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dessa campanha de enorme 

repercussão social. Consegui-

mos junto à FQM, a doação de 

50.000 tratamentos a serem 

usados nos pacientes carentes 

em todo o Brasil, sob supervisão 

de nossos sócios titulares. 

Nesta edição apresentamos 

o programa Universidade FBG, 

projeto totalmente digital e que 

já pode ser visto no nosso site 

www.fbg.org.br. Ele foi criado 

para que os associados possam 

ter acesso a mais informações de 

nossa área e para que possam se 

atualizar de forma mais ágil.

Outra prioridade desta dire-

toria e que abordamos nesta 

revista é o programa Jovem Gas-

tro, que objetiva orientar o jovem 

médico nos melhores caminhos 

da especialidade, oferecendo 

atualizações científicas, pes-

quisas e uma boa troca de 

experiências. l

Federadas 
fortes e atuantes

A principal meta 
traçada por esta 
diretoria foi a 
priorização das 
nossas 23 Fede-

radas distribuídas por todo o 
Brasil, trabalhando para man-
tê-las fortes e atuantes, pois 
só assim, conseguiremos be-
neficiar nossos associados. 
Nosso foco inicial, em 2017, 
foi reformular a parte admi-
nistrativa da FBG, ajustando 
questões que vão desde temas 
fiscais até o quadro de funcio-
nários. Estamos adequando 
a instituição à atual realida-
de econômica brasileira para 
podermos aplicar nossos re-
cursos de forma eficiente no-
benefício da FBG e de nossas 
Federadas.

Neste ano, nosso maior 

evento, a XVI Semana Brasileira 

do Aparelho Digestivo, a SBAD, 

acontecerá de 11 a 15 de novem-

bro em Brasília-DF, em conjunto 

com nossa co-irmãs a SOBED e 

o CBCD. Não estamos medindo 

esforços para o sucesso deste 

evento. Nesta edição da Revista 

FBG, contamos um pouco sobre 

a programação que reservamos 

para este evento. Aproveite 

para conferir, acessando o site 

www.SBAD2017.com.br a pro-

gramação científica. Estamos a 

quatro meses deste congresso 

acontecer e já temos mais de 

2.200 pré-inscrições; nossa 

expectativa é superar o número 

de 5 mil participantes. 

Nesta edição, destacamos 

também nossa principal cam-

panha, o Movimento Brasil sem 

Parasitose, que, em pareceria 

com a FQM Farmoquímica, tem 

o objetivo de educar e orientar 

sobre higiene familiar e pessoal, 

com o objetivo de reduzir a inci-

dência das parasitoses. No pri-

meiro semestre de 2017 foram 

visitadas pela carreta do projeto 

14 cidades em vários estados 

brasileiros, buscando minimi-

zar a incidência de parasitoses, 

doenças que assola 36% dos 

brasileiros. Nessas cidades tam-

bém foi realizada uma impor-

tante coleta de dados para ten-

tar traçar o mapa da prevalên-

cia das parasitoses no Brasil. No 

segundo semestre deste ano 

acontecerá um complemento 

Flavio A. Quilici
Presidente da FBG

Biênio 2017-2018

Editorial 
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No auge de seus quase 

70 anos de história, a 

Federação Brasileira 

de Gastroenterolo-

gia tem se mostrado 

uma instituição contemporânea 

e preocupada em se aproximar 

do seu público como uma asso-

ciação geradora de ciência e 

conteúdos. E dentro das ações 

de aproximação com seus asso-

ciados está o lançamento do 

programa Universidade FBG, 

plataforma acadêmica que 

pode ser acessada pelo portal 

da federação, que foi moder-

nizado e está mais funcional e 

informativo. 

Universidade FBG oferece 
conteúdo científico gratuito 

para os associados

O programa Universidade FBG 

exibe aulas de forma on-line 

com áudios e slides de profes-

sores especializados que foram 

gravados e apresentados na XV 

Semana Brasileira do Aparelho 

Digestivo, em 2016. Atualmente 

três salas de aula virtuais já 

estão disponíveis: Estômago, 

Doenças Funcionais e Helico-

bacter pylori. A cada cinco salas 

de aula assistidas, automatica-

mente um certificado de parti-

cipação no programa é gerado. 

