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FBG Pergunta
Erradicação da  
hepatite C até 2030

Vivemos em uma época de transição em numerosos aspectos. O dia a dia é hoje totalmente 
diferente de tempos atrás, com a chegada de WhatsApps, Instagrams, Twitters, YouTubes, 
Facebooks etc., a indagar, comunicar, seduzir e informar (e, às vezes, confundir) 24 horas por 
dia. O tempo todo somos informados do que está acontecendo em todo o mundo (atenção: 
cuidado com as fake news...). Com isso, já não tem mais sentido publicações tradicionais 
como jornais e revistas impressas que, para sobreviverem, tiveram de mudar formatos, mo-
dos de apresentação e, sobretudo, terem cuidado com as informações que no minuto se-
guinte já deixaram de ser novidades. A verdade é que, mesmo antes de abrirmos os jornais, já 
conhecemos as notícias e, por isso, esses órgãos impressos são hoje mais valorizados pelas 
entrevistas, interpretações e análises críticas que acabam nos ajudando a entender o mundo.

Isso também se aplica naturalmente à nossa Revista FBG, que tratou de se adaptar 
para continuar a ser lida com interesse. Veja neste número alguns exemplos que certa-
mente despertarão a curiosidade dos colegas. 

Eleições da Diretoria da FBG para o biênio 2021-2022 serão realizadas em outubro 
próximo e terão novidades inclusive no modus operandi, que será totalmente digitalizado, 
on-line, com auditoria externa. Cada grupo candidato oferecerá à apreciação dos colegas 
suas respectivas propostas e como serão implementadas.

Aulas presenciais têm sido cada vez mais complicadas de serem assistidas e, por isso, 
merece atenção na Revista FBG a chamada para as aulas virtuais da Universidade FBG, 
sobre praticamente todos os aspectos da moderna gastroenterologia, permanentemente 
atualizadas, a que os sócios têm acesso.

O gastroenterologista iniciante - Jovem Gastro (com mais de 500 participantes) - e o 
gastroenterologista veterano - Gastroenterologia depois dos 60 - são artigos que repre-
sentam lados diferentes do mesmo universo do qual fazemos parte. Muitos gastroentero-
logistas, envolvidos na prática diária da profissão, passam desatentos por aspectos que 
são desenvolvidos nesses artigos. 

Esperamos que o conteúdo seja do agrado dos colegas, sempre lembrando que esta-
mos abertos a críticas e sugestões.

À leitura! 
Joaquim Prado P. moraes Filho
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que audita a eleição, a The Perfect Link, 
Fernando de Pinho Barreira. 

Com o processo totalmente on-line, 
a FBG pretende ampliar em mais de três 
vezes o número de associados que par-
ticipam da votação. Antes, o processo 
eleitoral ficava restrito aos participantes 
presentes na SBAD - eram apenas 600 
membros titulares, em média, que efeti-
vamente manifestavam seu desejo nas 
cédulas de papel. A expectativa agora é 
que esse número chegue a dois mil elei-
tores, o que representa 50% dos sócios 
da Federação.

“Quando fui candidato, havia duas 
chapas disputando a presidência e nós 
tínhamos um universo de aproximada-
mente dois mil votantes presentes, e 
votaram 500. Teríamos uma represen-
tatividade muito maior se esses outros 
1.500 tivessem participado ativamente 
dessa decisão fundamental para a Fe-
deração”, afirma o presidente da FBG, 
Flávio Quilici. Por isso, ele destaca a im-
portância da adoção da medida. A alte-
ração do processo eleitoral foi uma das 
promessas de campanha de Quilici. 

Para a viabilização do pleito digital, 
um novo estatuto foi debatido e votado 
pelo conselho da entidade. De acordo 
com a gerente da FBG, Adriana Turri Jou-
bert, a minuta foi disponibilizada no site 
para todos os membros titulares duran-
te o mês de setembro do ano passado. 
“Qualquer sócio poderia ler a minuta e, se 
não concordasse, enviar sua manifesta-
ção. Dois sócios mandaram sugestões 
e as duas foram acatadas.” A advogada 
ressalta que toda a alteração no docu-
mento foi aprovada previamente em as-
sembleia antes de entrar em vigor. 

A primeira eleição completamente digital, 
que vai eleger a Diretoria da FBG para o ci-
clo 2021-2022, acontece entre 15 e 19 de 
outubro. Para votar, o sócio titular que este-
ja quite com a anuidade até 1o de setembro 
deverá acessar o site www.fbg.org.br, entre 
as 8h do dia 15 e as 18h do dia 19, e inserir 
os dados pessoais e manifestar o voto ao 
ser redirecionado para um hotsite. 

Para garantir a idoneidade do processo, 
uma empresa de auditoria externa foi con-
tratada para evitar fraudes, garantir a trans-
parência e blindar a plataforma de possíveis 
invasões externas. “Quando falamos de 
eleição eletrônica, normalmente se pensa 
em uma auditoria somente no período de 
eleição, mas nós temos um episódio ante-
rior, criado para identificar qualquer falha 
nos sistemas e procedimentos administra-
tivos que possa ocasionar uma judicializa-
ção do pleito”, afirma o diretor da empresa 

PRIMEIRA ELEIçãO 
DIGITAL ACONTECE 
Em ouTuBRo

ShuTTERSTOCK

ESPAçO DO ASSOCIADO

Membros 
titulares da FBG 
têm até 1o de 
setembro para 
quitar anuidade 
e ter o direito a 
voto entre 15 
e 19 do mês 
seguinte

Para votar o SÓCIO 
TITUlAR precisa 
atualizar os dados  
cadastrais e estar 
quite com a anuidade 
2018. Informações:  
secretaria@fbg.org.br
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doenças do refluxo e doenças inflamató-
rias intestinais, e, nesses últimos três anos, 
foi ampliado”, destaca o responsável pelo 
conteúdo técnico da universidade FBG, 
Raul Wahle.

