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A FUNÇÃO PRIMÁRIA do esôfago é o 
transporte de alimento da boca ao 
estômago. Para que a peristalse 
normal do esôfago ocorra é neces-
sária fina coordenação neuromus-

cular envolvendo o nervo vago, a musculatura 
estriada do esfíncter esofágico superior e esô-
fago proximal e a musculatura lisa do esôfago 
médio-distal e esfíncter esofágico inferior.

Manometria esofágica 
de alta resolução: 

uma nova era?
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Distúrbios da motilidade eso-
fágica são alterações funcionais 
que comprometem a peristalse 
do corpo esofágico e/ou a fun-
ção dos esfíncteres, capazes 
de gerar sintomas importantes, 
como disfagia e dor torácica. 
Estes distúrbios são classifica-
dos como primários, quando a 
sua geração é inerente ao pró-
prio mecanismo da atividade 
peristáltica, ou secundários 
,quando a causa é uma doença 
sistêmica que compromete o 
funcionamento do esôfago, 
como na esclerose sistêmica 
progressiva ou na doença de 
Chagas. Os mecanismos gera-
dores destes distúrbios são a 
hipercontratilidade, ou a hipo-
contratilidade da musculatura 
esofágica, ou, ainda, a sua inco-
ordenação, como nos pacien-
tes portadores do espasmo 
esofágico.

Por certo, a disfagia não 
obstrutiva e não inflamatória 
é a manifestação clínica mais 
representativa dos distúrbios 
motores esofágicos. Esta é 
referida como dificuldade em 
deglutir alimentos sólidos e 
líquidos onde não se encontra 
lesão obstrutiva após avalia-
ção endoscópica ou radioló-
gica. Este sintoma representa 
uma manifestação clínica 
muito comum na prática clí-
nica, acometendo entre 16% e 
22% dos indivíduos com idade 

superior a 50 anos.  Sobretudo 
em pacientes mais idosos, a 
disfagia pode estar associada 
a complicações como a des-
nutrição, desidratação, pneu-
monia aspirativa, depressão e 
isolamento social.

O mecanismo fisiopatológico 
da dor torácica nos distúrbios 
motores esofágicos, assim 
como a sua prevalência, não 
são completamente conheci-
dos. Entretanto, num estudo 
retrospectivo que envolveu 
240 pacientes com dor torá-
cica, distúrbios motores eso-
fágicos foram identificados 
em 63% deles, e os mais pre-
valentes identificados foram 
aqueles classificados como 
hipocontráteis. 

A manometria esofágica 
vem sendo utilizada há mui-
tas décadas na prática clí-
nica e é considerada método 
diagnóstico "padrão ouro" 
para identificação desses dis-
túrbios, quer sejam do corpo 
esofágico, quer sejam dos 
esfíncteres esofágicos. Em 
particular, na última década, 
este método teve considerá-
vel avanço tecnológico com a 
incorporação de mais senso-
res à sonda, fato que levou a 
um refinamento da técnica e, 
consequentemente, propor-
cionou melhor caracteriza-
ção dos distúrbios motores já 
conhecidos e o surgimento    

de novas anormalidades até 
então impossibilitadas de ser 
reconhecidas pela manome-
tria convencional.

Esta inovação tecnológica 
da manometria convencional 
foi batizada com o nome de 
manometria esofágica topo-
gráfica de alta resolução ou,  
do ponto de vista prático, 
manometria de alta resolu-
ção (MAR). Esta evolução tec-
nológica proporcionou melhor 
entendimento da fisiologia e 
função do esôfago, estabele-
cendo novos parâmetros de 
análise e padrões de normali-
dade e dos distúrbios motores 
esofágicos. 