Além das salas de aula, o pro-

grama da federação oferece 

materiais científicos por meio 

de livros, consensos e da Biblio-

teca FBG que contém todo o 

conteúdo das aulas que foram 

gravadas em eventos da insti-

tuição nos anos de 2015 e 2016. 

Não há um período específico 

para os interessados inscreve-

rem-se no programa Universidade 

FBG, e todos os 4,3 mil sócios dis-

tribuídos em 22 unidades federa-

das em todo o Brasil, desde que 

estejam quites com suas anuida-

des, podem participar do projeto. 

Inscreva-se no programa Uni-

versidade FBG e Confira todas as 

vantagens de ser um associado 

da Federação Brasileira de Gas-

troenterologia no portal www.

fbg.org.br/ l

ATUALIZAÇÃO CIENTÍFICA
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Entre 28 de março e 28 

de junho de 2017 acon-

teceu a segunda edi-

ção do Movimento Bra-

sil sem Parasitose, que 

é uma iniciativa da Federação 

Brasileira de Gastroenterologia 

(FBG) com apoio da FQM Farmo-

química. Os atendimentos foram 

realizados nas cinco regiões 

do país, em 14 cidades: Campi-

nas (SP), São Paulo (SP), Santos 

(SP), Porto Alegre (RS), Campo 

Grande (MS), Cuiabá (MT), Goi-

ânia (GO), Belém (PA), Teresina 

(PI), Juazeiro do Norte (CE), Cam-

pina Grande (PB), Caruaru (PE), 

Vitória (ES) e Rio de Janeiro (RJ), 

que foi a última parada.

O projeto nasceu para enga-

jar a sociedade, os médicos e 

os órgãos governamentais em 

uma importante causa social ali-

nhada às diretrizes da Organiza-

ção Mundial da Saúde (OMS) e 

do Ministério da Saúde quanto 

ao controle de parasitoses intes-

tinais, de modo a reduzir a ocor-

rência das doenças parasito-

lógicas e evitar consequências 

Movimento 
Brasil sem Parasitose

Movimento Brasil 
sem Parasitose 

levou orientação 
e atendimento 

gratuito aos quatro 
cantos do país 

pelo segundo ano 
consecutivo.
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severas, como o óbito. Atualmente, 36% 

da população total do Brasil sofre com 

alguma parasitose, se forem considera-

das somente as crianças, a prevalência 

sobe para 55,3%. 

As ações do movimento para a cons-

cientização da população foram através 

do site, das redes sociais e do atendi-

mento gratuito na Unidade Móvel de 

Saúde. A equipe de atendimento à 

população foi formada por cerca de 

vinte profissionais da saúde, entre médi-

cos gastroenterologistas, enfermeiros e 

agentes de saúde, que auxiliaram no 

trabalho de orientação e prevenção das 

parasitoses. Os principais temas aborda-

dos foram a importância de hábitos de 

higiene pessoal e doméstica, que evi-

tam a transmissão de parasitas, e o cor-

reto tratamento antiparasitário para o 

controle de doenças, que deve ser pres-

crito por médicos.

Com 52 m2, a unidade móvel do pro-

jeto foi um caminhão adaptado com três 

consultórios médicos, com capacidade 

para cerca de 200 atendimentos por 

dia. Na primeira etapa do atendimento 

eram coletadas as informações da Ava-

liação Nacional nos Índices de Parasito-

ses (ANNIPA); depois, era realizada uma 

triagem pelos enfermeiros, seguida pelo 

atendimento com médicos gastroente-

rologistas e gastroenterologistas pediá-

tricos. Ao final, todos os atendidos pas-

savam por uma sala temática educativa, 

onde recebiam orientação prática sobre 

hábitos de higiene pessoal e domés-

tica, desenvolvida por uma equipe 

de agentes de saúde. l

A FBG anuncia a 
sua programação 

na XVI SBAD

CAMPANHA FBG

SBAD

A Comissão Científica da FBG apresentou a 

programação da XVI SBAD, que acontecerá 

entre 11 e 15 de novembro em Brasília (DF), 

com a proposta de formato de aulas, de con-

ferências e de mesas-redondas temáticas. 