Membro da Comissão do Jovem Gastro 
da FBG e da Comissão de Assuntos Digitais, 
Wahle afirma que, para manter elevado o 
nível do conteúdo das aulas, cada uma das 
classes possui um coordenador principal, 

que faz a curadoria do material disponi-
bilizado. A maior parte do conteúdo 

publicado na plataforma é de cur-
sos e palestras dos congressos 

organizados pela Federação. 
Aliás, as aulas de cursos rea-
lizados recentemente – como 
Gastrão 2018, do III Congres-
so de Doenças Funcionais e 

do II Congresso Brasileiro de 
Microbiota Intestinal – também  

já estão disponíveis.

Com mais de 13 mil acessos e 226 pa-
lestras na plataforma, a universidade 
FBG coloca ao alcance dos sócios da 
Federação o que há de mais avançado 
no País em relação à formação médi-
ca continuada sobre gastroenterologia. 
Qualquer um dos associados com aces-
so à internet pode navegar pelo conteú-
do disponibilizado em 12 salas de aula 
estruturadas para a atualização perma-
nente dos alunos.  

A classe com o maior número de 
palestras é a de Fígado e Vias Biliares, 
com 30 exposições especializadas de 
capacitação sobre o tema. A forma-
ção em Doença Inflamatória Intestinal 
reúne 29 aulas diversificadas, seguida 
pela classe de Intestino, com 25 pales-
tras; Esôfago, com 24 exposições; Pân-
creas, com 22 aulas; e Miscelânea, com 
21 preleções. A sala de aula Câncer 
Gastrointestinal reúne 15 exposições 
com conteúdo avançado e exclusivo, 
enquanto Doenças Funcionais tem 14 
conferências de conteúdos diversos. 
São ainda 13 palestras na sala de H. py-
lori e na de Microbiota e Probióticos. Por 
fim, a sala de Estômago reúne 12 aulas, 
e a de Motilidade Digestiva, oito exposi-
ções de professores especializados. 

“A universidade FBG foi se desenvol-
vendo ao longo dos anos para chegar 
ao nível que temos hoje. Originalmente, 
era um curso que alguns professores de 
diferentes regiões do Brasil eram con-
vidados a montar em módulos sobre 

uNIVERSIDADE FBG REúNE 
AuLAS ESPECIALIZADAS

ShuTTERSTOCK

ARQuIVO FBG

Com conteúdo dividido em 
12 classes, a plataforma 

digital é aberta a todos os 
sócios da entidade 
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A Associação Cearense de Gastroenterologia 
fará parte da sétima edição da GastroCariri. 
O encontro acontece nos dias 3 e 4 de agos-
to, em Juazeiro do Norte (CE).  A GastroCariri 
terá cerca de 25 atividades nos dois dias de 
evento, entre conferências, palestras e mesas
-redondas. A presidente da Associação Cea-
rense de Gastroenterologia, Gardênia Costa, 
participará da conferência Doença do Reflu-
xo Gastroesofágico Refratário. 

“A VII GastroCariri tem por objetivo pro-
mover o progresso da gastroenterologia, 
ampliando e atualizando os conhecimentos 
de seus participantes, incentivando a pes-
quisa científica, orientando e assessorando 
o poder público em questões de educação e 
saúde relacionadas ao tema”, explica a presi-
dente da GastroCariri 2018, Patrícia Ferreira 
Neves da Luz.

Em 12 de maio, a Associação de Gastroenterologia do Rio de Janeiro 
(AGRJ) comemorou 80 anos de história. “A AGRJ é a primeira socie-
dade de gastroenterologia a ser criada na América Latina e a sexta no 
mundo”, afirma seu atual presidente, Antonio José Carneiro.

No ano em que se torna octogenária, a AGRJ organiza a 28ª 
edição do Gastren-Rio, com a presença de especialistas nacionais, 
entre 16 e 18 agosto, para discutir casos clínicos e diagnósticos por 
imagem a partir de mesas-redondas e conferências. “Esperamos 
mais de 600 participantes”, estima Carneiro.

A Sociedade de Gastroenterologia e Nutrição de Mi-
nas Gerais, a Sociedade Brasileira de Endoscopia Di-
gestiva – Estadual Minas Gerais (SOBED-MG) e a So-
ciedade Mineira de Coloproctologia sediarão juntas a 
10ª edição do seminário mineiro de suas especialida-
des. O evento acontecerá nos dias 17 e 18 de agosto, 
em Pouso Alegre (MG). 

A federada de Minas terá uma sala no evento para 
apresentar suas palestras sobre gastroenterologia. 
O presidente da entidade, Mario Benedito Costa Ma-
galhães, participará da mesa-redonda sobre Fígado 
e falará sobre as Síndromes de sobreposição: quais 
são e como tratar.

Associação Cearense 
de Gastroenterologia
participará da
VII GastroCariri

associação de
gastroenterologia do rio de 
Janeiro comemora 80 anos

X Seminário mineiro de gastroenterologia, 
endoscopia digestiva e coloproctologia
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Em comemoração ao Dia Mundial da Doença Inflamatória Intestinal, 
instituído em 19 de maio, a Sociedade Mato-Grossense de Gastroen-
terologia e Nutrição fez sua primeira jornada sobre o tema. 

O evento discutiu as diferentes áreas das doenças inflamatórias 
intestinais, doença de Crohn e retocolite ulcerativa. No fim, foram apre-
sentados casos clínicos.

A Liga Acadêmica do Aparelho Digesti-
vo da Sociedade Sul Mato-Grossense de 
Gastroenterologia teve um período repleto 
de atividades. Entre 30 de maio e 6 de ju-
nho, o grupo participou da Campanha de 
Orientação de Hepatite C em dois pontos 
de Campo Grande (MS). Em 9 de junho, a 
Liga fez seu primeiro simpósio dentro da 
programação do 13º Congresso da Asso-
ciação Médica de Mato Grosso do Sul. 