ANÁLISE CRÍTICA DA 
APLICABILIDADE CLÍNICA      
DA MAR

Com a criação de novos 
parâmetros de análise, foi 
também elaborada uma nova 
classificação dos distúrbios 
motores esofágicos foi ela-
borada, possibilitando inclu-
sive a reavaliação de parâme-
tros mais antigos oriundos da 
manometria esofágica con-
vencional. Assim, um estudo 
comparando o cruzamento 
de diagnósticos obtidos pela 
manometria convencional e 
pela MAR, realizados por exa-
minadores experientes e não 
experientes, revelou que em 
ambos os grupos a concor-

ATUALIZAÇÃO CIENTÍFICA



6

dância e a acurácia no tocante 
ao diagnóstico dos distúr-
bios motores foi significati-
vamente maior quando utili-
zada a MAR como ferramenta; 
foi concluído também que a 
MAR é, atualmente, o método 
preferido para a avaliação da 
motilidade esofágica.

A MAR teve também a sen-
sibilidade aumentada para 
detecção de um dos distúr-
bios motores mais estuda-
dos, a acalásia, três subtipos 
relevantes, do ponto de vista 
clínico, uma vez que estes 
apresentam diferentes res-
postas às terapias aplicadas. 
Nesse contexto, a MAR pode 
potencialmente predizer os 
defechos clínicos com relação 

à identificação dos subtipos 
de acalásia e sua resposta ao 
tratamento, conferindo-lhe 
valor prognóstico. O subtipo I 
é a acalásia clássica, na qual 
não ocorre a presssurização 
do esôfago; no subtipo II, é 
observada uma pressurização 
panesofágica; no subtipo III, 
a acalásia é denominada de 
espástica (Figura 1). 

Estudos recentes têm 
demonstrado que a melhor 
resposta terapêutica, tanto 
para o tratamento endoscó-
pico como para o tratamento 
cirúrgico, é encontrada no sub-
tipo II, seguido pelo subtipo I, 
com melhor resposta ao trata-
mento cirúrgico. Já enquanto 
que pacientes com o subtipo III 

apresentam a pior resposta a 
qualquer uma da modalidades 
de tratamento. 

A obstrução da junção esô-
fago-gástrica, distúrbio motor 
até então não identificado pela 
manometria convencional, foi 
definida pela MAR como uma 
disfunção da junção esôfago-
-gástrica na qual não é pos-
sível observar o relaxamento 
do esfíncter esofágico infe-
rior: a peristalse fica completa 
ou parcialmente preservada, 
o que pode causar disfagia 
nos pacientes. Este distúrbio 
engloba diferentes entidades 
clínicas que levam à obstru-
ção da junção esôfago-gás-
trica com componente mecâ-
nico, como a neoplasia nesta 

ATUALIZAÇÃO CIENTÍFICA
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região, a infiltração de eosinó-
filos (esofagite eosinofílica) e 
a presença de hérnia paraeso-
fágica ou com um componente 
funcional, na sua forma idio-
pática, podendo corresponder 
até mesmo a uma variante da 
acalásia. Sua identificação-
aponta para utilização pronta 
de outros métodos diagnós-
ticos para esclarecimento 
da etiologia nosológica. Nos 
pacientes sintomáticos, a iden-
tificação de causas mecânicas 
levando à obstrução da jun-
ção esôfago-gástrica devem 
ser adequadamente tratadas 
conforme impõe seu diagnós-
tico. Naqueles pacientes em 
que a obstrução é classificada 
como variante da acalásia, 
terapias convencionais com 
dilatação pneumática endos-
cópica da cárdia, toxina botulí-
nica ou miotomia de Heller têm 
sido aplicadas com resultados 
variáveis. 

Entre os distúrbios hipercon-
tráteis, o esôfago em quebra-
-nozes foi suprimido na nova 
classificação e deu lugar ao 
esôfago em britadeira, enti-
dade clínica rara, na qual 
podem ser observadas, por 
meio da MAR, contrações da 
musculatura lisa do esôfago 
distal de grande intensidade 
e repetitivas, quase sempre 
associadas como disfagia e dor 
torácica. Os dados com relação 

ao tratamento deste distúr-
bio motor são pobres, e mais 
estudos são necessários para 
melhor definição do plano 
terapêutico.