Também farão parte da grade a salas multidisciplina-

res com professores das três sociedades organizadoras: 

FBG, SOBED e CBCD. A programação da SBAD anual é 

extensa e atual, de modo a incluir todas as áreas do do 

aparelho digestivo sob o aspecto clínico, endoscópico 

e cirúrgico. Além dessa programação científica, a FBG 

tem extensa grade de cursos pré-congresso, como os 

cursos de Hepatologia, Doença Inflamatória Intestinal, 

Motilidade Digestiva e Neurogastro, e Pâncreas, , todos 

já confirmados para o dia 11 de novembro (sábado).

Nessa edição haverá o I Encontro de Jovens Gastros 

da FBG e o I Encontro de Jovens Gastros das Américas. 

Será uma programação conjunta entre FBG e OPGE 

voltada aos futuros gastroenterologistas.

No dia 12 de novembro, haverá o curso pré-con-

gresso do FAPEGE.

Dr. José Galvão Alves e a comissão FAPEGE acredi-

tam que a programação gradará a todos que atuam na 

especialidade e nas áreas do aparelho digestivo.

Entre no site: www.sbad2017.org.br e confira a 

programação completa do evento. l
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Halitose é uma condição do hálito desa-

gradável que pode causar desconforto 

tanto para o paciente quanto para as 

pessoas de seu convívio. Estima-se que 

no Brasil cerca de 30% da população 

tenha halitose, considerando que ambos os gêne-

ros são afetados igualmente e que todas as faixas 

etárias são acometidas1-6.

Vera Lucia Ângelo Andrade 
Gastroenterologista pela FBG 
Especialista em Doenças Funcionais
Mestre e doutora em Patologia SEDIG.

Marina Amaral Leão. 
Odontóloga pela FOUFMG

Pedro Guimarães de Azevedo 
Biólogo PUCMG
Discente do Curso de Medicina da PUCMG.

Halitose: 
há relação com doenças do 
trato gastrointestinal?
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Fisiopatologicamente é causada pela decompo-

sição de matéria orgânica (restos de alimento, san-

gue e células descamadas) por bactérias anaeró-

bias proteolíticas, formando os compostos sulfu-

rados voláteis (CSV), grandes causadores do odor 

fétido. Essas bactérias podem ser encontradas em 

variados sítios, como bolsas periodontais, lesões 

cariosas e, principalmente, na parte posterior da 

língua, formando a saburra lingual2. Há variadas 

formas de classificação da halitose, mas nenhuma 

que seja um consenso. Aydin & Harvey-Woodworth3 

em 2014, consideraram que a maioria das defini-

ções de halitose são inadequadas e que não há 

uma padronização da terminologia e de suas clas-

sificações. Por isso, propuseram uma nova cate-

gorização, dividindo a halitose patológica em 

Tipo 1 (oral), Tipo 2 (vias aéreas), Tipo 3 (gastroe-

sofágico), Tipo 4 (sangue) e Tipo 5 (subjetiva).

Possui etiologia multifatorial, porém, sabe-se 

que 90% dos casos estão relacionados com enti-

dades patológicas da cavidade oral1. Má higiene 

oral, gengivite e periodontite, saburra lingual, 

processos patológicos de ouvido, nariz e gar-

ganta, hipossialia e hábitos como o tabagismoe 

alcoolismo são os principais fatores associados 

com halitose4. Mas as condições extraorais ou 

sistêmicas que levam à halitose, incluindo pro-

blemas gastrointestinais1, 5, 6, 7. 