Para comemorar o Dia Mundial da Saú-
de Digestiva, a Liga fez uma campanha de 
orientação sobre a hepatite. Chamada de 
Hepatite C Tem Cura, ela aconteceu em 
dois pontos da cidade de Campo Grande: 
no Ambulatório de Doenças do Fígado do 
Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, 
em 30 de maio, e no campus da Universi-
dade Uniderp, em 6 de junho. Os alunos en-
tregaram panfletos sobre a doença e orien-
taram os transeuntes sobre a importância 
do diagnóstico precoce da hepatite C. 

Com cerca de 50 alunos de diferentes 
faculdades, o primeiro simpósio da Liga 
Acadêmica falou sobre a disbiose intesti-
nal, com a apresentação do vice-presidente 
da FBG, Roberto Magalhães. “Eles têm mui-
to interesse na área e participaram bastan-
te durante o evento”, relata a presidente da 
federada, Luciana Araújo Bento.

1ª Jornada Mato-Grossense de 
Doenças Inflamatórias Intestinais

agenda cheia para a 
Liga da Sociedade
Sul mato-grossense 
de gastroenterologia

A Liga Acadêmica do 
Aparelho Digestivo 
da federada é atuante 
em eventos da região

DIVuLGAçãO

DIVuLGAçãO
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RepoRtagem

O Brasil anunciou recentemente uma meta ambiciosa: 
eliminar a hepatite C até 2030. A expectativa é tratar 
657 mil pessoas nos próximos anos para hepatites vi-
rais e, no caso da hepatite C, a perspectiva é oferecer 
tratamento para mais 50 mil pessoas ainda em 2018. O 
cenário é desafiador: dados divulgados pelo Ministério 
da Saúde apontam que o País registrou 40.198 novos 
casos de hepatites virais só no ano passado. Para o Brasil 
atingir essas metas, será importante o envolvimento de 
todos em campanhas de conscientização.

A opinião acima é do hepatologista e gastroenterolo-
gista Paulo Lisboa Bittencourt. “É importante a conscien-
tização da população sobre a necessidade de testagem, 
uma vez que a doença é inteiramente silenciosa, e da 
comunidade médica para intensificação da testagem do 
VHC na população sob maior risco de apresentar a doen-

“O CEnáRIO DAS 
hEPATITES VIRAIS nO 
BRASIl é PREOCUPAnTE”

Por Madson de Moraes

FBG PERGUnTA

DIVuLGAçãO SBh

Presidente da Sociedade Brasileira de 
Hepatologia (SBH), o hepatologista Paulo 
Lisboa Bittencourt explica que o desafio 
das hepatites, especialmente B e C, ainda 
é o diagnóstico precoce. Ele ressalta 
que o Sistema Único de Saúde (SUS) 
disponibiliza atualmente tratamentos 
eficazes para ambas as hepatites
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ça”, opina ele, que preside a Sociedade Brasileira 
de Hepatologia (SBH). Na entrevista a seguir, ele 
comenta questões como a atualização do Proto-
colo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) das 
Hepatites Virais, publicado pelo Ministério da 
Saúde, além de tratar dos desafios no diagnóstico 
da doença.

Dados divulgados pelo Ministério da Saú-
de apontam que o País registrou 40.198 novos  
casos de hepatites virais em 2017. É um  
cenário preocupante?
Sim. Devido à sua evolução silenciosa, é difícil 
identificar pessoas portadoras de hepatites B e C 
pelo caráter assintomático da doença. A hepatite 
C é uma doença silenciosa que acomete 0,7% a 
1% da população brasileira e pode levar à cirrose 
hepática e ao carcinoma hepatocelular (CHC), a 
forma mais comum do câncer de fígado. A maioria 
dos pacientes com os vírus das hepatites B (VHB) 
e C (VHC) desconhece ser portadora da doença até 
o desenvolvimento de complicações tardias como 
cirrose descompensada e câncer de fígado, muitas 
vezes em fase avançada sem possibilidade de tra-
tamento curativo. Atualmente, cirrose hepática e 

CHC, associadas às hepatites virais, são as princi-
pais indicações de transplante hepático no Brasil.

De todas as hepatites virais, a C ainda é a que 
mais preocupa?
Paulo Lisboa Bittencourt - As hepatites B e D 
(delta) são mais prevalentes na bacia amazônica, 
devendo ser testadas em populações especiais sob 
maior risco de ter adquirido a doença. Vale ressal-
tar que a hepatite D ocorre só em portadores do 
VHB e a B é inteiramente prevenível com imuni-
zação universal. As hepatites A e B são passíveis 
de prevenção por vacinação. O vírus da hepatite A 
frequentemente causa doença aguda autolimitada 
que não evolui para forma crônica. Já o vírus da 
hepatite B pode em 5% a 10% dos casos evoluir 
para hepatite B crônica, passível de controle com 
uso de medicações antivirais. Para a hepatite C, 
não existe vacina, mas seu tratamento com as no-
vas drogas antivirais de ação direta (direct-acting 
antivirals ou DAAs), que foram disponibilizadas 
recentemente no Sistema Único de Saúde (SUS), 
induz à cura virológica da doença na maioria dos 
casos tratados com medicações seguras de uso 
oral e com poucos efeitos colaterais.

Ou seja, o tratamento atual preconizado
para hepatite no SUS é o ideal?
Sim. Atualmente, temos um tratamento que garan-
te resposta virológica sustentada (RVS) superior a 
95%, com incorporação recente de novas drogas 
capazes de garantir cura virológica em pacientes 
com situações especiais, não previamente contem-
pladas com tratamento efetivo, como pacientes re-
nais crônicos com genótipo 3 ou falha aos antivi-
rais convencionais. Mas temos ainda o desafio de 
encontrar os pacientes antes do desenvolvimen-
to de cirrose e do câncer de fígado. No Brasil, o 

 “O grande desafio é a 
identificação das pessoas 
infectadas com o vírus da 
hepatite C pela testagem 
prioritária dos indivíduos 
com maior risco de ter 
contraído a infecção”, 
Paulo Lisboa Bittencourt
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fornecimento do tratamento pelo SUS a todo pa-
ciente com VHC, independentemente do grau de 
fibrose, serviu de base para adesão do nosso país 
à meta da Organização Mundial da Saúde (OMS) 
de eliminação da doença até 2030.

