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Após a comemoração dos 70 anos da Federação Brasileira de Gastroenterologia 
(FBG), valeria a pena comentar, além dos avanços e progressos da ciência, as notá-
veis mudanças de paradigmas, verdades, mentiras e crenças. Como não se lembrar 
da desconfiança com que alguns colegas olhavam para a ultrassonografia? O des-
crédito inicial conferido à revolucionária cirurgia videolaparoscópica? O surgimento 
de uma doença que devastaria o mundo durante muitos anos, a síndrome da imu-
nodeficiência adquirida? E a estupenda descoberta dos efeitos da infecção crônica 
pela Helicobacter pylori?

O que existe em comum entre esses capítulos da medicina? A informação e a comu-
nicação. Sobretudo nas últimas duas décadas, presenciamos as impressionantes mo-
dificações ocorridas na velocidade da informação e nos meios de comunicação dessas 
informações. Ainda lembro que, para realizar um simples trabalho de graduação, eram 
necessárias horas em bibliotecas físicas, como da Academia Nacional de Medicina, para 
a consulta de palavras-chaves em livros enormes e pesados, o Index Medicus, mês a 
mês, ano a ano, para só então, após fazer a seleção das revistas, os artigos serem devi-
damente fotocopiados. Esse processo poderia levar dias!

Hoje, essa é uma situação inimaginável. Tecnologias como a internet fizeram o nú-
mero de informações crescer exponencialmente em todas as áreas da medicina, e a co-
municação de tais informações se dá on-line, quase que em uníssono por todo o mundo. 
Na gastroenterologia, a importância da comunicação on-line e off-line também está 
presente na busca pela excelência do conhecimento e prática da especialidade. Além 
disso, essa integração e interação da comunicação proporciona não só a rápida troca 
entre programas científicos (lato sensu ou stricto sensu), facilitando a normatização, 
adequação e compreensão do método científico, como também a troca de informações 
entre redes de profissionais (em uma palavra generalizada: networking).  
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Universidade FBG é reformulada para
atender demandas do mercado atual

ESPAÇO DO ASSOCIADO

Com o objetivo de congregar em um único ambiente uma rica varieda-
de de conteúdos científicos, exclusivos a seus associados, a Federa-
ção Brasileira de Gastroenterologia lançou, há alguns anos, a Univer-
sidade FBG. “Entendemos o dia a dia do profissional especialista, de 
modo que a Universidade torna-se uma opção para o associado que 
busca atualização, inovação em vários temas ligados a gastroentero-
logia, de forma prática e qualificada. Os conteúdos, de altíssima rele-
vância, são pensados e estruturados por membros e coordenadores 
das comissões de assuntos digitais e do FAPEGE, por meio da escolha 
de temas de valor teórico e prático”, explica a ex-presidente da Socie-
dade de Gastroenterologia e Nutrição da Paraíba e responsável pela 
Plataforma de Educação Continuada Universidade FBG, Dra. Monica 
Souza de Miranda Henriques. Agora, o projeto, que veio para facilitar a 
vida do especialista, foi reestruturado e está cheio de novidades.

FBG AINDA MAIS
CONECTADA

Nossa FBG, atenta a todas essas 
transformações, também entrou na 
era do mundo digital, promovendo 
o desenvolvimento de seu site, fa-
cilitando o acesso às informações 
atualizadas, oferecendo aos seus 
associados uma plataforma extre-
mamente interativa e amigável. Não 
menos importante, a comunicação 
presencial, por intermédio de cole-
gas muito capacitados e experien-
tes, continua sendo valorizada, haja 
vista a enorme expansão que al-
cançaram os programas científico-
-educacionais como Fapege e Jo-
vem Gastro, com o apoio de todas 
as federadas. Além disso, os cursos 
de atualização da FBG e a platafor-
ma de educação médica continua-
da (Universidade FBG) são destina-
dos inteiramente via internet com 
acesso pelo site da FBG. A Sema-
na Brasileira do Aparelho Digestivo 
(SBAD), desde sua implantação, re-
presenta um marco da gastroente-
rologia nacional e é a oportunidade 
única para troca de conhecimento, 
networking e harmonização envol-
vendo todas as federadas.

Enfim, sem ufanismos, talvez 
estejamos vivendo o melhor mo-
mento da gastroenterologia nacio-
nal, sendo várias as possibilidades 
de desenvolvimento técnico-cien-
tífico, integrando abordagens pre-
senciais com as facilidades do 
mundo digital e pluralidade de op-
ções para a atualização de nossos 
associados. 

Avante, FBG!

Dr. Gerson
Domingues
Corpo Editorial da 
Revista FBG

Continuação
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FUTURO INTEGRADO À TECNOLOGIA
Para Monica, a união da Federação com as ino-
vações tecnológicas tende a melhorar cada vez 
mais a vida do especialista e, justamente por isso, 
a FBG tem trabalhado para se conectar as novas 
demandas. “Indubitavelmente, a internet revo-
lucionou a produção do conhecimento, com im-
pacto indiscutível sobre o processo de educação. 
Dessa forma, a FBG tem buscado agregar estra-
tégias de ensino a distância através de aplicativos 
ou softwares para tornar o processo de aprendi-
zagem mais dinâmico, produtivo e eficaz”, relata.

Segundo ela, novas tecnologias ainda podem 
ser incorporadas a plataforma. Tais como ferra-
mentas com funções que facilitem a consulta e a 
tomada decisão, podcasts, formatos que permi-
tam o debate e a interação dos associados, entre 
outros.  “Para que a FBG torne todas estas e ou-
tras possibilidades viáveis é importante ressaltar a 
importância do associado estar adimplente, o que 
fortalece a federação e a especialidade como um 
todo”, finaliza a responsável pela Universidade FBG.