Os critérios diagnósticos 
em relação ao espasmo do 
esôfago distal foram revisa-
dos pela MAR, e foi observado 
que muitos pacientes rotula-
dos com espasmo esofágico, 
baseado na presença de con-
trações simultâneas encon-
tradas na manometria con-
vencional, eram, na verdade, 
pacientes portadores de aca-
lásia com pressurização de 
todo corpo esofágico e pseu-
dorrelaxamento do esfíncter 
esofágico inferior ou acalásia 
espástica, subtipo III. Resulta-
dos variáveis são obtidos com 
as opções de tratamento, que 

incluem os relaxantes da mus-
culatura lisa como os nitra-
tos, bloqueadores dos canais 
de cálcio, sildenafil ou baixas 
doses de antidepressivos, inje-
ção de toxina botulínica e, mais 
raramente, miotomia cirúrgica 
ou endoscópica. 

CONCLUSÃO
Em resumo, a MAR é hoje con-
siderada o padrão-ouro de  
método diagnóstico dos dis-
túrbios motores do esôfago. 
Esta tecnologia promove um 
melhor entendimento dos 
mecanismos fisiopatológi-
cos dos distúrbios motores e 
representa uma evolução na 
avaliação clínica dos pacien-
tes com queixas de disfagia 
não obstrutiva e dor torá-
cica não cardíaca. l
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“As diretivas antecipadas de vontade, 
designadamente sob a forma de testamento 
vital, é o documento unilateral e livremente 

revogável a qualquer momento, no qual uma 
pessoa maior de idade e capaz, que não 

se encontre interditada ou inabilitada por 
anomalia psíquica, manifesta antecipadamente 

a sua vontade consciente, livre e esclarecida, 
no que concerne aos cuidados de saúde que 

deseja receber, ou não deseja receber, no 
caso de, por qualquer razão, se encontrar 

incapaz de expressar a sua vontade pessoal e 
autonomamente.” A redação, extraída da 

Lei n. 25/2012 da Assembleia da República 
Portuguesa, representa a exata compreensão 

do que se define, atualmente, como 
“diretivas antecipadas de vontade”.

O respeito à 
vontade do paciente 

MATÉRIA DE CAPA

Osvaldo Pires Garcia Simonelli
Advogado graduado em Direito pela Faculdade de 

Direito de São Bernardo do Campo;
Assessor Jurídico do Conselho Regional de 

Medicina do Estado de São Paulo

Gaspar de Jesus Lopes Filho
Professor Titular da UNIFESP;

Professor Orientador e Coordenador do 
Programa de Pós-Graduação em Ciência Cirúrgica 

Interdisciplinar da UNIFESP
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NO BRASIL, a regula-
mentação decorre 
da Resolução do 
Conselho Fede-
ral de Medicina 

n. 1995, publicada em 31 de 
agosto de 2012, pouco mais 
de um mês após a entrada em 
vigor das regras portuguesas. 
Pelas diretivas antecipadas, 
o paciente tem o direito de 
registrar, de alguma maneira, 
a informação quanto ao trata-
mento que deseja que lhe seja 
dispensado ao final de vida. 
O médico, por sua vez, deve 
obedecer às diretivas indica-
das por seu paciente, desde 
que não haja qualquer solici-
tação que contrarie os dita-
mes do Código de Ética Médica 
e, obviamente, da legislação 
em geral. Neste contexto, o 
paciente poderá determinar, 
por exemplo, numa situação 
de terminalidade de vida, a não 
utilização de respirador artifi-
cial, tratamentos medicamen-
tosos ou cirúrgicos que sejam 
dolorosos ou, ainda, recusar 
a reanimação na hipótese de 
uma parada respiratória.

A principal intenção das cha-
madas “diretivas antecipadas 
de vontade” é deixar um regis-
tro confiável e irrefutável a res-
peito da vontade do paciente 
quando este não puder mais 
expressar seus desejos de 
maneira livre e autônoma.

Em Portugal, após a edição 
da Lei 25/2012, por intermé-
dio da Portaria n. 69/2014, 
foi criado o RENTEV (Regis-
tro Nacional do Testamento 
Vital), instrumento que teve 
por objetivo facilitar o con-
trole quanto aos termos 
registrados no país, princi-
palmente para que qualquer 
profissional médico pudesse  
ter acesso ao banco de 
dados central, possibilitando 
o respeito às diretivas do 
paciente em qualquer local 
de atendimento.