Tal adesão é uma meta audaciosa.
Qual o principal desafio?
O grande desafio é a identificação das pessoas in-
fectadas com o vírus da hepatite C pela testagem 
prioritária dos indivíduos com maior risco de ter 
contraído a infecção. Recomenda-se no Brasil, 
para tanto, testagem de todo cidadão com idade 
superior a 40 anos ou de qualquer idade desde 
que tenha fatores de risco adicionais como uso 
prévio de drogas e exposição esporádica ou profis-
sional a materiais perfurocortantes, entre outros 
fatores bem discriminados no PCDT para Hepatite 
C e Coinfecções, disponível e de fácil acesso on-line 
em nosso site tudosobreofigado.com.br.

O País tem condições de atingir essas metas?
Para atingirmos, é importante o envolvimento de 
todos em campanhas de conscientização da popu-

lação sobre a necessidade de testagem, uma vez 
que a doença é inteiramente silenciosa, e da co-
munidade médica para intensificação da testagem 
do VHC na população sob maior risco de apre-
sentar a doença. Se não tivermos adesão de todos 
os setores da nossa sociedade, será muito difícil a 
execução desse plano isoladamente pelo Ministé-
rio da Saúde. A SBH está inteiramente envolvida 
com projetos de campanha em conjunto com ou-
tras sociedades, incluindo a FBG. 

Na visão da SBH, as recentes atualizações
do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas 
(PCDT) para Hepatite C e Coinfecções do
Ministério da Saúde foram satisfatórias?
Sim,  principalmente diante da possibilidade de in-
corporação adicional de novas drogas pangenotípi-
cas (que atuam contra todos os genótipos da hepatite 
C), com possibilidade de reduzir a complexidade de 
tratamento, independentemente do genótipo do ví-
rus, com novas opções de retratamento para pacien-
tes falhados. O PCDT anterior limitava o tratamento 
a pacientes com fibrose moderada ou avançada, mas 
esse recente irá permitir o tratamento universal.

FBG PERGUnTA
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Nova guideline para diagnóstico do câncer colorretal estabelece 
que o rastreio seja antecipado para os 45 anos. A medida tem  
o objetivo de frear o avanço da doença entre os mais jovens

Por Lucilene Oliveira  
Com Daniele Amorim 

SCREEnInG mAIS CEDO
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Um estudo apresentado na última Digesti-
ve Disease Week (DDW) pela American 
Cancer Society (ACS), para mais de 14 
mil especialistas de diversos locais do 

mundo, passou a recomendar que adultos a partir 
dos 45 anos sejam submetidos a exames regulares de 
rastreio do câncer colorretal. A nova diretriz anteci-
pa em cinco anos a orientação anterior, de que a bus-
ca ativa por lesões tivesse início aos 50 anos, quando 
não há histórico familiar. Nos casos em que parentes 
do paciente tenham sido diagnosticados com a doen-
ça, o rastreio deve começar mais cedo, 10 anos an-
tes da idade em que o familiar foi identificado com  
o tumor. 

A antecipação foi defendida na DDW, entre 2 
e 5 de junho, em Washington DC (EUA), após um 
levantamento apontar que a incidência da doença 
em pessoas com menos de 55 anos aumentou consi-
deravelmente nas últimas três décadas, elevando-se 
de 11,6% nos anos de 1989 e 1990 para 16,6% en-
tre 2012 e 2013 para tumores no cólon; e de 14,6% 
para 29,2% no mesmo período para a presença de 
lesões malignas no reto. O estudo concluiu que as 
pessoas nascidas a partir de 1990 terão risco do-
brado para o câncer de cólon e quadruplicado para 
a manifestação da doença no reto, na comparação 
com as pessoas nascidas em 1950. 

O estudo da ACS faz 
três importantes reco-
mendações qualificadas 
aos especialistas da área. 
A primeira é de que adul-
tos de risco médio, com 
boa saúde e com uma ex-
pectativa de vida superior a 10 
anos continuem a fazer o rastreio do 
câncer colorretal até os 75 anos de idade. A segunda 
orientação é para que os médicos individualizem as 
decisões de triagem da doença para pacientes com 
idade entre 76 e 85 anos, com base na preferência 
de cada um, na expectativa de vida, no estado de 
saúde do paciente e na análise do histórico de tria-
gem anterior. Por fim, a terceira recomendação é 
de que os especialistas desencorajem os idosos com 
mais de 85 anos a continuar a triagem. 

O presidente da FBG, Flávio Quilici, que parti-
cipou da DDW, destaca que o novo guideline che-
ga como um alerta aos gastroenterologistas, já que 
eles precisam ficar atentos aos pacientes mais jo-
vens que chegam aos seus consultórios com quadros 
mais simples, como doença do refluxo gastroesofá-
gico. “Você viu que ele tem mais de 45 anos, é im-
portante falar sobre a prevenção. O médico precisa 
ter consciência da elevação da taxa de manifestação 
da doença nos mais jovens e não deve menosprezar 
nenhuma queixa. Ações como essa podem levar o 
paciente a um diagnóstico de algo que ele nem esta-
va imaginando”, afirma Quilici. 