Entre as mudanças, destaca-se a 
modernização da plataforma digital, 
que agora passa a ser multifuncional. 
“As aulas também estão sendo cate-
gorizadas e disponibilizadas ao asso-
ciado de modo a facilitar a busca por 
conteúdo, direcionando aos conteúdos 
mais relevantes. Fora isso, Cursos on-
line para capacitação sobre a carreira, 
gestão em saúde e marketing médico 
também foram contemplados”, resume 
a Dra. Monica. 

Além da plataforma, o aplicativo da 
FBG, criado em 2016 e retomado em 
2018, ganhou atualizações. “Dentro da 
ideia de sermos presentes na vida do 
usuário, buscamos um visual mais agra-
dável, com customização da disposição 
dos ícones, de modo que estejam mais 
acessíveis aqueles que o usuário dese-
jar ter mais à mão”, revela a gastroente-
rologista e responsável pelo app, Marta 
Mitiko Deguti.  “Estamos em busca do 
formato ideal que consiga destacar esse 
aplicativo dentro dos muitos outros dis-
poníveis, oferecendo ferramentas úteis 
que sejam incorporadas na rotina de tra-
balho do usuário”, completa. 

UNIVERSIDADE FBG
Plataforma de educação continuada que congrega em um único ambiente 
uma rica variedade de conteúdo científico e profissional, com acesso ex-
clusivo para os associados da Federação Brasileira de Gastroenterologia.
universidadefbg.com.br

 “A razão da FBG existir é 
aproximar os gastroenterologistas 

do Brasil. Todos os profissionais 
precisam se sentir parte da 

instituição. Em tempos em que a 
Telemedicina avança, a FBG quer 

acompanhar e oferecer bons 
serviços aos sócios”, 

Dra. Marta Deguti
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Com o intuito de percorrer os 
serviços de gastroenterologia e 
endoscopia de Salvador, a Socie-
dade Baiana de Gastroenterologia 
criou as sessões gastro-itineran-
tes. A dinâmica dos encontros é a 
apresentação de três casos clíni-
cos relacionados à especialidade 
para os associados da federada. 
Desde o começo do ano, três 
eventos foram realizados. 

O primeiro aconteceu no au-
ditório do Hospital da Bahia, em 
19 de março. Os casos clíni-
cos apresentados foram Fístu-
la enterocutânea em jovem no 

pós-operatório de tumor renal; 
nódulo hepático em paciente 
cirrótico com tumor de cólon e 
CPRE difícil em paciente com 
coleostase e processo infiltrativo 
gastroduodenal. 

O segundo encontro das ses-
sões gastro-itinerantes foi rea-
lizado no auditório do Hospital 
Santa Izabel, em 23 de maio, com 
a apresentação dos casos Dor 
abdominal em homem jovem 
com pancitopenia; mulher jovem 
com síndrome colestática e Jo-
vem com alteração na via biliar: 
desafio diagnóstico e tratamento.

A sessão gastro-itinerante 
mais recente foi ministrada no 
Hospital Português da Bahia, em 
18 de julho. Os casos clínicos dis-
cutidos foram pacientes com do-
ença inflamatória intestinal evo-
luindo com quadro neurológico e 
paciente jovem com trombose de 
veia porta e mesentérica cursan-
do com HDA de repetição.

O objetivo dessas sessões é 
divulgar aos especialistas baia-
nos os casos mais diferentes 
da área e contribuir para a edu-
cação continuada dos gastro-
enterologistas.

Sessões gastro-itinerantes na Bahia

Para fortalecer ainda mais o ensino dos associa-
dos, a Sociedade de Gastroenterologia de Brasília 
convidou dois especialistas para o evento Gastro 
em Pautas. O encontro aconteceu em 30 de maio. 

Os gastroenterologistas convidados foram o 
médico assistente do Departamento de Gastro-
enterologia do Hospital das Clínicas da Faculda-
de de Medicina da Universidade de São Paulo, Dr. 
Ricardo Barbuti, que falou sobre Secreção gástri-
ca: seu controle nos dias atuais, e a presidente da 
Sociedade Pernambucana de Gastroenterologia, 
Dra. Ana Botler, que ministrou a aula Intestino 
delgado, uma visão atual sob a ótica da enteros-
copia e cápsula endoscópica.

Gastro em Pauta
na capital do País
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Gastroenterologistas, endosco-
pistas e cirurgiões digestivos de 
Itajaí (SC) se reuniram em 16 e 
17 de agosto, na 16ª edição da 
tradicional Jornada de Gastro-
enterologia Clínica, Cirurgia e 
Endoscopia de Itajaí, no Clube 
do Médico. 

Com a participação multi-
disciplinar de especialistas de 
Santa Catarina, São Paulo, Mi-
nas Gerais e Paraná, alguns te-
mas do evento: câncer gástrico, 
colorretal, eixo cérebro-intes-
tino, uso prático de pHmetria, 
doença gástrica do refluxo e 
Helicobacter pylori. 

O tesoureiro da gestão 2019-
2020 da Sociedade Catarinense 
de Gastroenterologia, Dr. Leo-
nardo de Lucca Schiavon, pa-
lestrou no sábado, dia 17, sobre 
avanços em esteato-hepatite 
não alcoólica.

EM TEMPO 
A SCG completa 50 anos em 
2019. Para comemorar sua 
história, a federada planeja or-
ganizar, em 17 de outubro, um 
jantar em homenagem a seus 
ex-presidentes.

