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Recentemente, tive oportunidade de assistir, na internet, à apresentação de uma doutora sobre a 
“cura definitiva do refluxo” por meio de um tratamento peculiar e, certamente, fora de qualquer em-
basamento científico ou suporte por consenso de especialistas nacionais ou internacionais. Foram 
ali apresentados depoimentos de pacientes e mencionada enfaticamente certa terapêutica natura-
lista baseada em ingestão de determinados vegetais. Um tratamento empírico sem qualquer crité-
rio de medicina baseada em evidências e que, de fato, não é suportado por experiência sistemática 
protocolar, ou seja, em nada. A apresentadora criticou enfaticamente as abordagens terapêuticas 
convencionais como sendo falsas, erradas e a serviço de certos grupos.  Em suma, só gerou confu-
são e dúvidas para os pacientes com informações erradas e sem nenhum embasamento científico. 

Esse é apenas um exemplo do que vem ocorrendo sistematicamente e de forma recorrente em 
todas as áreas da medicina e com muita frequência na gastroenterologia: divulgação de conceitos 
errados, duvidosos e sem sustentação, que são compartilhados e espalhados por todos os cantos. 
Eis a porta aberta da ignorância, com grandes prejuízos morais e financeiros para a população, 
além da óbvia contradição científica, diagnóstica e terapêutica. 

De fato, vem chamando a atenção de forma crescente a posição de certos profissionais de saúde 
e médicos mal qualificados que se utilizam da internet para a divulgação de perigosas fake news re-
lacionadas ao diagnóstico e tratamento de doenças em diferentes áreas. A vacina contra o sarampo 
e os problemas que estamos enfrentando contra a vacinação é um bom exemplo. Também circulam 
informações erradas sobre intolerância à lactose e outros danos provocados pelo leite, malefícios do 
glúten, cura do câncer por meio de sucos, a noção que se opõe à verdade de que colesterol sanguí-
neo elevado não exerce nenhum malefício à saúde humana e outros tantos absurdos que são leva-
dos a sério e comentados como se fossem verdades. Isso tem gerado preocupações, já que as redes 
sociais têm sabidamente papel influenciador no comportamento humano.  Peculiar nesse ambiente 
errático é que determinados programas de televisão, provavelmente influenciados pela apresenta-
ção dos dados fakes, passam a entrevistar pessoas que suportam as informações erradas. 

Continua
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De olho na qualidade dos cursos 
de pós-graduação, FBG institui 
regulamentação para padronizar 
os critérios adotados por essas 
instituições em todo o País

ESPAÇO DO ASSOCIADO

Uma das missões da Federação Brasilei-
ra de Gastroenterologia (FBG) é a promoção 
de ações que busquem a melhoria da quali-
dade de atuação dos profissionais da área. 
Para cumprir esse objetivo, a entidade está 
desenvolvendo um novo projeto para avaliar 
os cursos de pós-graduação de todo o Brasil, 
que também certifica candidatos para a reali-
zação das provas de título de especialista da 
FBG. Para isso, um grupo de trabalho foi criado, 
formado pela Dra. Eliza Brito, da Comissão de 
Credenciamento de Cursos; Dr. Jorge Guedes, 
da Comissão de Títulos; Dra. Adélia Silva, da 
Comissão Jovem Gastro; Dr. Ismael Maguilnik, 
da Comissão de Eventos; e Dra. Maria da Pe-
nha Zago, da Comissão das Ligas Acadêmicas, 
para padronizar os critérios utilizados e realizar 
vistorias nos estabelecimentos de ensino que 
fornecem esses cursos.

Atualmente, conforme explica a coorde-
nadora da Comissão de Credenciamento 
de Cursos da FBG, existem duas opções 
para o médico conseguir o título de espe-
cialista em gastroenterologia. “A residência 
médica, que tem poucas vagas em relação 
ao número de formandos e não é suficiente 
para o mercado atual, e os cursos de pós-
-graduação”, conta.

CUIDADO COM A 
ESPECIALIDADE

Informações incorretas e notícias médicas falsas que circu-
lam na internet têm sido motivo de preocupação de diversas en-
tidades, como Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por 
Imagem, Sociedade Brasileira de Mastologia, Federação Brasi-
leira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo), 
Conselhos Regionais de Medicina e Ministério da Saúde. Assim, 
convém lembrar que também os médicos bem informados e 
bem-intencionados, que certamente constituem maioria, devem 
estar conscientes do papel importante que desempenham na 
sociedade, e por isso devem assumir postura ativa contra a de-
sinformação e o conteúdo errado que se dissemina.  

Não devemos esquecer que as redes sociais, de uma for-
ma ou de outra, têm contribuído para a saúde, desenvolvimen-
to e cuidados relacionados. Entretanto, apesar dos esforços  
bem-intencionados de certos programas e apresentações no 
YouTube como as conduzidas pelo colega Drauzio Varella, ain-
da assim a população é confundida pela “corrente negativa” 
composta de esforços mal-intencionados, ficando difícil, so-
bretudo para quem não é do ramo, separar o joio do trigo.  