O estudo é tratado pela FBG como o mais im-
portante dos últimos anos no que diz respeito ao 
rastreio do câncer colorretal e deve ser amplamente 
discutido na Semana Brasileira do Aparelho Diges-
tivo (SBAD), que acontece de 17 a 21 de novembro, 
em São Paulo (SP). Quilici destaca que ele viajou a 
Portugal em julho para palestrar sobre o rastreamen-

O estudo é tratado pela FBG 
como o mais importante 
dos últimos anos no que 
diz respeito ao rastreio do 
câncer colorretal e deve 
ser amplamente discutido 
na Semana Brasileira do 
Aparelho Digestivo (SBAD)
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REPORTAGEm

to do câncer no Brasil e levou os 
dados do estudo norte-ameri-

cano para ser debatido. De 
acordo com ele, os números 
causaram impacto entre os 
participantes por represen-

tar uma mudança de para-
digma e um avanço considerá-

vel no rastreio da doença.
Em entrevista à Revista FBG, o dire-

tor de Controle do Câncer da American Cancer Society,  
Richard Wender, diz ter consciência de que nenhum 
país vai mudar suas diretrizes baseado apenas nesse 
estudo, que levou em consideração uma tendência 
observada nos Estados Unidos, mas o cenário apre-
sentado abre precedentes para que os países possam 
mensurar a incidência do câncer entre os mais jovens 
em seu território. “Os países que estão rastreando a 
partir dos 50 anos devem examinar se a tendência é 
a mesma, e o risco está aumentando dramaticamente 
em pessoas com menos de 50 anos, particularmente 
entre 45 e 49 anos”, destaca. 

Seis exames de alta recomendação
Ao todo, o estudo destaca seis exames com um alto 
grau de adoção para o diagnóstico dos pólipos, ade-
nomas, carcinomas e hiperplásicos. Os exames são 
divididos em dois grupos principais, que são os tes-
tes de laboratório de análise das fezes e os exames 
visuais que vasculham o reto e o cólon em busca de 
lesões. Entre os testes à base de fezes, são recomenda-
dos o teste imunoquímico fecal (chamado de sangue 
oculto nas fezes), que deve ser feito anualmente, e o 
teste de sangue oculto nas fezes com alta sensibilida-
de, baseado na substância de guaiaco, que também 
deve ser repetido a cada 12 meses. 

Nos dois casos, no entanto, não é possível garantir 
que o sangue identificado no teste seja do cólon ou 
de outras partes do trato digestivo, como o estômago.  
Ao falar sobre os exames, o presidente da FBG chama 
a atenção para dois pontos: o primeiro é que o pólipo 
não costuma sangrar, e o segundo é que as testagens 

com as fezes feitas no Brasil são de baixa qualidade. 
“É um exame que dá muito falso-positivo. É sangue 
porque a pessoa não fez a dieta, então comeu carne 
ou frango e vai aparecer no resultado porque ele acha 
a hemácia e a hemoglobina”, diz.

Já as testagens com imunoquímicos, que reagem 
apenas à hemácia humana, podem apresentar varia-
ções também se a pessoa morder a boca e sangrar, 
por exemplo. Um terceiro exame de diagnóstico 
com alto grau de recomendação no estudo é o teste 
de DNA nas fezes, com indicação de rastreio a cada 
três anos. O teste procura por células cancerígenas 
ou genes de pólipos com mutações, mas esse tipo de 
exame não é de fácil acesso no Brasil, sendo muito 
comum nos Estados Unidos, país do estudo.

A colonoscopia é o principal exame visual reco-
mendado pela frente médica que coordenou a pes-
quisa. Além de um alto grau de confiabilidade, o 
exame deve ser feito em um intervalo mais longo, 
a cada 10 anos. A colonoscopia é citada por Quilici 
como o exame de maior segurança para o tratamen-
to das lesões, uma vez que, ao ser detectada no exa-
me, a lesão pode ser retirada e analisada para veri-
ficar se ela poderia evoluir para um tumor maligno. 
O quinto exame recomendado é a CT colonografia 
(colonoscopia virtual), que permite, com imagens 
bidimensionais de raios-x e uma visão tridimensio-
nal, feito com um scanner de tomografia computa-
dorizada, examinar todo o interior do cólon e do 
reto à procura de pólipos. O exame é destacado pelo 
estudo como uma alternativa à colonoscopia por ser 
menos invasivo. 

 “Os países que estão rastreando a 
partir dos 50 anos devem examinar 
se a tendência é a mesma, e o risco 
está aumentando dramaticamente 
em pessoas com menos de 50 anos, 
particularmente entre 45 e 49 anos”,
Richard Wender
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O último exame recomendado pelo estudo é a 
sigmoidoscopia flexível, com intervalo de cinco 
anos, método em que, assim como a colonoscopia, 
é possível analisar por vídeo o interior do reto e do 
cólon com uma câmera. O sigmoidoscópio também 
permite que lesões sejam examinadas e removidas 
de todo o reto e até metade do cólon, já que ele pos-
sui apenas 60 centímetros de comprimento. 

Evolução do câncer
Dados do Instituto Nacional de Câncer (Inca) apon-
tam que 36.360 pessoas devem ser diagnosticadas 
com o câncer colorretal neste ano no Brasil, sen-
do 17.380 homens e 18.980 mulheres. Os números 
colocam a doença como o segundo tipo de câncer 
mais comum em mulheres e a terceira posição en-
tre os homens. O presidente da FBG, Flávio Quilici, 
chama a atenção para o dado assustador de que 
metade dessas pessoas (18 mil) deve morrer em de-
corrência da doença. 

O cenário é mais animador nos Estados Unidos, 
onde quatro em cada 10 pessoas diagnosticadas com 
a doença são curadas, dado considerado positivo 
por Quilici e que ainda está longe de ser alcançado 
no Brasil. “Quatro em cada 10 é um número mara-
vilhoso porque, nos outros seis, a taxa ainda é muito 
boa, porque ele é um câncer mais lento, que não 
agride tanto. É raro o paciente ter um quadro muito 
violento no colorretal”, diz o especialista. 

No Brasil, além de não haver dados concretos so-
bre a incidência e cura da doença devido às falhas 
de notificação, a população tem dificuldade de ir à 
consulta médica e o número de aparelhos de colo-
noscopia é limitado. “A pessoa teve um sangramen-
to, tem idade para fazer o exame, e o médico não 
tem como pedir porque o aparelho está quebrado, 
a fila é enorme e leva um ano para fazer o exame”, 
descreve o presidente da FBG, enumerando os moti-
vos para que o diagnóstico no Brasil seja feito com o 
câncer em estágio muito avançado. 