XVI Jornada de 
Gastroenterologia

A Sociedade de Gastroenterologia de Goiânia realizou duas edições de 
seu tradicional evento Gastro & Gosto. A dinâmica do encontro, como 
sugere o nome, é reunir os especialistas do estado para uma confra-
ternização e atualização sobre algum tema de suas áreas de atuação. 
Esses encontros aconteceram em 12 de março e 4 de junho. 

No primeiro evento do ano, o presidente da gestão 2017-2018 da 
Sociedade Goiana de Gastroenterologia, Dr. Fernando Henrique Porto, 
falou sobre enteroscopia por cápsula nas doenças gastrointestinais. 
Já em 4 de junho, foi a vez de a presidente da Sociedade Goiana de 
Alergia e Imunologia, Dra. Lorena Diniz, dar uma aula sobre alergias 
alimentares. O último Gastro & Gosto foi realizado em 13 de agosto, 
sobre rastreamento do câncer colorretal.

Em 18 de julho, a Sociedade Maranhense de Gastroenterologia 
recebeu o Curso Fapege (Fundo de Aperfeiçoamento e Pes-
quisa em Gastroenterologia). O coordenador da Comissão de 
Apoio e Atenção às Federadas, Dr. James Ramalho Marinho, 
ministrou a aula dialogada sobre o manejo clínico da DRGE e 
a coordenadora da região norte/nordeste, Dra. Gardenia Costa 
do Carmo, falou sobre DRGE refratária. 

Gastro & Gosto em Goiânia

Fapege na federada do MA



PAÍS ADENTRO

8 Revista FBG

Eventos apoiados pela federada contemplam as doenças 
inflamatórias intestinais em duas frentes: pela visão do 
paciente e dos profissionais de saúde

Dr. Sabas, Dra Maria Helena, Dra Socorro Coelho, 
Dra Conceição Sá e Dr. Lucidio Balduíno

O primeiro semestre foi cheio para a So-
ciedade Mato-Grossense de Gastroente-
rologia, que apoiou dois eventos no esta-
do. Em 13 de junho, aconteceu o 1º Fórum 
de Pacientes Portadores de Doenças In-
flamatórias Intestinais e, no dia seguinte, 
a 2ª Jornada Mato-Grossense de Doen-
ças Inflamatórias Intestinais. 

O público leigo foi o foco do primeiro 
evento. Na programação, profissionais mul-
tidisciplinares discutiram a importância de 
manter o tratamento contínuo, as dificulda-
des de acesso aos medicamentos, as con-
sequências da falta de acompanhamento 
médico e a nutrição do paciente com DII. 

Já a 2ª Jornada Mato-Grossense de 
Doenças Inflamatórias Intestinais foi des-
tinada aos especialistas. Sua programação 
científica abordou a importância da inserção 
de uma visão multidisciplinar para um tra-
tamento de qualidade ao paciente. O evento 
aconteceu no Hotel Grand Odara, em Cuiabá.

1º Fórum de Pacientes Portadores de DII 
e 2ª Jornada Mato-Grossense de DII

O Dia Mundial da Saúde Digestiva é comemorado anualmente 
em 29 de maio, junto com o Dia do Gastroenterologista, e a 
Sociedade de Gastroenterologia do Piauí não deixou passar 
a data em branco. Para conscientizar o público leigo sobre 
diagnóstico precoce e tratamento do câncer gastrointestinal, 
a Federada realizou uma ação no Teresina Shopping. 

A Sociedade preparou uma programação com palestras 
educativas sobre prevenção dos cânceres de fígado, colorretal 
e de estômago e a importância da alimentação saudável para a 
prevenção do câncer gastrointestinal. Além das apresentações, 
a equipe de vacinação e testes rápidos da Fundação Municipal 
de Saúde de Teresina esteve no local para atender o público.

Importância da saúde digestiva é lembrada no Piauí
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Pela primeira vez, 
federada do Rio de 
Janeiro abre espaço 
de sua sede para 
evento voltado 
para residentes e 
especializandos da 
gastrenterologia

A próxima GastroRecife já tem data e local: 
15 a 17 de agosto, no Mar Hotel. A presidente 
da Sociedade Pernambucana de Gastroente-
rologia, Dra. Ana Botler, é coordenadora cien-
tífica clínica da programação.

Pela primeira vez, a Associação de Gastroente-
rologia do Rio de Janeiro realizou um encontro 
de residentes e especializandos, que aconte-
ceu em 17 de maio, no auditório da entidade. 

Especialistas do estado foram convida-
dos a dividir suas experiências e áreas de 
atuação com os novos profissionais. O Dr. 
Heitor Siffert, da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ), foi um deles. O gastroen-
terologista falou sobre o uso das ferramen-
tas para pesquisa médica. 

Os residentes e especializandos também 
puderam dividir seus conhecimentos para 
o público do encontro. A especializanda em 
gastroenterologia da PUC-RJ Dra. Gabrielle 

Novaes apresentou um caso clínico sobre 
febre de origem obscura em paciente com 
neurofibromatose tipo 1. E a residente da 
Universidade Federal Fluminense (UFF) Dra. 
Fernanda da Cruz Nunes apresentou sua vi-
vência em um caso clínico de tumor neuro-
endócrino gastrointestinal.

GastroRecife 2019

I Encontro de Residentes e Especializandos
em Gastroenterologia no Rio de Janeiro

A Federação Brasileira de Gastroenterologia participou ativamente 
da programação do Gastrão. O encontro da especialidade aconte-
ceu de 25 a 30 de junho, no Centro de Convenções Rebouças, em 
São Paulo (SP). 