A gastroenterologia, em particular, tem sido brindada 
com informações erradas e conceitos sem nenhum emba-
samento científico. As consequências podem ser variadas 
em termos de prejuízo à saúde, financeiros e bem-estar. As 
pseudoinformações sobre diferentes enfermidades algumas 
vezes podem se tornar perigosas, sobretudo quando seu su-
porte verdadeiro são interesses financeiros ou ideológicos 
sem nenhum fundamento.   

Ao nos defrontarmos com informações abertas ao públi-
co cujo teor é falso, errado ou mesmo questionável, algumas 
ações podem ser propostas. Informar o Conselho Regional de 
Medicina (CRM) com comentários e, se possível, suporte cien-
tífico, é, por exemplo, uma ação segura e interessante. Nesse 
sentido, algumas entidades de classe de diferentes especiali-
dades médicas já vêm se posicionando e estão abertas para 
depoimentos que ajudem a eliminar as informações prejudi-
ciais. Esse também é o caso da nossa especialidade, uma vez 
que a Federação Brasileira de Gastroenterologia (FBG) está se 
posicionando de forma enfática contra tais 
abusos e os riscos que representam para 
a saúde. Em caso de dúvida, a FBG está 
à disposição para, dentro de seus limi-
tes, oferecer informação e suporte. 

Fiquemos atentos!

Continuação
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Reportagem: Leila Vieira

Joaquim Prado P. Moraes-Filho,  
Professor livre-docente de gastroenterologia 
na Faculdade de Medicina da USP e editor da Revista FBG
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Para unificar a maneira de conseguir o 
título de especialista, o grupo de trabalho 
redigiu uma regulamentação e a encami-
nhou para registro no Conselho Federal de 
Medicina (CFM). O grupo, ressalta a coor-
denadora das Ligas Acadêmicas da FBG 
e uma das integrantes dessa força-tarefa,  
Dra. Maria da Penha Zago, fez a revisão de 
procedimentos e escreveu a regulamenta-
ção baseada nas normas vigentes da legis-
lação brasileira. “Para fazer a prova de título 
de especialista, é importante que o candi-
dato tenha tido as mesmas competências 
ofertadas tanto na residência médica quan-
to nos cursos de pós-graduação. É preciso 

“Vamos usar os mesmos critérios da 
residência médica. Estamos fazendo 
as coisas nos níveis mais altos possí-
veis e esperamos que isso contribua 
para a ampliação de vagas, mas com 
qualidade, que é a nossa principal 
preocupação na FBG”,
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formar gastroenterologistas com a mes-
ma qualidade”, pontua.

Outro aspecto importante na elabora-
ção da regulamentação foi tornar o regi-
mento bem similar às normas utilizadas 
nos programas de RM. Para contemplar 
essas exigências, foi estipulado o tempo de 
formação de no mínimo dois anos e a carga 
horária de 60 horas semanais. “Vamos usar 
os mesmos critérios da residência médica. 
Estamos fazendo as coisas nos níveis mais 
altos possíveis e esperamos que isso con-
tribua para a ampliação de vagas, mas com 
qualidade, que é a nossa principal preocu-
pação na FBG”, completa a Dra. Eliza.

Dra. Eliza Brito
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A Sociedade Alagoana de Gastroenterologia realizou, 
em 30 de outubro, uma aula para seus associados sobre 
o impacto das hepatites B e C na saúde pública. Presi-
dida pelo gastroenterologista Dr. Mário Pessoa, da Divi-
são de Gastroenterologia e Hepatologia do Hospital das 
Clínicas da FMUSP, a programação também abordou as 
manifestações extra-hepáticas. 

A programação para atualizar os associados do 
Distrito Federal continua a todo vapor. Em 11 de 
setembro, a Federação ofereceu aos seus mem-
bros uma reunião em conjunto com a SOBED-DF 
referente ao curso de câncer precoce. Já em 29 
de outubro, a entidade promoveu uma aula so-
bre esofagite eosinofílica no Auditório do Sabin.

Os casos clínicos de pâncreas foram o tema da se-
gunda sessão da Gastro Atividade, a reunião científica 
da Associação Cearense de Gastroenterologia. Em 7 
de outubro, associados e residentes médicos pude-

De 12 a 14 de setembro, a Sociedade Goiana de 
Gastroenterologia (SGG), as demais federadas da re-
gião centro-oeste e a Federação Brasileira de Gas-
troenterologia (FBG) realizaram o V Congresso Brasil 
Central de Gastroenterologia, na capital goiana.

Durante esses três dias, mais de 250 congres-
sistas compareceram ao evento para discutir temas 
atuais relacionados ao aparelho digestivo, como 
obesidade, doença do refluxo gastroesofágico, do-
ença inflamatória intestinal e microbiota.

Em tempo 
No dia 12 de outubro, a SGG comemorou 63 anos 

de sua fundação.