ÍNTegra do eSTUdo
Veja o estudo desenvolvido pela American Cancer Society (ACS), publicado 
no Cancer Journal for Clinicians, e apresentado na DDW 2018. Acesse o 
conteúdo pela imagem do QR Code ou pelo link http://bit.ly/estudoed2.
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GASTRO ATUAl

Em uma rápida pesquisa com os termos em 
inglês para ‘gastroenterologia’ e ‘idoso’ no 
PubMed, portal que agrega resumos de 
artigos científicos, o resultado é escasso. 

Poucos conteúdos no domínio falam sobre o funcio-
namento do aparelho digestivo na população aci-
ma dos 60 anos e quais são suas especificidades em 
comparação aos adultos. Dos resumos encontrados, 
um dos artigos fala sobre como a colonoscopia deve 
ser feita nas pessoas mais velhas. Outra publicação 
aborda a diferença na administração de remédios 
nessa faixa etária. Nada que seja associado direta-
mente à gastroenterologia. 

Ter embasamento científico para tratar dos ido-
sos é necessário para entender como o trato di-
gestivo funciona nas pessoas acima dos 60 anos. 
As estatísticas de envelhecimento da população 
mostram que esses conhecimentos serão cada vez 
mais necessários ao gastroenterologista. O último 

DEPOIS DOS 
60 AnOS
Secretário-geral da FBG, 
Eli Foigel alerta sobre a falta 
de literatura médica a respeito 
da gastroenterologia na 
geriatria. Em novembro, o curso 
da FAPEGE na XVII SBAD 
falará sobre o tema

Por Daniele Amorim

ShuTTERSTOCK
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outros medicamentos que esse paciente toma e que 
possam interferir com aquele que vamos prescre-
ver”, reitera o geriatra.

Entendendo a necessidade de fazer com que os 
gastroenterologistas conheçam melhor as especifici-
dades do idoso, o curso da FAPEGE abordará exata-
mente a gastroenterologia no idoso - ou, conforme 
o termo que já vem sendo utilizado, a gastrogeria-
tria. “É um assunto pelo qual os gastroenterologis-
tas estão começando a se interessar”, explica Foigel, 
que é idealizador do curso. Vinte professores farão 
apresentações, divididas em módulos: Esôfago, Es-
tômago e Duodeno, Doenças Intestinais, Doença do 
Fígado e Pâncreas. No final das palestras, os partici-
pantes ganharão um livro sobre o conteúdo ensina-
do na SBAD.

levantamento do Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE) mostrou que, entre 2012 
e 2017, aproximadamente 4,8 milhões de pessoas 
entraram nessa faixa etária e o Brasil chegou a 28 
milhões de idosos em 2018. “Às vezes, pensamos 
que a idade não faz diferença em relação ao trata-
mento de um adulto normal, mas agora as pessoas 
vivem mais e o que se pensa para uma pessoa de 
40 anos pode não valer para alguém de 80”, expli-
ca o secretário-geral da FBG, Eli Foigel. “Estamos 
vivendo mais e precisamos saber como funciona o 
aparelho digestivo no idoso.”

À medida que o corpo envelhece, o trato diges-
tivo sofre por uma transição ao enfrentar sua lenti-
ficação. Até mesmo o processo da mastigação - que 
fica mais demorada por conta da motilidade do ido-
so - altera seu funcionamento. “Com o avançar do 
envelhecimento, há o desenvolvimento de doenças 
de refluxo gastrointestinal, esofagite e uma maior 
incidência de gastrite e úlcera péptica”, afirma o 
geriatra e diretor científico da Sociedade Brasileira 
de Geriatria e Gerontologia (SBGG), Renato Ban-
deira de Mello. Naturalmente, para combater uma 
patologia, o especialista começa o tratamento com 
medicamentos, porém, a prescrição para um pacien-
te idoso precisa ser feita com parcimônia. “Existem 
idosos mais vulneráveis aos eventos adversos dos 
medicamentos e menos responsivos aos efeitos posi-
tivos dos fármacos. Então, nesses casos, temos uma 

abordagem mais crítica em re-
lação à prescrição farmaco-

lógica. Devemos tomar 
cuidado em relação a 

“Estamos vivendo mais e precisamos 
saber como funciona o aparelho 
digestivo no idoso”, Eli Foigel

“Com o avançar 
do envelhecimento, 
há o desenvolvimento 
de doenças de refluxo 
gastrointestinal, esofagite e 
uma maior incidência de 
gastrite e úlcera péptica”,
Renato Bandeira de Mello
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O Programa Jovem Gastro (JG) completa 
oito anos de existência. Desde que foi 
criado pela Federação Brasileira de Gas-
troenterologia (FBG), ele tem sido essen-

cial na formação de gastroenterologistas ao fornecer 
instrumentos para sua formação profissional, além 
de promover a consciência associativa como instru-
mento importante para fortalecer a categoria. A fim 
de proporcionar essa formação científica mais rica 
e difundir a educação continuada na área de gas-
troenterologia, o Programa, que atualmente possui 
514 jovens médicos associados oriundos de 23 esta-
dos, tem promovido eventos como feiras, palestras, 
campanhas de saúde, simpósios, treinamentos, se-
minários, colóquios, grand rounds e simulados, entre 
outras possibilidades de aprendizado.

A coordenadora da Comissão do Jovem Gastro, 
Nelma Pereira de Santana, explica que a meta é am-
pliar o número de associados na categoria. “Temos 

uma grande procura, e só de janeiro até junho deste 
ano, 131 médicos se inscreveram no Jovem Gastro. 
Houve um ganho de 36,4% em termos de entrada de 
novos sócios para a categoria no período de 2017- 
-2018. É um número bastante positivo. A FBG tem 
buscado priorizar os jovens médicos, que são o futu-
ro da especialidade”, ressalta.