A FBG ministrou, em 26 de junho, seu Curso de Atualização em 
Gastroenterologia. Ao todo, 150 pessoas participaram da progra-
mação proposta pela Federação, com mesas-redondas sobre do-
enças esofagogástricas, H. pylori e microbiota, doenças hepáticas 
e doenças intestinais.

Curso de Atualização em SP

A Sociedade de Gastroenterologia do Tocantins 
está empenhada em difundir o conhecimento 
da especialidade entre os ligantes do estado. 
Segundo o presidente, Dr. Jonio Arruda Luz, a 
programação científica da federada organiza 
quinzenalmente reuniões entre os estudantes.

Plano de incentivo às 
Ligas Acadêmicas em TO

Drs. Ricardo 
Viebig, Laercio 
Tenório Ribeiro, 
Joffre Filho e 
Áureo Delgado
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FBG PERGUNTA

De 2014 a 2019, o ritmo médio do crescimento 
econômico do Brasil foi de 0,6% ao ano. Já segun-
do um estudo do Instituto Brasileiro de Economia, 
da Fundação Getúlio Vargas (IBRE/FGV), de 2011 
a 2020, o crescimento médio do País deve ser de 
apenas 0,9%. Em termos comparativos, esse índice 
é menor do que o observado nos anos 1980, perío-
do chamado de “década perdida”, quando o PIB 
avançou em média apenas 1,6% ao ano. 

Tal panorama, considerado o menor em 30 
anos, afeta diversos setores, inclusive da saúde. 
Conversamos com o gastroenterologista e diretor 
financeiro da FBG, Celso Mirra, para saber como 
esse cenário influencia a especialidade e o que está 
sendo feito para reduzir os impactos econômicos 
da Federação. Confira a entrevista.

Quais os maiores impactos do cenário
econômico do País na realidade da FBG?
Principalmente na restrição das indústrias farma-
cêuticas no patrocínio de atividades científicas que 
a FBG realiza nos vários cantos do Brasil, além de 
redução nos investimentos nos congressos.

O que é possível fazer para
minimizar esse impacto?
Temos que adequar o programa à realidade do mo-
mento; utilizar, quando possível, professores da re-
gião e reduzir despesas de viagem e hospedagem, 
dada a dimensão continental do País.

Em prol da sustentabilidade

Reportagem: Luana Rodriguez

Diretor financeiro da FBG, Celso Mirra conta o que está sendo
feito pela Federação em relação às finanças
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Quais outras ações estão sendo feitas
para ajudar financeiramente a FBG?
Toda ação ou atividade que a Diretoria da FBG 
tem a intenção de realizar é calcada no binômio 
qualidade e baixo custo, sempre tentando apoio 
ou patrocínio para o custeio do evento sem abrir 
mão da qualidade.

Em relação à vida associativa, quais os
fatores de maior relevância no engajamento
dos associados junto à FBG?
Estão relacionados a estar adimplentes com a Fe-
deração, com as anuidades em dia. Além disso, a 
participação na SBAD gera um superávit financeiro 
que dá um suporte para a FBG cumprir com seus 
inúmeros compromissos.

Além da indústria farmacêutica, a indústria
de equipamentos médicos, hospitais e
convênios de saúde não poderiam
ser contatados para parcerias? 
Sim, poderiam e são contatados para uma parceria 
de forma ética. Principalmente na SBAD, participa 
efetivamente, além da indústria farmacêutica, a in-
dústria de equipamentos médicos e convênios de 
saúde. A Unimed, por exemplo, dá apoio financeiro 
a atividades científicas em vários estados do País. 
São também contatadas indústrias alimentícias e de 
suplementos alimentares, como a Nestlé. O gover-
no do estado sede da SBAD também é contatado no 
sentido de patrocínio financeiro, já que o congresso 
leva consigo um fluxo de cinco a seis mil congres-
sistas para aquela região, muitos acompanhados de 
suas esposas, o que é importante para o comércio 
e turismo. A Federação também consegue algum 
aporte financeiro com o fornecimento do selo de 
especialista aos médicos aprovados na prova de es-
pecialidade, que pode ser acoplado às folhas do re-
ceituário, valorizando o profissional.

Este conteúdo reflete a visão pessoal do entrevistado.

“Toda ação ou atividade 
que a Diretoria da FBG tem 
a intenção de realizar é 
calcada no binômio qualidade 
e baixo custo”, 
Celso Mirra
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REPORTAGEM

Desde que assumiu a gestão 
da Federação Brasileira de 
Gastroenterologia (FBG) 
no começo deste ano, o 

presidente Schlioma Zaterka vem 
cumprindo à risca sua promessa de 
expandir o conhecimento sobre a es-
pecialidade por todo o País. E uma das 
ferramentas vitais para essa expansão 
é o Fundo de Aperfeiçoamento e Pes-
quisa em Gastroenterologia (FAPEGE). 
Como parte dos 70 anos de comemo-
ração da fundação da FBG, o objetivo 
é realizar neste ano, em cada uma das 
23 federadas, pelo menos um evento 
que leve o prestígio do FAPEGE. 

A promessa já vem sendo cum-
prida. Desde o começo do ano e até 
o fechamento desta reportagem, 12 
cidades — Feira de Santana (Bahia), 
Campina Grande (PB), Porto Alegre 
(Rio Grande do Sul), Fortaleza (Cea-
rá), Maringá (Paraná), Juiz de Fora 
(Minas Gerais), Rio de Janeiro, Tere-
sina (Piauí), Londrina (PR), São Luís 
(MA), São José do Rio Preto (São 

Paulo) e Maceió (Alagoas) — já rece-
beram eventos do FAPEGE, em parce-
ria com Takeda, Aché, EMS e Medley. 
“As reuniões foram sucesso absoluto 
em todas as federadas. Os temas e pa-
lestrantes haviam sido discutidos com 
os presidentes das federadas e procu-
ramos levar algo que interessasse a 
comunidade local, o que certamente 
contribuiu para o êxito do projeto”, 
celebra o coordenador do FAPEGE, 
Sérgio Pessoa. Ele reforça: “Estamos 
todos na atual gestão do presidente 
Schlioma Zaterka engajados no de-
senvolvimento científico e profissio-
nal da especialidade”.