V Congresso Brasil Central de Gastroenterologia

ALAGOAS

Aula sobre  
impacto de hepatites 

GOIÁS 

DISTRITO FEDERAL

Educação continuada 

CEARÁ 

Gastro Atividade 

ram discorrer sobre o assunto com seus pares. A próxi-
ma edição da Gastro Atividade acontece em dezembro, 
ainda sem data definida, e falará sobre casos clínicos 
relacionados ao intestino. 
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A Sociedade de Gastroenterologia e Nutrição da 
Paraíba reuniu os melhores especialistas do País para 
compartilharem suas visões sobre a especialidade no 
7º GastroParaíba, que aconteceu em Campina Gran-
de, em 20 e 21 de setembro. O presidente da FBG, Dr. 
Schlioma Zaterka, foi um dos convidados e presidiu 
duas conferências: Refluxo noturno. É hora de acordar? 
e Helicobacter pylori: Uma visão geral.

Pela segunda vez, a Associação de Gastroenterolo-
gia do Rio de Janeiro (AGRJ) promoveu um encontro 
entre os residentes médicos e especializandos de gas-
troenterologia. A reunião aconteceu em 15 de outubro, 
no auditório do Hospital Copa D´Or. 

PARAÍBA

7º GastroParaíba
RIO DE JANEIRO 
II Encontro de Residentes  
e Especializandos no  
Rio de Janeiro

A conferência de abertura do XIII Sul-Gatro — 
Simpósio Sul-Americano do Aparelho Digestivo, que 
aconteceu entre 6 e 8 de junho em Porto Alegre, co-
meçou de modo diferente. O conferencista e cirur-
gião geral Dr. Luciano Eifler fez sua apresentação 
sem ao menos estar presente fisicamente na sala.

Com o auxílio de um robô com um tablet aco-

plado próximo à altura dos olhos dos convidados, 
o palestrante deu a aula Medicina 4.0 — A disrup-
ção na saúde por meio de uma videoconferência. A 
ação chamou a atenção dos participantes, conforme 
constatou o presidente da SGG, Dr. Eduardo Emerim: 
“Foi algo inédito nos congressos do Brasil. Obtive-
mos muito sucesso com a prática”.

RIO GRANDE DO SUL 

Robô palestra em evento da Sociedade Gaúcha  
de Gastroenterologia
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A Sociedade Catarinense de Gas-
troenterologia, junto com a Estadual 
de Santa Catarina da SOBED e a So-
ciedade Catarinense de Coloproctolo-
gia, realizou a campanha do Setembro 
Verde no estado. No total, foram feitos 
270 exames de colonoscopia em dois 
hospitais participantes da ação: Hospi-
tal Universitário Professor Polydoro Er-
nani de São Thiago, em Florianópolis, e 
Clinicon, em Lages. 

SANTA CATARINA  

Campanha 
Setembro Verde 
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FBG em revolução

Reportagem: Madson de Moraes

MADSON DE MORAES/FBG

Vice-presidente da FBG, Dr. Áureo de Almeida Delgado faz balanço de um
ano da atual Diretoria e destaca o compromisso de levar os Cursos Fapege 

para várias cidades, o fortalecimento com os associados, a boa relação
com todas as federadas e os planos para 2020

Em 2019, a Federação Brasileira de Gastroenterologia 
(FBG) vem atravessando uma revolução em toda a ges-
tão: investimentos em educação continuada com cur-
sos do Fapege (Fundo de Aperfeiçoamento e Pesquisa 
em Gastroenterologia) em várias cidades; reformula-
ção de toda a comunicação da FBG com maior foco em 
seus associados e federadas, a principal razão de ser da 
Federação; novos Estatuto e regulamento para os cur-
sos de pós-graduação credenciados pela FBG; a volta 
do Projeto Diretrizes. Na entrevista a seguir, realizada 
na sede da entidade, em São Paulo, o vice-presidente 
da FBG, Dr. Áureo de Almeida Delgado, detalha essas 
e outras ações encampadas pela Diretoria e comparti-
lha os planos da entidade para o ano que vem.

Qual balanço o senhor faz desse  
um ano da atual Diretoria à frente da FBG?
Conseguimos imprimir o lema de nossa campa-
nha: FBG de todos. O nome já indicava que a Di-
retoria iria primar por ser de todos e agregar cada 
vez mais os associados. E foi o que fizemos e te-
mos feito desde então. Em janeiro, já em nossas 
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primeiras reuniões, buscamos fortalecer a parce-
ria com todas as federadas, criando uma aproxi-
mação maior com os associados.

Como a Diretoria se mobilizou  
para realizar essa aproximação?
A forma que encontramos para essa aproximação 
com as federadas e nossos associados foi por meio 
de reuniões presenciais, com a realização de vários 
cursos do Fundo de Aperfeiçoamento e Pesquisa em 
Gastroenterologia (Fapege) em diversas cidades do 
País, honrando nosso princípio maior na FBG, que é 
a educação continuada, buscando juntar nossos as-
sociados de maneira democrática e produtiva e com 
a atualização do conhecimento cada vez maior. Essa 
iniciativa só tem sido possível pelo trabalho con-
junto de toda a Diretoria e suas Comissões (Fapege, 
Apoio às Federadas e Jovem Gastro). Procuramos, 
de forma muito democrática, distribuir os Cursos 
Fapege por todo o País e buscamos de forma bastan-
te criativa viabilizar esses eventos em vários estados 
e cidades por meio de uma parceria ética com a in-
dústria farmacêutica. E assim temos feito.