No Brasil, a Resolução do 
Conselho Federal de Medi-
cina – única norma em vigor 
a respeito do tema – caminha 
no sentido de que as diretivas 
sejam registradas no próprio 
prontuário, pelo médico, den-

tro da relação de confiança 
estabelecida, não sendo obri-
gatório que haja qualquer 
forma de instrumentalização 
do documento, como por meio 
de cartório ou na presença de 
testemunhas. Trata-se de um 
documento voltado ao for-
talecimento da relação entre 
médico e paciente, quanto às 
disposições finais de vida, no 
que se refere aos tratamentos 
de saúde a serem dispensa-
dos. Podemos dizer, assim, que 
as diretivas antecipadas de 
vontade representam o con-
junto de desejos do paciente 
em final de vida, enquanto 
que o testamento vital é o 
instrumento que vem sendo 
adotado para o registro desta 
manifestação de vontade.

Entretanto, algumas ques-

A principal intenção das 
chamadas “diretivas 
antecipadas de vontade” é 
deixar um registro confiável 
e irrefutável a respeito da 
vontade do paciente quando 
este não puder mais expressar 
seus desejos de maneira livre 
e autônoma.
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tões pontuais ainda impe-
dem a efetiva utilização das 
diretivas. Uma delas diz res-
peito justamente aos limi-
tes legais ao que pode ser 
registrado como diretiva. 
Tanto no Brasil quanto em 
Portugal, a legislação pro-
íbe a realização de qual-
quer forma de abreviação 
da vida, por intermédio de 
auxílio médico, como o suicí-
dio assistido ou a eutanásia. 
Assim, o alívio do sofrimento, 
uma das principais preocu-
pações dos pacientes em 
situações de terminalidade, 
recai sob a responsabilidade 

apenas dos paliativistas, que 
podem adotar medidas ten-
dentes à diminuição de situa-
ções desconfortáveis em final 
de vida. Todavia, não há possi-
bilidade de o paciente deixar 
registrada como opção, por 
exemplo, a realização da euta-
násia – permitida em diversos 
países, como Holanda, Bél-
gica, Luxemburgo e Colômbia 
– antes que seja submetido a 
uma situação de dor, descon-
forto e, por vezes, degradante 
sob o ponto de vista físico e 
emocional.

Outra dificuldade, no âmbito 
do Brasil, refere-se à ausên-

cia de um banco de dados 
nacional que facilite o acesso 
às informações do paciente 
em qualquer situação ou local 
do território nacional; não há 
efetividade no registro de um 
testamento vital em um car-
tório, quando ele pode, por 
exemplo, estar sob cuidados 
médicos, inconsciente, em 
outra localidade, sendo que 
os hospitais dificilmente rea-
lizariam alguma busca ampla 
para tentar obter qualquer 
informação neste sentido. A 
utilização de um documento 
ou alguma forma de identifi-
cação que o próprio paciente 
carregue consigo, pode ser 
uma alternativa, mas essa 
recai em um terceiro ponto 
a ser debatido: a ques-
tão temporal das diretivas 
antecipadas.

Uma pessoa saudável que 
registra um testamento vital 
em cartório, não tem condi-
ções para prever quais serão 
as possíveis doenças que 
poderão ocorrer ao longo de 
sua vida, com as respectivas 
complicações. Por mais que 
o documento possa ser revo-
gado a qualquer tempo, uma 
pessoa em condições sau-
dáveis, jovem, pode deixar 
registrado, por exemplo, o seu 
desejo de não ser entubado; 
situação que certamente irá 
acarretar muita dificuldade de 

MATÉRIA DE CAPA

Uma pessoa saudável que 
registra um testamento 

vital em cartório não tem 
condições para prever 

quais serão as possíveis 
doenças que poderão 

ocorrer ao longo de sua 
vida, com as respectivas 

complicações. 
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interpretação, se tal procedi-
mento puder salvar sua vida, 
deixando-o absolutamente 
restabelecido e com excelen-
tes prognósticos. Ademais, a 
tecnologia médica evolui de 
maneira muito rápida, apre-
sentando soluções que, no 
momento do registro da von-
tade, sequer poderiam ser 
pensadas. É uma forma de 
“consentimento livre e escla-
recido” sobre situações em 
que a pessoa não tem qual-
quer esclarecimento, pois 
lida com fatos absolutamente 
imprevisíveis e desconheci-
dos, exercendo restrições ao 
seu direito à saúde que irão 
impactar e trazer grandes 
dificuldades ao profissional 
médico no futuro.