Para o segundo semestre, ressalta 
Pessoa, já estão programados eventos 
do FAPEGE nas cidades de Botucatu 
(SP), Recife (PE), Salvador (BA), Ipa-
tinga (MG), Goiânia (GO), Brusque 
(SC), Cuiabá (MT), Belo Horizonte 
(MG), Vitória (ES), Caxias do Sul (RS) 
e Campo Grande (MS) — as datas es-
tão no site e redes sociais da FBG. A 
maior parte das reuniões abordará te-

Ao levar educação continuada de alto nível científico 
a todos os estados com os eventos FAPEGE, 
FBG se aproxima ainda mais de suas 23 federadas

Reportagem: Madson de Moraes

A EXPANSÃO DO
CONHECIMENTO
GANHA FORÇA
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O coordenador do FAPEGE é 
responsável pela articulação e 
distribuição das tarefas entre 
os componentes da comissão. 
Faz também a interface com a 
Presidência e Diretoria da FBG na 
definição de prioridades e diretrizes 
para a programação científica 
da entidade. Na atual gestão, 
além do coordenador Sérgio 
Pessoa, integram a comissão os 
especialistas Lorete Kotze, Dulce 
Guarita, Ângelo Alves de Mattos, 
Laércio Ribeiro e João Galizzi 
Filho. A comissão trabalha na 
elaboração do calendário de cursos 
de atualização por todo o Brasil 
e da programação científica dos 
vários eventos, como SBAD, Gastrão 
e Curso de Pós-Graduação da 
FBG, que ocorre na SBAD. Outras 
funções igualmente importantes 
são o contato frequente com os 
presidentes de federadas da FBG, 
que procuram a Diretoria nacional 
em busca de suporte para seus 
eventos regionais e as tratativas 
com representantes da indústria 
farmacêutica para apoio aos eventos.

A ESSÊNCIA
DO FAPEGE
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REPORTAGEM

mas relacionados à doença do refluxo 
gastroesofágico (DRGE), H. pylori e 
microbiota intestinal. Já no Gastrão 
2019, realizado entre 25 e 29 de ju-
nho no Centro de Convenções Rebou-
ças, em São Paulo, o curso “O que 
Há de Novo na Gastroenterologia em 
2019”, capitaneado pelo FAPEGE, foi 
um grande sucesso. “Já se tornou tra-
dição, no Gastrão, o Curso de Atuali-
zação em Gastroenterologia promovi-
do pela FBG, voltado principalmente 
para a abordagem clínica das patolo-
gias digestivas. O FAPEGE é sempre 
responsável pela elaboração desse 
curso, escolha dos temas e definições 
dos palestrantes”, lembra Pessoa.

Em Feira de Santana, o Presiden-
te da Sociedade de Gastroenterologia 
da Bahia, Bruno César da Silva, con-
ta que o curso FAPEGE foi um suces-
so e que a repercussão foi positiva. 
“Tivemos a oportunidade de reunir 
colegas gastroenterologistas da cida-
de e região”, lembra. As aulas, sobre 
doença do refluxo gastroesofágico 
(DRGE), foram ministradas pelos es-
pecialistas Carlos Frederico Porto 
Alegre e Eduardo Moura (SP). “A aula 
foi transmitida com muita qualidade 
audiovisual e, ao término, também 
foi possível que o público interagisse 
com o professor, fazendo perguntas e 
comentários. No final, eu diria que a 
repercussão foi muito positiva e acre-
dito que iniciativas assim devam ser 
repetidas. “Para as Federadas é mui-
to importante poder contar com um 
evento já respeitado pela comunida-
de da gastroenterologia”, afirma.

ESPÍRITO DE COLABORAÇÃO
Ainda segundo Pessoa, a relação do 
FAPEGE com as federadas tem sido 
a melhor possível. “Temos trocado 
ideias com os presidentes quanto à 
definição de temas e palestrantes para 
os eventos e, na maioria das vezes, nos 
foi possível atendê-los. Percebemos, 
claramente, o espírito de colaboração 
no contato com cada presidente e, por 
isso, os temos na mais alta estima”, 
afirma o coordenador. E ele ressalta a 
importância do apoio da indústria na 
realização desses eventos: “Seria im-
possível atingir os números que atin-
gimos e realizar os eventos passados 
e futuros sem o apoio leal e ético da 
indústria farmacêutica”. A marca que 
Pessoa deseja imprimir à frente do 
FAPEGE é a difusão do conhecimen-
to pela presença dos grandes nomes 
da gastroenterologia brasileira que 
levam e discutem suas experiências 
com médicos que desejam atualização 
e educação continuada de forma pre-
sencial. “Minha meta é apenas dar an-
damento, com dedicação, a um belo 
trabalho que vem sendo construído há 
anos”, almeja.

“Estamos todos 
na atual gestão 

do presidente 
Schlioma Zaterka 

engajados no 
desenvolvimento 

científico e 
profissional da 
especialidade”, 

Sérgio Pessoa, 
coordenador 

do FAPEGE
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PÉ NA ESTRADA:
ALGUMAS CIDADES QUE JÁ
RECEBERAM EVENTOS FAPEGE

5 de junho — Feira de Santana/BA
Aulas dialogadas sobre manejo clínico da DRGE e 
tratamento endoscópico de DRGE, com Eduardo 
Moura (USP-SP). Organizado pela Diretoria 
regional da SGB e seccional Feira de Santana. 
Total de participantes: 32

5 de junho — Porto Alegre/RS
Aula sobre desafios no diagnóstico e 
tratamento da SII. Realizada no Gastro Sul. 