O Programa Jovem Gastro também foi valorizado?
Logo no início, buscamos o apoio da AMB para cre-
denciar os Cursos Fapege e valorizá-los ainda mais. 
Por isso, agora fornecemos certificado dos cursos 
aos participantes. Outro compromisso da nossa Di-
retoria é continuar valorizando o Programa Jovem 
Gastro da FBG e aproximar o jovem especialista 
da Federação. Por isso, incluímos um Curso Jovem 

Gastro no Fapege, onde esse futuro profissional 
apresenta um caso clínico e recebe orientação de 
um preceptor/orientador de sua região. Isso facilita 
muito a introdução e proximidade do jovem gastro 
com sua federada — e, dessa forma, com a própria 
FBG. Eles ainda pontuam por participar do curso 
e, ao se inscreverem para a prova de título da FBG, 
podem carregar essa pontuação.

A Diretoria pretende atualizar  
seu Estatuto. Quais os próximos passos?
Entendemos que o Estatuto pode ser melhorado. Ele 
ficou no site da FBG em consulta para os associados 
e levaremos as sugestões recebidas para a Assem-
bleia Geral Extraordinária, que acontecerá em 25 de 
novembro, na SBAD 2019, quando discutiremos as 
mudanças a serem aprovadas com os membros titu-
lares adimplentes da FBG. A Diretoria entende que 
alguns pontos do nosso Estatuto precisam ser muda-
dos para dar maior funcionalidade para a entidade e 
tornar seu processo operacional mais eficiente. Uma 
sugestão nossa será a criação do cargo de diretor de 
Comunicação da FBG, que representa algo essencial 
para a renovação na comunicação que temos em-
preendido desde o começo da nossa gestão. As elei-
ções para a Diretoria continuarão a ser eletrônicas e 
o associado titular adimplente continuará a exercer 
o direito do voto de sua casa com senha começando 
sete dias antes da AGO e agora também na SBAD, 
em ano eleitoral. Tudo é um processo democrático. 
Estamos conduzindo nossa gestão de forma transpa-
rente, democrática e com a FBG sendo para todos.

“Logo no início, buscamos o apoio da AMB para credenciar os 
Cursos Fapege e valorizá-los ainda mais. Por isso, agora fornecemos 
certificado dos cursos aos participantes. Outro compromisso  
da nossa Diretoria é continuar valorizando o Programa Jovem 
Gastro da FBG e aproximar o jovem especialista da Federação”
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O que a FBG tem feito para garantir uma  
formação de qualidade dos gastroenterologistas?
Vemos hoje com preocupação a formação do gas-
troenterologista. Há uma proliferação de diversas  
pós-graduações em várias áreas da medicina, assim 
como na gastroenterologia, com carga teórica imen-
sa e praticamente nenhuma ou pouca carga prática. 
Entendemos que o número de horas da prática deve 
ser muito semelhante ou igual ao da residência 
médica. Pensando nisso, fizemos um regulamento, 
criado a várias mãos na Federação, para os cursos 
de pós-graduação credenciados pela FBG e para 
aqueles que possam vir a pedir nossa chancela. 
Resumindo: daqui para frente, os cursos de pós- 
-graduação credenciados pela FBG, que vamos cha-
mar de Cursos de Especialização da FBG, só terão 
nossa chancela se seguirem esse regulamento. O ob-
jetivo é qualificá-los e, consequentemente, qualificar 
a formação do gastroenterologista. Já comunicamos 
nossas cinco entidades credenciadas que elas preci-
sam se adequar ao novo regulamento e já recebemos 
pedidos de credenciamento de novas instituições.

Por fim, quais os planos da Diretoria para 2020?
Em linhas gerais, os objetivos são: trabalhar com de-
terminação no sentido de melhorar a adimplência e 
estimular a busca pela titulação da FBG; manter o 
equilíbrio receitas x despesas; e seguir com o Jovem 

Gastro e Fapege cada vez mais ativos e com forte par-
ticipação das federadas.

Vamos resgatar o Projeto Diretrizes em conjun-
to com a AMB, atualizando as diretrizes existentes e 
produzindo novas para que continuemos a oferecer ao 
nosso associado uma linha de atuação responsável e co-
nectada com as melhores práticas, tanto no diagnóstico 
quanto no tratamento das principais doenças relaciona-
das ao aparelho digestivo. Esse projeto já está em an-
damento. Temos também um projeto de pesquisa para 
2020, já apresentado pela Comissão de Pesquisa da 
FBG, que será um estudo epidemiológico sobre a infec-
ção da Helicobacter pylori, possibilitando a participação 
de todas as federadas e seus associados. A presidência 
da SBAD 2020, em Florianópolis, será de responsabili-
dade da FBG e já estamos trabalhando para realizar um 
grande evento no sul do País. Todas essas ações recentes 
e outras que virão demonstram que a FBG se renova 
diariamente, está atuante e cada dia mais revigorada.