Com o novo estatuto da FBG, aprovado durante 
a Semana Brasileira do Aparelho Digestivo (SBAD) 
em 2017, Nelma ressalta que importantes espaços 
para o Jovem Gastro foram conquistados na atual 
gestão de Flávio Quilici à frente da FBG, como as-
segurar uma comissão especial para esse público e 
o Programa ser agora uma categoria dentro do qua-
dro associativo no novo estatuto da Federação. “A 
Comissão do Jovem Gastro, que antes era temporá-
ria, passou a ser permanente. Agora é uma catego-
ria associativa da FBG. Conquistamos esse feito”, 
orgulha-se.

PROGRAMA 
FORTE
Atualmente, 514 médicos são 
associados ao Programa Jovem 
Gastro, que, em 2017, passou a 
ser definitivamente uma categoria 
no estatuto da Federação
Por Madson de Moraes

JOVEm GASTRO
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Ainda no ano passado, a Comissão JG 
criou o Projeto de Formação de Jovens 
Líderes em Gastroenterologia, estimu-
lando a criação de núcleos do Progra-
ma nos estados. Atualmente, 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 contam 
com núcleos com representantes do JG 
que exercem funções administrativas 
nas federadas da FBG. “Esses líderes 
trabalham ativamente comigo na di-
vulgação do Programa, agregando mais 
jovens gastros, fazendo as discussões e 
trabalhando com as Ligas Acadêmicas. 
Esse é o papel relevante que os coorde-
nadores regionais exercem, além de or-
ganizarem encontros mensais do JG nas 
regiões”, explica Nelma.

Outro projeto criado pela Comissão 
da atual gestão é a inserção de cursos JG em even-
tos regionais, com o objetivo de atrair todos os jo-
vens gastroenterologistas para uma melhor formação 
e aprendizado. Neste ano, eventos como o XIII Con-
gresso Norte-Nordeste de Gastroenterologia, em João 
Pessoa (PB), a XXXVII Jornada Capixaba do Aparelho 
Digestivo, em Vitória (ES), e o XII Sul-Gastro, em Por-
to Alegre (RS), já receberam o curso 
promovido pela Comissão, que apre-
senta casos clínicos e palestras. Os 
próximos eventos que irão receber o 
curso JG são o 13º GastroRecife (PE), 
o X Seminário Mineiro de Gastroente-
rologia, Endoscopia Digestiva e Colo-
proctologia, em Pouso Alegre (MG), 
e o GastroBahia 2018, em Salvador.

ações para impulsionar o Jg
Entre as principais ações da FBG 
para impulsionar ainda mais o al-

cance do Programa JG, estão a incorporação de be-
nefícios disponibilizados aos jovens gastros, como 
o acesso às mais de 1.400 revistas internacionais 
de alta relevância científica para pesquisa do resi-
dente, além da inscrição na SBAD com desconto e 
gratuidade em cursos de pós-graduação do Jovem 
Gastro e do Fundo de Aperfeiçoamento e Pesquisa 
em Gastroenterologia (FAPEGE) na SBAD.

Além disso, o associado JG poderá usufruir de 
todas as aulas e revisões disponibilizadas na Univer-
sidade FBG. Um detalhe importante ressaltado por 
Nelma é que 27% dos  inscritos na prova de título 
da FBG nas últimas cinco provas pertencem ao Pro-
grama JG da FBG. “O índice de aprovação desses 
jovens gastros é de aproximadamente 86%, o que in-
dica que a preparação e os benefícios da Federação 
agregam valor à residência médica e à capacitação 
do residente para a prova de especialista”, destaca a 
coordenadora da Comissão.

Podem se tornar um associado Jovem Gastro o 
médico residente, estagiário, especializando ou pós- 
graduado em clínica médica, gastroenterologia clínica 
ou cirúrgica, hepatologia e endoscopia digestiva que 
esteja em programas reconhecidos pelo Ministério da 
Educação (MEC) ou pela FBG. Médicos que tenham 

Vencedores do Prêmio Jovem Gastro 2017 ao lado 
do presidente da Organização Pan-Americana de 

Gastroenterologia (OPGE), José Roberto de Almeida

ShuTTERSTOCK
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até seis anos de conclusão do curso médico são 
elegíveis para ingressar no Programa. Eles po-
dem permanecer por quatro anos na categoria e 
até ampliar sua participação por mais dois anos 
desde que comprovem que estão matriculados 
em áreas de especialização ou de atuação da 
gastroenterologia. Após esse período, o associa-
do será desligado do Programa e deverá buscar 
sua admissão como sócio efetivo da FBG.

Assim como ocorreu na SBAD 2017, o cur-
so de pós-graduação do Jovem Gastro na SBAD 
deste ano não irá acontecer ao final do evento: 
a programação científica será logo no início da 
SBAD. A ideia é reunir o maior número possí-
vel de jovens gastroenterologistas para que eles 
possam participar ativamente do encontro. O 
curso de pós-graduação terá os temas Diretrizes 
Clínicas na Saúde Suplementar: Visão Estratégica 
e Publicidade Médica: Normas e Limites. A confe-
rência magna será realizada pelo presidente da 
FBG, Flávio Quilici, com o tema A Microbiota 
Intestinal e o Futuro. Como no ano passado, a 
programação será dividida com o curso Young 
Trainee, organizado pela FBG em parceria com 
a Organização Pan-Americana de Gastroentero-
logia (OPGE) e com a participação de convida-
dos internacionais.

Segundo Nelma, serão divulgadas também 
na SBAD 2018 as recomendações da FBG com 
base no Choosing Wisely Brasil para um aten-
dimento direcionado ao paciente. A iniciativa, 
criada pelo American Board of Internal Medici-
ne (ABIM) em 2011, tem como objetivo ampliar 
a percepção dos profissionais da saúde para a 
importância do uso adequado, consciente e sem 
excessos de recursos da área. “As recomendações 
da FBG serão apresentadas pelos líderes dos nú-
cleos Jovens Gastros. Será bonito e impactante”, 
destaca Nelma. Em relação ao Prêmio Jovem 
Gastro 2018, ela adianta que os cinco melhores 
trabalhos serão apresentados em temas livres e 
três serão premiados.