13 de junho — Fortaleza/CE 
Aulas na IV Semana Cearense do Aparelho 
Digestivo (SCAD — 2019) tiveram como temas 
doenças funcionais, microbiota, marketing médico 
e telemedicina e doença hepática, entre outros. 
Total de participantes: 100

18 de junho — Maringá/PR
Aulas sobre manejo clínico da DRGE e 
Helicobacter pylori. Total de participantes: 27

25 de junho — Juiz de Fora/MG
Aula sobre manejo clínico da DRGE, apresentação 
de caso clínico e debate sobre as atualizações 
da DRGE. Total de participantes: 36

26 de junho — Rio de Janeiro/RJ
Aula sobre manejo clínico da DRGE e apresentação 
de caso clínico sobre doença do refluxo. 
Total de participantes: 42

27 de junho — Teresina/PI
Aula sobre manejo clínico da DRGE e 
atualização no tratamento da H. pylori. 
Total de participantes: 25

2 de julho — São José do Rio Preto/SP
Aula sobre manejo clínico da DRGE e a 
situação atual e futuro da terapia da doença 
inflamatória intestinal moderada 
a grave. Total de participantes: 33

4 de julho — Maceió/AL
Aula sobre manejo clínico da DRGE 
e as controvérsias em relação 
ao uso prolongado dos IBPs. 
Total de participantes: 24

18 de julho — São Luís/MA
Aula sobre manejo clínico da DRGE e DRGE 
refratária. Total de participantes: 15

20 de julho — Campina Grande/PB
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GASTRO ATUAL

Telemedicina, garantia do exercício do pro-
fissional com deficiência e a entrega do 
sumário médico foram alguns dos itens 
acrescentados na nova atualização do Có-

digo de Ética Médica. O texto, descrito na Resolu-
ção CFM nº 2.217/2018, passou a vigorar em 30 de 
abril, em todo o Brasil. 

Os pilares do Código de Ética Médica continuam 
assegurados em seus princípios fundamentais, di-
reitos e normas deontológicas. No entanto, o novo 
texto vem ao encontro das novas necessidades dos 
médicos, que não estavam contempladas na última 
atualização de 2009. Para se readequar a essa rotina 
profissional, o Conselho Federal de Medicina (CFM) 
levou três anos para discutir essas mudanças com 
entidades médicas, profissionais e em audiências 
públicas. “Ao todo, a instituição recebeu cerca de 
1.500 propostas sobre o tema”, explica o coordena-
dor da Comissão de Ética Médica e Defesa Profissio-
nal da FBG, Dr. Mario Benedito Costa Magalhães.

Novos direitos…
Apesar da lógica de senso comum de que o médico 

com deficiência deve ser tratado da mesma manei-
ra que qualquer outro profissional, a isonomia de 
tratamento também foi redigida no novo Código de 
Ética. Segundo o texto, “é direito do médico com 
deficiência ou com doença, nos limites de suas ca-
pacidades e da segurança dos pacientes, exercer a 
profissão sem ser discriminado”.

O médico também tem o direito de se recusar 
a realizar tratamento mediante falta de condições 
de trabalho que “não sejam dignas ou que possam 
prejudicar a própria saúde ou a dos pacientes”. Nes-
sas circunstâncias, o Código alega que o profissio-
nal deve justificar sua decisão ao diretor técnico, ao 
Conselho Regional de Medicina ou até à Comissão 
de Ética da instituição onde se originou a queixa. 

Outro ponto de mudança auxilia os profissionais 
de saúde que realizam estudos retrospectivos com 
questões metodológicas. Para o novo texto, os pron-
tuários dos casos clínicos que são o objetivo de estu-
do podem ser acessados pelos médicos mediante au-
torização do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) ou 
Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep), 
sem precisar passar pelo aval do paciente.

Conselho Federal de Medicina atualiza seu 
Código de Ética Médica. Após 10 anos da última 
reformulação, texto reforça a autonomia médica, 

a proibição da telemedicina e os direitos do 
profissional com deficiência

Reportagem: Daniele Amorim

ÉTICA MÉDICA
EM PAUTA
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geral, incluindo as redes sociais, continua regula-
mentada pela Resolução CFM nº 1.974/2011 — co-
nhecida popularmente como Manual de Publicidade 
Médica — e suas atualizações, com as Resoluções 
CFM nº 2.133/2015 e CFM nº 2.126/2015.

Outro item é a entrega do sumário de alta para o 
paciente após sua internação. O trecho está descrito 
no 3º inciso do artigo 87. Nele, o médico assistente 
deve elaborar o documento contendo os dados clíni-
cos necessários sobre o resumo do tempo do trata-
mento e de que maneira ele foi realizado. 

Para o Dr. Magalhães, um dos pontos mais impor-
tantes para os gastroenterologistas é a obrigatorie-
dade da divulgação do Registro de Qualificação de 
Especialista (RQE) em receituários, cartão de visita 
e até redes sociais. A norma é explicitada no artigo 
117. “Ou seja, para que um médico possa divulgar 
que é gastroenterologista, ele precisa ter feito uma 
residência médica reconhecida pelo MEC ou fazer a 
prova de título da Federação, e o título deve ser re-
gistrado no CRM. Se não, ele não pode anunciar em 
nenhum meio que ele é especialista. É obrigatório”, 
comenta o coordenador da Comissão de Ética Médi-
ca e Defesa Profissional. 