Vale aqui registrar que as comemorações pelos 70 
anos da entidade estão sendo um sucesso. Em 11 de 
outubro, aconteceu um jantar comemorativo, prece-
dido de programação científica com o Curso Jovem 
Gastro – 70 anos da FBG, que teve a participação de 
jovens gastroenterologistas de várias regiões do País, 
além de seus respectivos preceptores. A parte social 
da noite teve um jantar de confraternização em um 
ambiente de muita alegria e harmonia.
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“Daqui para frente, os cursos de 
pós-graduação credenciados pela 
FBG, que vamos chamar de Cursos 
de Especialização da FBG, só terão 
nossa chancela se seguirem esse 
regulamento. O objetivo é qualificá-
los e, consequentemente, qualificar a 
formação do gastroenterologista. Já 
comunicamos nossas cinco entidades 
credenciadas que elas precisam se 
adequar ao novo regulamento e já 
recebemos pedidos de credenciamento 
de novas instituições.”
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É final do dia na cidade de Ara-
caju, em Sergipe. Para mui-
tos, esse é o período para 
descanso da rotina atribula-

da de trabalho e só pensar nas tare-
fas profissionais na manhã seguinte. 
Mas esse ritual é um pouco diferente 
para a gastroenterologista Dra. Joyce 
Oliveira Dantas Hussein. Há pelo me-
nos quatro meses, a médica recém-
-formada pela residência médica 
de gastroenterologia e endoscopia 
digestiva do Hospital Universitário  
Oswaldo Cruz, de Recife (PE), se pre-
para para a prova de título de especia-
lista que será aplicada durante a XVIII 
Semana do Aparelho Digestivo, em 
Fortaleza (CE). E como ela faz? Utili-
zando a ferramenta de educação conti-
nuada da Federação Brasileira de Gas-
troenterologia: a Universidade FBG.

Por meio dos materiais educacio-
nais fornecidos com o uso do audio-

Com frente de apoio ao ensino de 
gastroenterologistas ao redor do País,  
associados explicam como veem o canal de 
atualização da especialidade: a Universidade FBG

Reportagem: Daniele Amorim

APOIO À EDUCAÇÃO 

visual – com a gravação das aulas 
ministradas em eventos importantes 
para a especialidade, como Gastrão, 
Semana do Aparelho Digestivo e cur-
sos fomentados pelo Fapege (Fundo 
de Aperfeiçoamento e Pesquisa em 
Gastroenterologia) –, os estudantes 
da Universidade FBG têm a chance 
de se atualizar em conteúdos aos 
quais, anteriormente, só era possí-
vel ter acesso indo pessoalmente a 
esses encontros. Atualmente, a pla-
taforma tem disponíveis aulas de 30 
temas da gastroenterologia, além de 
revisões, estudos de casos e relatos.  

E foi por essa facilidade, tanto de 
acesso quanto de linguagem, que a 
jovem viu na plataforma uma ma-
neira de dar continuidade aos estu-
dos. “Até gostaria de estudar mais 
do que de fato estou estudando, mas, 
como chego cansada do trabalho, as 
aulas são uma maneira mais dinâ-
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mica de ensino. Tenho a rotina muito 
puxada, e com a Universidade FBG 
fica mais fácil tirar dúvidas e checar o 
conteúdo com as guidelines já estabe-
lecidas dos procedimentos”, comenta. 
A ferramenta tem disponíveis algu-
mas diretrizes de sociedades norte- 
-americanas, como a Associação 
Americana de Estudos de Doenças do 
Fígado (AASLD) e Associação Ame-
ricana de Gastroenterologia (AGA) 
– responsável pela organização do 
maior evento da especialidade, a Di-
gestive Disease Week (DDW) –, e de 
instituições europeias, como a Socieda-
de Europeia de Endoscopia Gastroin-
testinal (ESGE) e Sociedade Europeia 
de Gastroenterologia, Hepatologia e 
Nutrição Pediátrica (ESPGHAN). 

Vol. 33    Número 3    2019

“Com a Universidade 
FBG, fica mais fácil 
tirar dúvidas  
e checar o conteúdo 
com as guidelines  
já estabelecidas  
dos procedimentos”,
Dra. Joyce Oliveira 
Dantas Hussein
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Outra questão levantada pelo 
professor é que a gama de conhe-
cimentos apresentados tanto nas 
plataformas digitais da Federação 
quanto em eventos presenciais se dá 
pelo envolvimento da especialidade 
com outras sociedades correlatas ao 
aparelho digestivo, como Sociedade 
Brasileira de Hepatologia (SBH), So-
ciedade Brasileira de Endoscopia Di-
gestiva (SOBED) e Colégio Brasilei-
ro de Cirurgia Digestiva. Tal união 
é vista com os conteúdos agregados 
dentro da Universidade FBG. Nela, 
é possível acompanhar cursos mi-
nistrados na Semana Brasileira do 
Aparelho Digestivo, que englobam 
assuntos correlatos às quatro socie-
dades médicas, e um curso específi-
co voltado ao estudo do fígado. 