Podemos dizer que, se há 
algum momento ideal para 
a discussão quanto às dire-
tivas antecipadas, é justa-
mente quando o paciente é 
diagnosticado com alguma 
doença degenerativa ou uma 
neoplasia maligna, por exem-
plo, em que o sucesso dos 
tratamentos existentes não 
é garantidor de uma efe-
tiva cura. Neste momento é 
que o médico deve conver-
sar com seu paciente, expon-
do-lhe, além dos tratamen-
tos existentes e das chan-
ces de sucesso, quais serão 
os seus desejos em final de 

vida, acaso ele fique impos-
sibilitado de expressar sua 
vontade.

O que se verifica, tanto em 
Portugal quanto no Brasil, 
é que a morte, talvez, ainda 
não seja um assunto tratado 
entre médico e paciente, tam-
pouco seja um tema social-
mente discutido. Em matéria 
publicada no Diário de Notí-
cias de 3 de janeiro de 2017, o 
periódico português aponta 
que apenas 6 mil pessoas têm 
testamento vital, enquanto a 
previsão do governo com a 
Lei de 2012 era atingir 20 mil 
registros. No Brasil, segundo 
informações do Portal Terra, 
“passados cinco anos, a for-
malização do documento 
cresceu 700%, fechando 2016 
com 672 atos lavrados. Des-
taque para São Paulo, Rio 
Grande do Sul e Minas Gerais, 
os estados que mais realiza-
ram esse tipo de documento. 
Somente no último ano, as 
entidades federativas docu-
mentaram respectivamente, 
536, 61 e 26.”, números ainda 
bastante tímidos se conside-
rarmos o contingente popu-
lacional, desde 2012, quando 
a Resolução do Conselho 
Federal de Medicina entrou 
em vigor.

Uma das razões apontadas 
pelos especialistas portu-
gueses é justamente o fato 

de que muitos pacientes da 
área oncológica, por exemplo, 
continuam acreditando na 
cura, mesmo quando já estão 
apenas em cuidados palia-
tivos, além da grande falta 
de informação a respeito do 
testamento vital. Por outro 
lado, os profissionais médi-
cos têm grande dificuldade 
em seguir as orientações 
de vontade deixadas pelo 
paciente, quando a família e 
outros participantes desta 
relação, por vezes, desauto-
rizam o registro deixado ou 
contestam, ainda, a pessoa 
indicada para tomar as deci-
sões – o chamado “procura-
dor de saúde”.

O que podemos extrair 
neste contexto e na inicia-
tiva de regulamentação das 
diretivas antecipadas é jus-
tamente a reaproximação 
da relação entre médico e 
paciente, que devem con-
versar sobre questões refe-
rentes à doença de maneira 
transparente, clara, inclusive 
quanto à real possibilidade 
de morte diante de um diag-
nóstico de doença incurá-
vel e terminal, algo que, na 
sociedade brasileira, ainda é 
considerado tema de dif ícil 
diálogo e abordagem. l

MATÉRIA DE CAPA
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O BRASIQUISTÃO é um gigantesco país 
da América do Sul descoberto por por-
tugueses no século XVI que conta com 
uma história interessante com muitas 
coisas estranhas e peculiares.

Não vamos comentar os já conhecidos milhares 
de casos de corrupção, os decantados governantes 
demagogos e intrinsicamente desonestos e a des-
façatez descarada em que vive a absoluta maio-
ria dos políticos. Acho mais interessante conversar 
sobre um assunto que é da nossa alçada, que é tão 
peculiar que merece ser comentado: a Medicina no 
Brasiquistão.

