e 2007 
para anorretal; pHmetria eso-
fágica: 1984; impedanciopH-
metria esofágica: 1998; hidro-
gênio expirado: 1974. Estes 
dados reforçam a ideia de que 
não há nada muito novo, mas 
sim novas formas de visualizar 
e interpretar. 

Por início, o que mais atrai 
ao especialista atualmente é 
o termo “alta resolução”, pois 
já induz que são fenômenos 
com maior acuidade. Utilizado 
para manometria, esofágica 
ou anorretal, o método apre-
senta uma evolução tecno-
lógica que acrescenta muito 
mais sensores, 24 ou mais, ao 
invés de 8, que captam as con-
trações e os relaxamentos da 
musculatura do tubo diges-
tivo. Basicamente o exame é o 
mesmo, mas permite observar 
fenômenos motores em inter-
valos de tempo menores, com 
menos artefatos e desconfor-
tos para o paciente, além de 
uma apresentação pictórica 
de fácil aprendizado, raciocí-
nio e memorização.

Para sua aplicação na prá-
tica foram desenvolvidos 
grupos de estudo e admi-

tiu-se uma nova classifi-
cação para os fenômenos 
motores do esôfago (Chi-
cago 3). Então, ficamos mais 
afinados, falando a mesma 
linguagem e as compara-
ções estão sendo feitas de 
melhor maneira. Não foram 
criadas novas patologias, 
mas ao classificar melhor os 
tipos e os subtipos, podem-
-se desenvolver protoco-
los de conduta, facilitando 
nossa terapêutica, incluindo 
a cirúrgica. (Figura 1),

Não podemos deixar de res-
saltar a evolução da radiologia 
(videodeglutograma), que per-
mite a visualização em tempo 
real de fenômenos do tubo 
digestivo, em particular na 
caracterização das disfagias.

Um avanço considerável foi 
o da detecção do refluxo pela 
pHmetria prolongada, por 
vários canais ou pela cápsula 
sem fio. Quando associada à 
impedanciometria, permite 
que detectemos refluxos áci-
dos, não ácidos, fracamente 
ácidos, mistos, e também que 
avaliemos a capacidade do 
esôfago em se “livrar” do con-
teúdo ingerido ou do even-
tual episódio de refluxo. Dado 
recente mostra que a impe-
dância basal noturna pode nos 
fornecer indiretamente o grau 
do processo inflamatório da 
mucosa esofágica. A impedan-
ciopHmetria tem sido o método 
de rotina cada vez mais esco-
lhido para detecção do refluxo 
gastroesofágico. (Figura2).

Figura 1. Exemplos de representação gráfica da manometria esofágica 
de alta resolução. A) Resposta normal à deglutição. Na porção superior 
o esfíncter superior do esôfago apresenta rápida abertura na deglutição. 
Na parte inferior, o esfíncter inferior se mantém relaxado durante todo 
o processo de peristaltismo de corpo esofágico, representado pela área 
descendente inclinada no centro da tela. B). Megaesôfago. Observa-se o 
fenômeno de pressurização representado pelas “barras” verdes; não há 
períodos de relaxamento do esfíncter inferior. C). Fenômeno peristáltico de 
alta intensidade,, caracterizando o estado de hipercontratilidade do corpo, 
com abertura total do esfíncter inferior. 

ATUALIZAÇÃO CIENTÍFICA

“Novos‟ métodos diagnósticos em 
motilidade   digestiva



10

Um setor do tubo digestivo 
“esquecido” por muitos anos, 
a região pélvica, tem motivado 
o desenvolvimento de meto-
dologias mais apuradas, em 
parte graças à maior demanda 
da população devido à longe-
vidade aumentada. A inconti-
nência, a dissinergia pélvica, as 
desordens anatômicas adquiri-
das por trauma ou por anoma-
lias defecatórias crônicas, que 
levam a situações socialmente 
desagradáveis e limitadoras, 
são causas deste desenvolvi-
mento. A manometria esofágica 
de alta resolução está bem defi-
nida, porém a anorretal carece 
do mesmo processo de evolu-

ção. Temos um “novo” método, 
que ainda pouco acrescenta ao 
método tradicional. Espera-se 
que trilhe o mesmo caminho de 
evolução da esofágica.

A avaliação das disfunções 
do assoalho pélvico através da  
videodefecografia, da manome-
tria anorretal convencional ou 
de alta resolução, da endosso-

nografia 3D, e da ressonância 
magnética, pode caracterizar 
disfunções e alterações anatô-
micas, que  facilitam nossa com-
preensão e ordenam nossa indi-
cação terapêutica. (Figura 3).

Os processos de digestão, 
absorção e excreção sempre 
se apresentaram com grandes 
dificuldades de mensuração. 