No entanto, mesmo sendo de im-
portância expressiva para quem ain-
da está nos corredores da residência 
médica ou especializandos, não é 
somente esse grupo que pode ser be-
neficiado com os conteúdos dispostos 
na Universidade FBG. Membro titular 
da Federação há 18 anos, Dr. Robe-
rio Motta vê a plataforma como uma 
forma de se atualizar constantemen-
te nos artigos apresentados em con-
gressos e se especializar em áreas de 
maior interesse que aparecem com 
mais frequência em seu consultório 
em Juazeiro do Norte (CE), como 
doenças inflamatórias, dispepsia, mi-
crobiota e Helicobacter pylori. 

“A Federação 
constituiu o maior 
canal de educação 

continuada  
do País. Após a 

residência médica 
e especialização, 

o associado ainda 
tem acesso a  

uma ferramenta  
de atualização”,

Dr. Luiz 
Gonzaga 

Vaz Coelho, 
coordenador 

da Comissão de 
Pesquisa da FBG

Mas antes mesmo de 
prestar a prova de título 

e ver a Universidade 
FBG como uma fer-
ramenta de ensino, 
a futura gastroen-
terologista conhe-
ceu a Federação por 
meio de outro braço 

educacional: o Pro-
grama Jovem Gastro. 

“Na faculdade, cheguei 
a participar de algumas Ligas 

de Gastroenterologia. Mas foi na resi-
dência que me matriculei como Jovem 
Gastro e comecei a ter acesso à plata-
forma.” Como a rotina de um residente 
médico é atribulada, a médica costu-
mava consultar plataforma para estu-
dar com ênfase determinado assunto 
pelo qual ela havia se interessado. “Os 
alunos veteranos já tinham me falado 
sobre como era importante se tornar 
Jovem Gastro, pois, além de ter des-
conto nos congressos, havia a platafor-
ma de estudo.” 

A importância educacional da 
ferramenta da FBG é reforçada pelo 
coordenador da Comissão de Pesqui-
sa e professor titular da Universida-
de Federal de Minas Gerais (UFMG), 
Dr. Luiz Gonzaga Vaz Coelho: “A Fe-
deração constituiu o maior canal de 
educação continuada do País. Após a 
residência médica e especialização, o 
associado ainda tem acesso a uma fer-
ramenta de atualização”.

DIVULGAÇÃO
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“Há um impacto muito 
positivo na minha carreira. 
A plataforma nos atualiza 
e vai ao encontro  
de nossos anseios  
como especialistas”, 
Dr. Roberio Motta, 
membro titular da FBG  
há 18 anos

“Há um impacto muito positivo 
na minha carreira. A plataforma 
nos atualiza e vai ao encontro 
de nossos anseios como espe-
cialistas.” Para monitorar os 
novos conteúdos apresen-
tados da especialidade, o 
gastroenterologista fica de 
olho no site e no aplicativo 
da Federação, com o intui-
to de saber o que está acon-
tecendo nas federadas e nos 
eventos ao redor do País. “Chama-
-me muito a atenção o fato de que, 
mesmo com todas as dificuldades 
em realizar um encontro, os depar-
tamentos da FBG estão focando es-
tabelecer uma ponte entre seus as-
sociados e se preocupando com seu 
aperfeiçoamento pessoal.” 

A estratégia da Federação em am-
parar educacionalmente seu associado 
é contemplada pelo coordenador da 
Comissão de Pesquisa, Dr. Luiz Gon-
zaga Vaz Coelho: “A FBG é um canal 
de estreitamento para seu associado 
desde a época da graduação, quando 
ele ainda é ligante, para incentivá-lo 
a se inserir na formação em gastroen-
terologia, até quando ele se torne um 
membro titular com a necessidade de 
atualização médica continuada”.

DIVULGAÇÃO
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JOVEM GASTRO

ENCONTRO ENTRE 
JUVENTUDE E EXPERIÊNCIA
Curso Jovem Gastro reúne jovens médicos e gastroenterologistas 
experientes para um dia inteiro de atualização científica e networking
Por Danielle Mendes e Madson de Moraes

C omo parte da programação do evento rea-
lizado em São Paulo que celebrou os 70 
anos da Federação Brasileira de Gastroen-
terologia (FBG), o Curso Jovem Gastro  

reuniu, em 11 de outubro, jovens especialistas e ex-
perientes gastroenterologistas para um dia inteiro 
de debates e atualização científica com temas rele-
vantes para a formação dos futuros especialistas. 
No total, 62 pessoas participaram do Curso, entre 
residentes, gastroenterologistas e preceptores. Fo-
ram 10 Jovens Gastros do Rio de Janeiro, Minas 
Gerais, Sergipe, Ceará, Pernambuco, Espírito San-
to e Paraná. Bahia e Paraíba apresentaram casos 

clínicos sobre temas relevantes como hepatologia, 
infectologia, pâncreas, parasitose, duodeno e DII.