O Brasiquistão é um dos países com maior 
número de faculdades de Medicina do mundo: 298, 

 Medicina no Brasiquistão

Joaquim Prado Moraes-Filho
Professor Livre Docente de Gastroenterologia

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo

OPINIÃO

12



13

que formam 
cerca de 11 mil 

novos médicos 
por ano. A qua-

lidade da forma-
ção médica é, no 

entanto, temerária, 
para dizer o mínimo, 

porque muitos dos 
recém-formados não têm 

conhecimentos razoáveis 
de anatomia, fisiologia, far-

macologia, semiologia, clínica, 
etc. Como a residência médica 
não é uma atividade curricular 
obrigatória, não é preciso dizer 
que, além de tudo, a maioria 
dos médicos sai das faculda-
des de Medicina sem ter rea-
lizado nenhuma residência 
ou treinamento qualificado. 
É claro que o resultado disso 
não pode ser mais desastroso 
em termos de atendimento 
médico. Os doutores vestem 
avental e oficialmente viram 
médicos, embora muitos não o 
sejam no sentido mais intrín-
sico da palavra. 

Vejam, por exemplo, os 
resultados do exame anual 
de médicos recém-formados 
que é realizado pelo Conse-
lho Regional de Medicina de 
um estado bem estabelecido 
financeira e culturalmente. 
Este não é obrigatório e, por-
tanto, serve apenas como um 
indicador da suficiência obtida 
no curso médico: a reprovação 
não impede o recebimento do 
diploma e o exercício profis-
sional. A prova tem 120 ques-
tões e o esperado é que o 
recém-formado acerte pelo 
menos 72 delas (60%), o que 
constitui um critério pouco 
exigente. Ainda assim, no 
estado mais rico e desenvol-
vido do Brasiquistão, a maio-
ria, ou seja mais de 50% dos 
recém-formados, vai cuidar 
da saúde e da vida das pes-
soas com deficiência de pelo 
menos 40% do conhecimento 
que são supostos de possuir. 
A pergunta que fica é: por que 
não tornar o exame obrigató-
rio, tal como acontece com o 
exame da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil? Isto é, se não 
passar no critério mínimo da 
prova de proficiência do Con-
selho Regional de Medicina, 
não poderia exercer a profis-
são até que viesse a satisfa-
zer essa exigência. Com isso, 
seria mais bem balanceado 
o elevado investimento para 

a formação profissional me- 
-díocre. Com certeza as esco-
las médicas de padrão muito 
baixo teriam de repensar se 
não valeria a pena melhorar o 
padrão antes de fecharem as 
portas definitivamente.

A carreira docente em Medi-
cina, como todos nós sabe-
mos, exige uma formação 
rigorosa e a atualização per-
manente. Esse pessoal espe-
cializado existe em número 
limitado pelas dificuldades 
da formação e pelas dificul-
dades do país. É, no entanto, 
esse um dos diferenciais entre 
as boas faculdades de Medi-
cina e as medíocres: o corpo 
docente. Não vamos esque-
cer que os professores de 
Medicina das novas escolas 
enfiadas em lugares distan-
tes, muitas vezes, não têm 
qualificação apropriada para 
exercer a função docente. 
Sobre os hospitais-escolas é 
melhor não comentar, porque 
em muitos deles as condições 
são extremamente precárias, 
paupérrimas.

Outra questão que nos vem 
à mente é se o número enorme 
de médicos que são postos na 
rua para exercer a profissão, 
tem, de alguma forma, melho-
rado as precárias condições 
de saúde do exótico país. 
Certamente não. Em primeiro 
lugar, como vimos, está a 