A relação entre halitose e doenças do trato 
gastrointestinal pode ser vista em pequeno 
número de casos, principalmente em pacientes 
com divertículo de Zenker e megaesôfago. Nosso 
grupo está finalizado revisão integrativa visando 
para a associação entre doenças gastrointesti-
nais e halitose. Dos 28 estudos incluidos, 89,3% 
(N = 25) atribuíram alguma relação entre hali-
tose e as entidades patológicas estudadas e ape-
nas 10,71% (N = 3) concluíram que não há essa 
relação. Porém, a maioria desses trabalhos apre-

sentou desenho do tipo “estudo de caso”, com 
nível de evidência 4 e grau de recomendação C. 
Observou-se também que boa parte dos estudos 
apresentou limitações quanto ao tamanho das 
amostras, não realizou avaliação terapêutica, 
não avaliou condições bucais e não exibiu crité-
rios de inclusão. A associação entre a halitose e a 
infecção por Helicobacter pylori foi feita em dois 
estudos, que inclusive concluíram que a erra-
dicação da bactéria levaria à melhora do mau 
hálito8,9. Um estudo que considerava autorrelato 
de halitose e halimetria concluiu que não há 
relação entre doença do refluxo e halitose10. Por 
outro lado, outro estudo mostrou que há rela-
ção entre doença do refluxo, mas não com dis-
pepsia ou com o Helicobacter pylori11. Um dife-
rente estudo mostrou que não há relação entre 
níveis elevados de CSV e doenças hepáticas12.

O diagnóstico inicialmente é clínico utilizando 

o teste organoléptico, no qual o profissional con-

segue detectar o odor desagradável a distân-

cia padronizada do paciente. Para o diagnóstico 

existem também aparelhos específicos capazes 

de detectar os CSV, como o Halimeter e o Oral-

Chroma. A sialometria, que avalia o volume do 

fluxo salivar, também deve ser feita, pois a hipos-

sialia interfere diretamente na halitose13. 

O tratamento da halitose varia de acordo com 

a sua etiologia. A orientação da higiene oral ade-

quada é o primeiro passo, principalmente com 

relação à escovação da língua. Mecanismos que 

aumentem a salivação podem ser usados em 

pacientes que possuem xerostomia.

Concluímos que a halitose tem etiologia mul-

tifatorial porém, na maioria dos casos, está rela-

cionada com doenças da cavidade oral. A ava-

liação pelo gastroenterologista e o exame de 

endoscopia digestiva alta só devem ser soli-

citados em casos selecionados.

MATÉRIA DE CAPA
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Na manhã do dia 31 

de maio de 2017, 

na sede da FBG, 

durante a reunião 

entre representan-

tes das sociedades responsáveis 

em planejar e organizar a XVI 

Semana Brasileira do Aparelho 

Digestivo (SBAD), o presidente 

da FBG, Dr. Flavio Quilici, entre-

gou em mãos ao presidente da 

SOBED, Dr. Flavio Ejima, carta 

oficial da FBG em apoio à ini-

ciativa e empenho da SOBED 

em pretender fazer com que a 

Endoscopia Digestiva volte a ser 

reconhecida como uma especia-

lidade médica.

O presidente da SOBED agra-

deceu e ressaltou que o apoio da 

FBG é de extrema importância 

para que a SOBED venha nova-

mente a ser reconhecida como 

especialidade médica. Após a 

entrega formal do documento, 

o presidente da FBG gravou um 

vídeo e falou sobre esse apoio: 

“Trata-se de um dia memorável 

para a FBG e para a SOBED. Hoje 

formalizamos o nosso apoio 

irrestrito a essa pretensão mere-

cida da SOBED em fazer com que 

a Endoscopia Digestiva volte a 

ser especialidade médica”. Veja 

o vídeo no Facebook da 

SOBED. l

Endoscopia Digestiva 
ganha apoio 

para voltar a ser 
especialidade médica 

SOCIEDADES
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FBG em parceria com a Organi-

zação Panamericana de Gastro-

enterologia (OPGE), que minis-

trará o curso com a participação 

de quatro professores interna-

cionais. Além desse benefício 

em relação aos eventos, outro é 

que um representante de cada 

Núcleo do JG ganhará a inscri-

ção para comparecer ao III Sim-

pósio Brasileiro do Jovem Gastro 

- I Simpósio Panamericano de 

Jovens Gastros, evento este que 

contará com o apoio da OPGE. 