Além disso, a programação teve quatro con-
ferências realizadas por especialistas da FBG: Dr. 
Décio Chinzon (secretário-geral), Dra. Abadia 
Gilda Buso Matoso (Comissão das Ligas Acadê-
micas), Dr. Bruno César da Silva (presidente da 
Sociedade de Gastroenterologia da Bahia) e Dra. 
Adélia Carmen Silva de Jesus (coordenadora da 
Comissão Jovem Gastro). Marcaram presença 
ainda o vice-presidente da FBG, Dr. Áureo Au-
gusto de Almeida Delgado, e o membro da Co-
missão Jovem Gastro Dr. Odery Ramos Jr.
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“Foi uma excelente oportunidade para conhecer jovens residentes, gastroenterologistas e 
preceptores de todo o Brasil e suas regiões. Discutimos casos clínicos muito interessan-
tes e, além do altíssimo nível científico, promovemos contatos. Fica cada vez mais clara 
a importância e solidez do Programa Jovem Gastro da FBG, ao semear e incentivar os 
futuros médicos, líderes e pesquisadores da gastroenterologia brasileira”,
Rafael Addum, professor substituto de gastroenterologia do Hospital Universitário  
Clementino Fraga Filho, da UFRJ

“Participo do Programa Jovem Gastro há um ano e, como na maioria das residências 
do nordeste, considerando ainda o contexto nacional do SUS, enfrentamos grandes de-
safios todos os dias, seja na tentativa de elucidar diagnósticos mais complexos, seja 
nos métodos diagnósticos e terapêuticos por vezes mais distantes de nossa realidade. 
Nesse sentido, o Jovem Gastro vem aproximando realidades, uma vez que nesses en-
contros, sobretudo no Curso Jovem Gastro realizado em outubro, é possível perceber 
que nossos desafios não são muito diferentes. Temos uma obrigação árdua, mas não 
estamos sozinhos nessa luta, a FBG está conosco”,
Keilha da Silva Andrade, residente de gastroenterologia no Hospital Universitário Lauro 
Wanderley da Universidade Federal da Paraíba (HULW-UFPB)

“Gostei muito de participar do evento. Foi uma iniciativa que fortalece o Jovem Gastro. 
Foi interessante compartilhar não só casos clínicos com os colegas, mas também ex-
periências e contatos, fazendo novas amizades ao redor do Brasil que certamente serão 
importantes para o nosso futuro acadêmico e profissional”,
Letícia Rosevics, residente em gastroenterologia do Complexo Hospital de Clínicas  
da Universidade Federal do Paraná (UFPR)

JOVENS GASTROS COMENTAM PARTICIPAÇÃO NO CURSO

Para a gastroenterologista Adélia Carmen Silva 
de Jesus, o Curso foi sucesso de público e críti-
ca ao promover a integração e trocas científicas 
entre a juventude da especialidade e gastroente-
rologistas experientes. “A repercussão foi muito 
positiva. Tivemos a presença de preceptores e JGs, 
além dos professores convidados e alguns pro-
fessores com presença espontânea. O Curso foi 

de grande proveito para a plateia, e a integração 
se estendeu à noite na festa de confraternização 
com nossos queridos mestres que construíram a 
FBG”, celebra a coordenadora. O próximo Curso 
Jovem Gastro acontecerá em 23 de novembro, 
no pré-congresso da XVIII Semana Brasileira do 
Aparelho Digestivo (SBAD 2019), que será reali-
zada em Fortaleza, Ceará.
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Presidente da AMB  
e gastroenterologista 
membro da FBG, Lincoln 
Lopes Ferreira conversou 
sobre a telemedicina em 
palestra para especialistas. 
Entre os pontos abordados, 
as recomendações  
da Associação Médica 
Mundial para a utilização  
da modalidade 

Reportagem: Leila Vieira

Colaboração: Danielle MendesG
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GASTRO ATUAL

“A telemedicina é a prática da medi-
cina a distância na qual as inter-
venções, diagnósticos, decisões 
terapêuticas e recomendações 

subsequentes para o tratamento são baseados nos 
dados do paciente, documentos ou demais informa-
ções transmitidas por sistemas de telecomunicação. 
Pode ser utilizada entre um médico e um pacien-
te ou entre dois ou mais médicos, incluindo outros 

profissionais de saúde.” Essa é a definição adotada 
na Declaração sobre a Ética na Prática da Telemedi-
cina, desde 2017, pela Associação Médica Mundial 
(WMA, sigla em inglês) e Associação Médica Brasi-
leira (AMB), que é filiada à organização internacio-
nal. O assunto foi aditado, ainda, na 69ª Assembleia 
Geral da WMA, em Reykjavík, na Islândia, em outu-
bro do ano passado. No Brasil, o tema foi debatido 
no jantar promovido pela Federação Brasileira de 

TELEMEDICINA

UM OLHAR  
SOBRE A
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Presidente da 
AMB Dr. Lincoln 

Lópes Ferreira, 
é gastroen-

terologista e 
esteve presente 
no jantar de 70 

anos da FBG

DANIELLE MENDES/FBG

Gastroenterologia (FBG), em uma pales-
tra ministrada pelo presidente da AMB, 
Dr. Lincoln Lopes Ferreira, que também é 
membro da FBG.