SBAD: o sócio JG em dia com sua anuidade pagará a 
inscrição com um desconto significativo;
Desconto igual ao dos Associados efetivos da FBG 
na inscrição para a prova de título de especialista 
em Gastroenterologia;
Acesso gratuito ao Pré-Congresso em Gastroente-
rologia da SBAD;
Cursos on-line (Gastrão e Doenças Funcionais) e 
aulas na Universidade FBG;
Casos clínicos, resumos comentados, guidelines 
atualizadas, últimos consensos das doenças do 
aparelho digestivo;
Aplicativo da FBG com materiais de uso diário para 
o gastroenterologista;
Biblioteca RIMA on-line, com amplo acervo e livre 
acesso a artigos de revisão nas áreas de gastroen-
terologia, endoscopia digestiva, hepatologia e clínica 
médica; mais de 2.200 revistas, incluindo Gastroen-
terology, American Journal, Alimentary, Hepatologie, 
Endoscopy e The Lancet;
Revistas para pesquisa e cursos completos para 
trabalhos científicos;
Isenções nas inscrições para o curso da FBG no 
Gastrão e no pré-congresso da FBG na SBAD, além 
de um livro grátis;
Descontos em todos os eventos apoiados pela FBG.

BeNeFÍcioS de Fazer ParTe do 
Programa JoVem gaSTro

Nelma Santana, 
coordenadora da 
Comissão do Jovem 
Gastro da FBG

ARQuIVO FBG
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O PUlO DO GASTRO

A Federação Brasileira de Gastroenterologia promoveu, du-
rante o Gastrão 2018, em 30 de junho, o curso de atualização 
da especialidade. A aula aconteceu no Centro de Conven-
ções Rebouças, em São Paulo (SP). 

Os participantes tiveram acesso aos principais assun-
tos relacionados à gastroenterologia, como doenças eso-
fagianas, doenças intestinais, diagnóstico e tratamentos, 
entre outros. “Estar aqui é muito importante para o avanço 
da nossa especialidade, pois nós temos a oportunidade de 
apresentar a visão da parte clínica e uma atualização para 
os cirurgiões, que é o principal público do evento”, afirmou o 
presidente da FBG, Flávio Quilici.

FBg realiza curso de 
atualização durante 
o gastrão 2018

as histórias mais 
interessantes da 
gastroenterologia 
na ddW
A Digestive Disease Week (DDW) aconte-
ceu entre 2 e 5 de junho, em Washington 
(DC), e reuniu vários especialistas para 
discutir e difundir suas ideias em prol 
da divulgação científica e da melhoria 
do diagnóstico e tratamento das doen-
ças do aparelho digestivo.

O site Healio foi até a DDW e apre-
sentou uma lista com os “melhores as-
suntos e histórias” encontrados por eles 
sobre a gastroenterologia. Confira os 
temas que mais chamaram a atenção.

1. A ablação por criobalão trata com 
eficácia a neoplasia de células es-
camosas do esôfago

2. Uma solução líquida teve melhores 
resultados do que uma solução em pó 
para a preparação da colonoscopia

3. O computador pode ser tão preciso 
ao detectar pólipos quanto os colo-
noscopistas experientes 

4.  O tratamento da obesidade deve ser 
prioridade para os gastroenterolo-
gistas

5. Diarreia grave é um efeito colateral 
importante da terapia de marcado-
res de inibidores do câncer

Para ver a postagem completa e ler 
as matérias na íntegra de cada tema, 
acesse: bit.ly/gastronaddw2018.
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O PUlO DO GASTRO

Na contagem regressiva para a Se-
mana Brasileira do Aparelho Digestivo 
(SBAD), os organizadores do evento fo-
ram até um dos maiores eventos mundiais 
do aparelho digestivo, a Digestive Disease 
Week, em Washington (DC), para divulgar a SBAD deste ano. 

A SBAD acontecerá entre 17 e 20 de novembro de 2018, em 
São Paulo (SP), e será realizada em conjunto com a Semana Pan
-Americana de Enfermidades Digestivas (SPED 2018).

A primeira edição do volume 37 da Revista 
GED (Gastroenterologia Endoscopia Digesti-
va) começou a ser distribuída aos associados 
da Federação Brasileira de Gastroenterologia 
(FBG). Seu objetivo é divulgar as atualizações 
científicas do campo do aparelho digestivo 
dos especialistas brasileiros.

A Revista GED é distribuída trimestralmen-
te por correio para os associados da FBG que 
estão quites e pode ser acessada digitalmente 
no site da Federação pela universidade FBG. 

Desde a Digestive Disease Week, a American 
Gastroenterological Association (AGA) tem 
um novo presidente: o gastroenterologista 
David A. Lieberman. Por 20 anos, ele foi chefe 
da Divisão de Gastroenterologia do Centro de 
Ciências da Saúde da universidade de Oregon, 
em Portland, nos Estados unidos. 

Ele se tornou membro da associação norte-   
-americana em 1982 e, em 2016, assumiu a  
vice-presidência da entidade. Em 2018, ele che-
ga ao cargo de presidente após 36 anos traba-
lhando em prol da AGA. “Atuarei incansavelmen-
te pelos membros da AGA em todo o mundo 
que estão trabalhando para promover a práti-
ca, o cuidado e a ciência da gastroenterologia”,  
afirmou o novo presidente ao site da Associação.
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Em 30 de junho, a FBG organizou mais uma prova 
de título de especialista - categoria especial 2018. 
O exame aconteceu no Instituto Central do Hospital 
das Clínicas da FMUSP, em São Paulo (SP). Confira 
os nomes dos aprovados: Adilson Peron, André Luís  
Leite Garcia, Fabio Alexandre de Sousa, Ivete  
Hafemann, Isabel Rejane Batista Leite, Josué Portela 
de Carvalho e Sebastião Batista Leite.
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