Figura 2. Segmentos de gráficos 
obtidos durante a monitorização 
esofágica pela impedanciopHme-
tria. A) Exemplo de refluxo ácido, 
com queda do sinal de impedância 
de forma ascendente ao longo dos 
sensores em diferentes alturas, e a 
queda do pH, representado na parte 
inferior do gráfico. B) Representação 
típica de um refluxo não ácido. Não 
há queda do pH durante o fenômeno 
da queda ascendente da impedân-
cia intraesofágica. C) Fenômeno da 
queda de impedância provocado 
pela deglutição de 10 mL de água.

Figura 3. Representação vetorial do 
canal anal obtida pela manometria 
de alta resolução durante três esta-
dos protocolados pelo método. Neste 
tipo de imagem, as pressões mais ele-
vadas são refletidas pelas cores mais 
quentes. Há nítida diferença entre os 
momentos: repouso (A), ganho pres-
sórico durante o esforço de conten-
ção (B) e a “retificação” observada 
durante o esforço evacuatório (C).

ATUALIZAÇÃO CIENTÍFICA
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Até hoje, utilizamos métodos 
indiretos, seja por testes de 
absorção seja pelo exame dos 
produtos excretados. A possi-
bilidade de relacionar o hidro-
gênio expirado pela diges-
tão ou não de determinados 
carboidratos, permitiu-nos 
caracterizar o tempo de trân-
sito até os cólons, assim como 
a impossibilidade de digerir 
lactose ou outros açúcares. 
Outra capacidade do método 
é de poder diagnosticar a Sín-
drome de hiperproliferação 
bacteriana do delgado (SIBO). 
O teste é simples, e a tecno-
logia utilizada, muito eficiente 
e precisa. O teste do H2 expi-
rado ainda é muito pouco uti-
lizado na prática clínica, em 

parte pelo desconhecimento 
de sua utilidade e, por outro 
lado, pela não cobertura pelos 
planos de saúde. Muitas vezes, 
o clínico trata empiricamente 
o paciente em uma dieta de 
exclusão devido ao pouco 
acesso ao exame. As pala-
vras microbiota, probióticos e 
FODMAPS, que a princípio nos 
assustam, devem ser entendi-
das como pontos chave para 
elucidar o complexo mundo 
que envolve a absorção de 
nutrientes, a intolerância ali-
mentar, a obesidade, a sín-
drome do intestino irritável e 
daí por diante. (Figura 4).

Para o futuro teremos novi-
dades. A tecnologia da alta 
resolução fará com que tenha-

mos visão em tempo real em 
3-D dos movimentos de con-
tração e de relaxamento, prin-
cipalmente dos esfíncteres. A 
escolha terapêutica cirúrgica 
para a acalasia será em muito 
auxiliada pelas medições 
da alta resolução. O mesmo 
podemos dizer para os proce-
dimentos antirrefluxo, sejam 
eles clínicos, endoscópicos ou 
cirúrgicos.

Estar a par com estas evo-
luções é imprescindível. A 
Sociedade Brasileira de Moti-
lidade Digestiva e Neurogas-
troenterologia (SBMDN) está 
se dispondo a fornecer estas 
atualizações e, na medida 
do possível, estimular ações 
para que os gastroentero-
logistas sejam informados 
de maneira prática de todos 
estes desenvolvimentos.

Figura 4. Gráficos obtidos durante o 
teste de intolerância à lactose pelo 
H2 expirado. Após a ingestão de 
solução de lactose, o H2 expirado 
é obtido em intervalos de tempos, 
desde o momento zero, até 180 minu-
tos. Para pacientes sem intolerância, 
espera-se um gráfico semelhante ao 
da figura A, no qual não há aumento 
significativo dos valores, indicando 
absorção e metabolismo da lactose. 
Já no gráfico B, observa-se que há 
intensa e precoce elevação das con-
centrações expiratórias do H2 indi-
cando rápido metabolismo, sugerindo 
a síndrome de hiperproliferação bac-
teriana (SIBO), associada à intolerân-
cia, uma vez que o paciente relatou 
sintomas de náuseas, borborig-
mos e diarreia.

ATUALIZAÇÃO CIENTÍFICA



12 Os médicos recém-formados têm 
atenção especial da Federação 
Brasileira de Gastroenterologia 
quando optam pela especialidade. 
E faz parte das ações da agenda 

da instituição em prol dos médicos iniciantes 
a realização do 3º Simpósio de Jovem Gastro 
e do 1º Simpósio Pan-americano de Jovem 
Gastro. Os eventos acontecerão em Brasília 
durante a XVI Semana Brasileira do Aparelho 
Digestivo, a SBAD, que começar
a no dia 11 de novembro com atividades das  
8h às 18h em Brasília.

Visando envolver o jovem médico em temas 
de atualização na especialidade, e também 
promover a sua consciência associativa, os 
simpósios tratarão de temas que vão desde os 
desafios da gastroenterologia, até os limites 
entre mídias sociais e ética. 

Vários profissionais especialistas com 
grande experiência na área estão escala-
dos para as conferências, entre eles o pre-
sidente da FBG, Dr. Flavio Antônio Quilici, 
que, além de participar da abertura oficial 
do evento, ainda vai apresentar a mesa-re-

3º Simpósio de Jovem Gastro e 1º Simpósio 
Pan-americano de Jovem Gastro em Brasília

NOTÍCIAS DA FBG

donda ""Choosing Wisely : novo paradigma 
para gastroenterologia".