Outras vantagens aos sócios 

JG são: portal científico da FBG 

(Universidade FBG) e 50% de 

desconto na inscrição para a 

Prova de Título de Especialista 

em Gastroenterologia. l

O Programa Jovem 

Gastro foi uma 

iniciativa da FBG 

lançada em 2010, 

com o objetivo 

principal de  promover a cons-

ciência associativa do jovem 

especialista, além de fornecer 

instrumentos para a sua for-

mação profissional.

O “Jovem Gastro” passou a ser 

uma categoria dentro do qua-

dro associativo da FBG. Podem 

se associar ao programa jovens 

médicos que estiverem no perí-

odo de 4 (quatro) anos a par-

tir da obtenção do número de 

CRM ou da data de formatura 

da graduação médica, podendo 

ter dois (2) anos acrescidos em 

mais um programa de residên-

cia, ou em uma pós-graduação, 

ou uma especialização, na área 

de atuação, com documenta-

ção do serviço comprovando os 

anos subsequentes.

FORMAÇÃO DE 
JOVENS LÍDERES EM 
GASTROENTEROLOGIA 

A Coordenadora da Comissão 

do Jovem Gastro, Dra. Nelma 

Pereira de Santana, informa que 

foi solicitada uma revisão do 

Estatuto da FBG, considerando 

algumas normativas que asse-

gurem aos Jovens Gastros prer-

rogativas associativas que per-

mitam direitos e deveres, além 

de ter sua admissão com maior 

facilidade. 

Dra. Nelma Santana destaca 

ainda a vocação transformadora 

desses jovens, por isso a Comis-

são JG elaborou um projeto de 

Formação de Jovens Líderes em 

Gastroenterologia, implantando 

Núcleos JG que foram aprova-

dos pela diretoria do biênio. 

Este projeto já foi implantado 

com a oficialização de 25 repre-

sentantes regionais do JG, que 

exercerão funções administrati-

vas junto às Federadas da FBG 

em seus estados. 

BENEFÍCIOS DO PROGRAMA 
JOVEM GASTRO 
Sócio JG em dia com sua anui-

dade pagará a inscrição da XVI 

SBAD com um desconto signi-

ficativo. Lá, aliás, acontecerá o 

curso “Young Trainee” no dia 11 

de novembro, organizado pela 

PROGRAMA SOCIEDADES

Programa Jovem Gastro: 
a nova geração de 

Gastroenterologistas no Brasil
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Conselho Diretor | 2017

Foram discutidos diversos 

assuntos com delibera-

ções importantes para 

a nossa federação, tais 

como:

§ Benefícios para os associados; 

§ Liberação de senhas para sócios 

adimplentes por meio do Rima;

§ Atualização cadastral;

§ Modernização das mídias digi-

tais a fim de beneficiar asso-

ciados e Federadas;

§ Definição do cronograma das 

atividades científicas; 

§ Definição do programa cientí-

fico da SBAD de Brasília

§ Portal Transparência disponi-

bilizado a todos os sócios no 

site da FBG; 

§ Manutenção da campa-

nha “Movimento Brasil sem 

parasitose”

Mesmo diante da atual crise 

do país, a FBG manteve todos 

os programas que beneficiam 

seus associados, com desta-

que especial para o novo site 

www.fbg.org.br, que agora traz 

o portal Universidade FBG cujo 

conteúdo irá congregar todos 

as ações científicas com aulas 

completas on-line:

Nos dias 10 e 11 de 
março foi realizada, na 
Bahia, a reunião anual 

do Conselho Diretor da 
Federação Brasileira de 

Gastroenterologia. 
Com participação 

dos presidentes das 
Federadas, da diretoria e 

do conselho consultivo de 
expresidentes, presidentes 

dos departamentos da FBG 
e dos coordenadores das 
comissões permanentes. 
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§	Controvérsias em Gastroenterologia 

§ Academia FBG

§ Atualização científica

§ Aulas do curso da FBG no Gas-

trão 2017

§ Casos clínicos

§ Resumos comentados

§ Guidelines 

§ Consensos das doenças do 

aparelho digestivo. 