O aspecto nebuloso de como proceder mediante 
pedido judicial para acesso ao prontuário do pacien-
te também foi esclarecido na nova redação. Quem 
explica esse ponto é a assessora jurídica da FBG, Dra. 
Adriana Joubert: “Quando o especialista recebia al-
guma solicitação judicial, era nomeado um perito 
para olhar esse prontuário e responder todas as per-
guntas do juiz. Isso não é mais necessário. Quando 
o gastroenterologista receber uma requisição via ju-
dicial, ele encaminha uma cópia direto para o juiz”.

... e mais outros deveres
O exercício da telemedicina continua proibido pelo 
Conselho. A prática chegou a ser regularizada com 
a Resolução CFM nº 2.227/2018, mas foi revoga-
da pelo órgão após uma quantidade expressiva de 
retornos negativos sobre sua redação. No entanto, 
o inciso 1º do artigo 37 do novo Código diz que a 
prática será esclarecida em texto próprio. Ou seja, 
por enquanto, é proibido “consultar, diagnosticar 
ou prescrever por qualquer meio de comunicação de 
massa”. Já a prática de conduta na comunicação em 

A FBG E O APOIO AO NOVO CÓDIGO
Com a chegada de um novo Código de Ética Médica, aparecem as dúvidas em relação às novas redações e o que um mé-
dico pode ou não fazer. Para sanar esses questionamentos, a Federação Brasileira de Gastroenterologia dispõe de uma 
assessoria jurídica. “Nossa função é sempre auxiliar o gastroenterologista para que ele possa trabalhar e desenvolver sua 
profissão de acordo com a ética médica”, explica a assessora jurídica e advogada da FBG, Dra. Adriana Joubert. O contato 
com o Departamento Jurídico da Federação pode ser feito via telefone da sede: (11) 3813-1610.

Dra. Adriana Joubert 
e Dr. Mário Benedito 
Costa Magalhães
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ESPECIAL

A cada dia, novas pesquisas reiteram que a 
microbiota intestinal saudável – trilhões 
de microrganismos que habitam nosso 
intestino - desempenha funções benéficas 

ao contribuir para tolerância imunológica, reforço 
da barreira intestinal e metabolismo intermediário. 

A microbiota intestinal exerce esse papel por 
meio da produção de mediadores especiais, nutrien-
tes, vitaminas e metabólitos, que podem influenciar 
funções intestinais e sistêmicas por meio de eixos 
como intestino-microbiota-cérebro, intestino-micro-
biota-fígado, pele, osso ou pulmão. 

No entanto, em condições de estresse mental e fí-
sico, estilo de vida descuidado, dieta desbalanceada 
e vários tipos de enfermidades, a microbiota intes-
tinal pode se modificar para o estado de disbiose e 
deixar de oferecer os benefícios relatados. 

Na realidade, a disbiose intestinal oferece assi-
naturas microbiológicas distintas para diferentes 
estados mórbidos. Por exemplo, a assinatura micro-
biológica de um paciente com retocolite ulcerativa 
é diferente de um com doença de Crohn, doença ce-
líaca ou síndrome do cólon irritável.

Nesse sentido, em certas situações clínicas, pode 
ser interessante conhecer a composição da micro-
biota intestinal. 

Dan L. Waitzberg 
Professor associado da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), diretor presidente do Grupo de 
Nutrição Humana e coordenador do Grupo de Pesquisa NAPAN da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo

MICROBIOTA INTESTINAL,
SEQUENCIAMENTO GENÉTICO E 
POSSIBILIDADES TERAPÊUTICAS
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Entre nós, isso já pode ser obtido com o sequen-
ciamento genético da microbiota intestinal, seja par-
cialmente pela avaliação das regiões hipervariáveis 
do gene 16s RNA, seja pelo sequenciamento comple-
to por shotgun (www.bioma4me.com.br).

O relatório do exame de sequenciamento da mi-
crobiota intestinal informa a distribuição taxonômi-
ca das bactérias em filos, gêneros e espécies. Indica 
ainda a riqueza e diversidade da microbiota, ao lado 
da lista das bactérias comensais/simbiontes mais 
frequentes, assim como das patogenias com infor-
mações relevantes sobre cada um dos tópicos impor-
tantes para o diagnóstico clínico.

O conhecimento da composição da microbiota 
intestinal permite ao gastroenterologista prescrever 
para seu paciente medidas dietéticas específicas (ex: 
polifenóis), modificações no estilo de vida (ativida-
de física) e alimentos especiais como prebióticos, 
probióticos e simbióticos, que podem contribuir, 
junto com o tratamento específico da moléstia em 
questão, para a melhoria do paciente.

Em certas condições, o acompanhamento da evo-
lução da composição da microbiota intestinal pode 
auxiliar na compreensão da eficiência e resposta te-
rapêutica, como é o caso da doença celíaca, em que 
a dieta livre de glúten pode recuperar a microbiota 
de disbiose para um estado de normobiose.
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Aos 29 anos, Letícia Rosevics é residen-
te em gastroenterologia do Complexo 
Hospital de Clínicas da Universidade 
Federal do Paraná (UFPR), em Curitiba. 