Confira a programação completa no site: 
www.sbad2017.com.br
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O presidente da FBG, Prof. Dr. Fla-
vio Antônio Quilici, participou da 
Assembleia Geral realizada pela 
Organização Mundial de Gastro-
enteorologia, no WCOG, World 

Congress of Gastroenterology, que aconteceu 
entre 13 e 18 de outubro em Orlando, nos Esta-
dos Unidos. Dr. Flavio representou os gastro-
enterologistas brasileiros neste evento tradi-
cional da especialidade, que acontece desde 
1958 e conta com reconhecimento e reper-
cussão em todo o mundo. Foi um momento 
em que a FBG pôde manter contatos interna-
cionais para beneficiar os gastroenterologis-
tas brasileiros com programas de intercâm-
bios científicos, um elo significativo do Brasil 
com outras grandes escolas internacionais 
de gastroenterologia.

Dr. Flavio Quilici participa do Congresso 
Mundial de Gastroenterologia em Orlando

A cerimônia de posse dos novos titulares da Federação Brasileira 
de Gastroenterologia acontecerá durante a XVI Semana Brasileira 
do Aparelho Digestivo, a SBAD, em Brasília, no dia 14 de novembro 
às 16 horas. Ao todo serão 113 os novos membros a serem empos-
sados, todos aprovados nas provas de título realizadas em 

Belo Horizonte, no mês de novembro de 2016, e no Gastren, 
em agosto de 2017. A solenidade não é obrigatória 
para os aprovados, mas sua importância 
está no simbolismo da entrada 
do associado na FBG como titu-
lar e no reconhecimento pela sua 
conquista como especialista em 
gastroenterologia. 

Cerimônia de posse dos novos 
titulares da FBG
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Presidente da FBG torna-se 
Membro Honorário Nacional 
da Academia Nacional de 
Medicina

O PRESIDENTE da 
Federação Brasi-
leira de Gastroen-
terologia, Dr. Fla-
vio Antônio Quilici, 

foi empossado como Membro 
Honorário Nacional da Acade-
mia Nacional de Medicina no 
dia 12 de setembro. A sole-
nidade aconteceu no Rio de 
Janeiro na sede da Academia, 
instituição que existe desde 
1829 e que, portanto, caminha 
junto com a história do Brasil. 
Atualmente são 32 os mem-
bros honorários brasileiros e 
60 os estrangeiros que fazem 
parte do quadro da Acade-
mia Nacional de Medicina, os 
quais se comprometem direta-
mente com a  missão da ins-
tituição que prega: aperfeiçoar 
a difusão de ideias médicas, 
farmacêuticas e de ciências 
afins; congregar profissionais 

CONFORME divul-
gado na última 
reunião do Con-
selho Diretor, para 
enfatizar a trans-

parência,  isto é, para res-
saltar as ações do gestor 
com seus associados, foi 
publicado no site: www.
fbg.org.br, de maneira iné-
dita, o balancete contá-
bil do primeiro trimestre 
deste ano,  que expressa 
a real situação financeira 
da entidade. A diretoria da 
FBG está à disposição para 
todos os esclarecimentos 
que se fizerem necessários. 
Em breve, o balancete do 
2º trimestre também será 
divulgado.

em reuniões periódicas com 
o intuito de debater questões 
pertinentes à medicina nacio-
nal e internacional; responder, 
aconselhar e auxiliar, quando 
solicitada, em questões do 
Governo, relacionadas à saúde 
pública e educação médica; 
promover e incentivar a pós-
-graduação, a pesquisa e o 
estudo da Medicina em geral, 
através da publicação de tra-
balhos científicos, promoção 
de cursos, simpósios e premia-
ção para as contribuições que 
agreguem valor ao exercício da 
profissão.

NOTÍCIAS DA FBG

FBG → Portal 
Transparência

Justiniano Vavas 
Diretor Financeiro da FBG



WWW.SBAD2017.COM.BR

Realização Organização Agência de Turismo



Notícias da FBG

SAC 0800 11 15 59   |   www.uniaoquimica.com.br  |  nov 2017.

LEIBA® (Lactobacillus acidophilus liofilizado) MS 6.6325.0004.001-9 / 6.6325.0001.001-2 / 6.6325.0003.001-3. 
Deve ser associado a uma alimentação equilibrada e hábitos de vida saudáveis.

O equilíbrio 
da flora 
intestinal

SABOR 

LARANJA
ZERO 

AÇUCAR
NOVA 

EMBALAGEM

Com 60 anos de história, Leiba® é um probiótico à base de 
Lactobacillus acidophilus com 200 milhões de microrganismos 
liofilizados indicado para equilibrar e recompor a flora intestinal.

Diferentes apresentações, melhor relação custo-benefício para o paciente.
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