OPINIÃO
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baixa qua-
lidade dos 

profissionais 
lançados no 

mercado, o que 
é extremamente 

negativo, muito par-
ticularmente na profissão 

que cuida da saúde humana.
O ponto seguinte a ser con-

siderado é a distribuição dos 
médicos no território bra-
siquistanês: cerca de 55% 
estão concentrados em capi-
tais e cidades maiores. Como 
ficam as cidades menores, 
particularmente em estados 
de menor recurso? Devem 
existir muitas explicações 
para a má distribuição de 
profissionais no país, mas, 
certamente, uma delas é a 
busca de melhores condições 
financeiras para a sobrevida 
profissional que costumam 
estar presentes em centros 
mais desenvolvidos. É para 
lá que eles vão. Mesmo por-
que não há estímulo que faça 
um jovem médico ir exer-
cer Medicina numa pequena 
cidade, situada a 300 quilô-
metros do centro comercial. 
A cidadezinha tem um mal 
estruturado e muito pobre 
centro de saúde, sem falar 
nos exames subsidiários cuja 

absoluta maioria é impossível 
de ser realizada. Além disso 
tudo, sobra um salário muito 
pobre, incompatível com os 
gastos dispendidos na for-
mação profissional. É óbvio 
que a vocação, o instinto de 
solidariedade, o desprendi-
mento e o amor ao próximo 
podem levar o médico a exer-
cer prazerosamente a sua 
profissão em Jacaré-de-Cima 
ganhando nada, mas essa é 
exceção fora da regra.

Um dos caminhos reais para 
a solução seria salários jus-
tos e incentivos para fixar 
os jovens médicos nas regi-
ões mais carentes, por deter-
minado período – e depois 
seriam substituídos por uma 
nova leva, e assim por diante.

O reconhecimento das esco-
las médicas de padrão inferior 
bem como a baixa qualidade 
da formação médica que daí 
advém são palpáveis, o mesmo 
acontecendo com a distribui-
ção inadequada dos profissio-
nais de saúde pelo território 
nacional. Por outro lado, tam-
bém faltam condições para o 
apropriado exercício profissio-
nal nos locais de atendimento  
e hospitais. Que fazer? A lista 
é longa e debatível: ampla 
discussão que envolve, entre 

outros, políticos, economistas, 
sociólogos e médicos.  Do meu 
ponto de vista, uma vez reco-
nhecida a extensão do pro-
blema sem nenhum tipo de 
pessimismo, posso sugerir:
• obrigatoriedade do exame 

do Conselho Regional de 
Medicina, em caráter nacio-
nal, como critério mínimo de 
suficiência para o exercício 
da profissão;

• melhoria das condições e 
ampliação dos locais dis-
poníveis para realização da 
residência médica;

• abertura de postos de trei-
namento (nas faculdades de 
Medicina mais bem concei-
tuadas) destinados aos pro-
fessores das escolas menos 
favorecidas, incluindo aspec-
tos de saúde pública.

• revisão das condições físi-
cas e organizacionais dos 
centros primários de aten-
dimento e dos hospitais de 
suporte.
Como se pode ver, a situ-

ação está complicada, mas 
tem solução, que certamente 
dependerá de uma porção de 
gente. Como a saúde é sem-
pre prioritária, porque ela 
representa o suporte à vida, 
vamos tentar melhorá-la no 
Brasiquistão? l

OPINIÃO



O professor Douglas A. Drossman - Presidente da 
Rome Fundacion acaba de con� rmar sua presença!

Inscrições

CATEGORIA Até 27/02 Até 15/05 Até 15/08 Até 18/10
De 19/10 

até evento
Médicos Sócios FBG, SOBED, CBCD, OPGE, SIED R$ 900,00 R$ 1.000,00 R$ 1.100,00 R$ 1.200,00 R$ 1.400,00
Médicos Não Sócios R$ 1.500,00 R$ 1.600,00 R$ 1.700,00 R$ 1.800,00 R$ 2.000,00

Médicos Residentes, Jovem Gastro, Pós-graduandos 
e outros pro� ssionais da área de saúde R$ 550,00 R$ 600,00 R$ 650,00 R$ 700,00 R$ 800,00

Estudantes de Medicina / Participante de 
Ligas Acadêmicas de Gastroenterologia, Endoscopia 
ou Cirurgia do Aparelho DIgestivo

R$ 300,00 R$ 400,00 R$ 450,00 R$ 500,00 R$ 550,00

Agende-se!

www.sbad2018.com.br

Presença confi rmada do professor 

Douglas A. Drossman 
Presidente da Rome Fundacion!

Em breve a programação científi ca será 
divulgada.  Acompanhe pelo site

www.doencasfuncionais2018.com.br
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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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