A escolha pela especialidade surgiu durante a re-
sidência de clínica médica, onde percebeu que o 
raciocínio diagnóstico, inerente ao clínico, a agra-
dava mais quando relacionado às patologias do tra-
to gastrointestinal, incluindo os métodos diagnósti-
cos. Assim, desde que ingressou na Liga Acadêmica 
do Aparelho Digestório, na metade da faculdade de 

medicina, ela também foi introduzida ao Progra-
ma Jovem Gastro (PJG), da Federação Brasileira 
de Gastroenterologia (FBG), em que participa des-
de então. “Minha participação na Liga e no Jovem 
Gastro lapidaram esse carinho pela gastroenterolo-
gia, que se transformou em residência e, em breve, 
em profissão”, conta, orgulhosa.

Rafael Addum, 29, fez o mesmo caminho percor-
rido por Letícia, mas na Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ). Ao se formar, ele fez residência 
de clínica médica e, depois, em gastroenterologia na 

A FORÇA DO JOVEM GASTRO
Dois gastroenterologistas que participam do Programa Jovem 

Gastro ressaltam sua importância e explicam seus benefícios para a 
formação médica. Atualmente, são 704 associados em todo o Brasil

Reportagem: Madson de Moraes

JOVEM GASTRO
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instituição. Hoje professor substituto de gastroente-
rologia do Hospital Universitário Clementino Fraga 
Filho, da UFRJ, Addum optou pela especialidade 
quando, no sexto período da faculdade, participou 
da rotina da Enfermaria de Gastro. “Fiquei apaixo-
nado pelos casos clínicos e exemplos de profissio-
nais com quem tive contato. Mais tarde, já médi-
co e residente de clínica médica, fui entender que 
era uma especialidade muito mais ampla, que abria 
oportunidades para diversos nichos, desde a parte 
clínica até procedimentos endoscópicos, que hoje 
em dia também faço”, relata. Foi durante a RM em 
gastroenterologia que ele conheceu o Jovem Gastro 
por meio dos ex-residentes da UFRJ. 

Ambos os médicos fazem parte da categoria as-
sociativa da FBG que tem crescido bastante nos úl-
timos anos: são atualmente 704 associados Jovem 
Gastro em todo o Brasil que participam do progra-
ma que possui, ao todo, 68 núcleos em 17 estados 
(Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito 
Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraí-
ba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio 
Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo). A coor-
denadora da Comissão Jovem Gastro, Dra. Adélia 
Carmen Silva de Jesus, explica que, neste ano, o PJG 
terá dois principais eventos: o primeiro na comemo-
ração dos 70 anos da FBG em outubro, em São Pau-
lo, ainda em programação; o outro no pré-congresso 
da XVIII Semana Brasileira do Aparelho Digestivo 
(SBAD 2019), em 23 de novembro, em Fortaleza. 

Além disso, o Programa Jovem Gastro já orga-
nizou aulas presenciais em eventos do Fapege com 
apresentação e discussão de casos clínicos em ci-
dades como Aracaju (SE), Brasília (DF), Fortaleza 
(CE), Goiânia (GO), João Pessoa (PB), Juiz de Fora 
(MG), Manaus (AM), Porto Alegre (RS) e Rio de Ja-

ELES RECOMENDAM O
PROGRAMA JOVEM GASTRO

“É uma excelente forma de entrar na vida de 
gastroenterologista, e te dá um suporte estrutural para 

fazer mais conexões e adquirir conhecimento diferenciado, 
muito além do que está nos artigos e livros”

Rafael Addum, professor substituto
de gastroenterologia do Hospital Universitário

Clementino Fraga Filho, da UFRJ

“Recomendo com certeza, desde os acadêmicos, para 
conhecerem mais sobre a especialidade e o incentivo 

ao estudo das doenças do trato gastrointestinal, até os 
gastroenterologistas em formação, devido aos diversos 

incentivos e valorização da parte acadêmica”
Letícia Rosevics, residente em gastroenterologia 

do Complexo Hospital de Clínicas da Universidade 
Federal do Paraná (UFPR)
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neiro (RJ). “O futuro da especialidade depende dos 
novos médicos, e é neles que temos de investir para 
crescimento e fortalecimento da nossa gastroentero-
logia”, ressalta Adélia.

Além de o Programa Jovem Gastro propiciar 
maior contato entre os jovens profissionais e a en-
tidade que defende os interesses da gastroenterolo-
gia antes e após a formação na especialidade, ele 
estimula encontros, idas a congressos, simpósios e 
até mesmo a simples participação de grupos no 
WhatsApp. O PJG aproxima ainda a comunidade 
local de médicos gastroenterologistas e permite a 
maior troca de informações e contatos entre especia-
listas. “Essa rede é fundamental em toda profissão”, 
reforça Rafael Addum. “Desde o início do meu con-
tato, o Jovem Gastro tem contribuído na paixão pela 
gastroenterologia, o incentivo para a área acadêmi-
ca e os benefícios como associado, além da rede de 
contatos”, segue na mesma linha Letícia Rosevics.

JOVEM GASTRO

 O sócio JG em dia com sua anuidade 
pagará a inscrição na SBAD com um 
desconto significativo.

 Acesso gratuito à Universidade FBG, 
centro científico do site da FBG.

 Desconto na inscrição e ganho de um 
ponto por fazer parte da FBG na prova de 
título de especialista em gastroenterologia.

 Os sócios contam com a visibilidade 
de serem membros de uma entidade 
que representa a gastroenterologia na 
WGO e OPGE.

O PROGRAMA JOVEM GASTRO HOJE

DIFERENCIAIS EM
PERTENCER AO PJG

704
associados

17 estados
com núcleos

Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, 
Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, 

Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí,
Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul,

Santa Catarina e São Paulo

“O futuro da especialidade 
depende dos novos médicos, e é 
neles que temos de investir para 
crescimento e fortalecimento da 

nossa gastroenterologia”, 

Adélia Carmen Silva de Jesus, 
coordenadora da Comissão 

Jovem Gastro