Com a prevalência da telemedicina em 
diversos países, a Associação Mundial rea-
lizou um processo para identificar os prin-
cípios que devem nortear os médicos ao 

utilizarem essa modalidade de assistência. 
No preâmbulo da Declaração da WMA, o 
anúncio determina que “a consulta pre-
sencial se mantém como o padrão-ouro da 
assistência médica”. Logo, o apontamento 
já assegura uma das principais preocupa-
ções do ponto de vista médico, que era a 
possibilidade de a modalidade a distância 
substituir consultas realizadas na presença 
física de um profissional. Em uma das re-
comendações do documento, reforça-se a 
ideia de o novo modelo ser encarado como 
uma ferramenta de apoio ao especialista, 
e que “não deverá ser vista como similar à 
assistência médica presencial”. 

Outro ponto abordado nas recomenda-
ções determina que a prática da modali-
dade não pode ser introduzida como uma 
opção para cortar custos e economizar re-
cursos da área da saúde. O ideal seria uti-
lizar a telemedicina com apoio de médicos 
nas duas pontas do equipamento utilizado 
para teleconferência, principalmente para 
ter suporte técnico e especializado ao pa-
ciente assistido. Durante o debate, uma 
das questões levantadas pelo presidente 
da AMB gira em torno das divergências de 
diagnósticos entre os médicos envolvidos. 
“A AMB vai insistir pela obrigatoriedade 
da presença médica nos dois lados do equi-
pamento de videoconferência. Na teleme-
dicina, não tem nada previsto sobre as di-

“A AMB vai insistir pela obrigatoriedade  
da presença médica nos dois lados  
do equipamento de videoconferência”,   
Dr. Lincoln Ferreira, presidente  
da Associação Médica Brasileira 
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vergências de diagnósticos. Fala-se muito 
em teleconsulta como se as partes médicas 
estivessem em comum acordo. É funda-
mental que se discuta o que fazer quando 
não ocorrer esse acordo entre os dois mé-
dicos”, ressaltou Dr. Ferreira.

Apesar dessas orientações, é extrema-
mente importante estabelecer normas e 
diretrizes com base nas legislações vi-
gentes brasileiras que protejam as rela-
ções médico-paciente e possibilitem uma 
prática correta da modalidade no País. 
“Com a utilização das novas tecnologias, 
certamente existirão novas diretrizes, 
inclusive a FBG e outras associações de 
especialidades médicas serão convidadas 
a participar desse processo em parceria 
com a AMB. E os médicos devem pressio-
nar para uma prática ética da telemedi-
cina, no melhor interesse dos pacientes”, 
reforçou o presidente.

Para analisar casos específicos rela-
cionados à prática de medicina com equi-
pamentos tecnológicos, a AMB instituiu a 
Comissão de Saúde Digital e o Comitê de 
Regulamentação da Cirurgia Videoassistida 
por Robô. Entre os trabalhos desenvolvidos 
pelos grupos, está a sugestão de evitar o ter-
mo ‘cirurgia robótica’, para preservar o pro-
fissional no exercício da função. “Não é um 
robô que realiza a cirurgia, é um colega mé-
dico, preparado e treinado para tal”, pon-
tuou o Dr. Lincoln Ferreira. Em julho deste 
ano, a AMB também protocolou denúncia 
na Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS) sobre um plano de saúde que estaria 
empregando o atendimento via teleconsul-
ta, sem a opção presencial. 

Apesar de todas as mudanças no padrão 
de atendimento surgidas com as tecnolo-

gias, a palestra destacou também temas 
relacionados à situação atual da saúde no 
País e a formação de novos médicos. Das 
339 escolas médicas autorizadas pelo MEC, 
apenas 75 têm hospitais universitários e 
centros de ensino prático, provocando um 
desequilíbrio na grade curricular e na vida 
profissional desses formandos. Para ga-
rantir médicos qualificados no mercado, 
o palestrante defendeu “o exame de profi-
ciência em medicina, que hoje representa 
um meio de segurança para nós enquanto 
classe, para nós enquanto pacientes em po-
tencial e para avaliar se o egresso tem uma 
mínima referência da qualidade e se está 
em condição de sair para o mercado”.

“A telemedicina é apenas um passo 
inicial das grandes mudanças pelas quais 
a profissão vai passar e será afetada. O 
presente e o futuro que vêm sendo cons-
truídos no ensino médico estão desfavo-
ráveis e precisam de urgentes e signifi-
cativas correções. É difícil pensar que 
será possível ter uma construção correta 
e rígida da modalidade a distância se o 
acesso atual está tão frágil e cheio de de-
feitos”, concluiu o presidente da Associa-
ção Médica Brasileira.

“É Extremamente importante 
estabelecer normas e diretrizes 
com base nas legislações vigentes 
brasileiras que protejam as 
relações médico-paciente e 
possibilitem uma prática correta 
da modalidade no País”