Como já foi citado (ver 
página 5), o programa Univer-
sidade FBG também traz os 
livros da FBG e outros artigos 
na Biblioteca FBG. 

Outro ponto a ser destacado é 

o desconto concedido aos sócios 

da FBG em todos os eventos 

apoiados pela entidade, além 

do desconto para inscrição na 

prova de Título de Especialista 

em Gastroenterologia (TEG).

A manutenção das revistas 

impressas da FBG foi outro 

item que o Conselho fez 

questão de ressaltar entre 

os benefícios associados, 

considerando a distribuição 

gratuita da Revista GED e da 

Revista da FBG.

Outra novidade quanto às 

publicações é que a FBG está 

firmando contrato direto com 

a biblioteca de revistas inter-

nacionais RIMA, por meio de 

parceria com a Sociedade Brasi-

leira de Endoscopia Digestiva e 

o Grupo de Estudos da Doença 

Inflamatória Intestinal. Assim 

poderá ofertar novamente esse 

benefício aos associados. 

Foi aprovada também a cria-

ção do Portal Transparência, 

para que todos os sócios pos-

sam acompanhar as demandas 

financeiras do biênio. 

Essas deliberações do con-

selho diretor já estão sendo 

implementadas e em breve 

estarão disponíveis para todos 

os sócios. l

Atualização cadastral

Como vem sendo divulgado pelos 

órgãos de comunicação da FBG, 

o cadastro dos associados está 

passando por um processo de 

unificação. Os objetivos são faci-

litar o contato com os sócios, implementar 

um aplicativo para pagamento on-line das 

anuidades que poderá ser feito pelo pró-

prio site, e atualizar os dados cadastrais.

Para que esse processo seja finalizado, 

a FBG informa que é necessário que todos 

os sócios estejam com todos os campos do 

cadastro atualizados e preenchidos corre-

tamente. l

Essa é uma forma de a FBG manter-se 

atuante com a sua sociedade de especiali-

dade. Com o seu login de acesso restrita, a 

pessoa poderá inserir ou atualizar os dados 

cadastrais, personalizar o cadastro com 

foto e acessar o histórico de anuidades.

Associados que estiverem quites com a 

entidade e com dados cadastrais atualiza-

dos terão acesso a um conteúdo exclusivo 

do Programa Universidade FBG, composto 

de apresentações de palestras, resumos 

de artigos, revistas científicas completas, 

comunicados exclusivos e atas, além do 

acesso ao Portal Transparência.

Notícias da FBG
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Em 2017 serão realiza-

das, ao todo, duas pro-

vas para a obtenção do 

Título de Especialista 

em Gastroenterologia 

(convênio FBG/AMB). 

Na primeira prova, realizada 

no GASTREN–RJ, foram classifi-

cados como aptos 53 participan-

tes, conforme o edital publicado 

no site da FBG. 

A segunda prova será reali-

zada na XVI SBAD de Brasília 

(DF), no dia 15 de novembro. As 

inscrições já estão abertas!

§ Informações: Pelo WhatsApp 

da FBG 11-98781-2070, ou 

pelo e-mail comunicacao@

fbg.org.br. 

§ Data da prova: 15 de novembro 

de 2017 (quarta-feira)

§ Horário da prova: das 14h às 

17h.

§	Local: Centro Internacional de 

Convenções do Brasil CICB.

§	Endereço do local da prova: 
SCES Trecho 2, Conjunto 63, 

Lote 50 – Asa Sul Brasília–DF.

§ Início das inscrições: 10 de 

julho de 2017.

§ Término das inscrições: 29 de 

setembro 2017 (data da posta-

gem do currículo).

Provas de Título de Especialista 
em Gastroenterologia | 2017

§	Endereço para envio dos cur-
rículos: Av. Brigadeiro Faria 

Lima, 2391, 10º Andar, São 

Paulo (SP), CEP 01452-000.

PRÉ-REQUISITOS:
Ao inscrever-se para o con-

curso de Título de Especialista 

em Gastroenterologia, o candi-

dato deverá comprovar:

§	Conclusão do Ensino Superior 

de Medicina há no mínimo 4 

(quatro) anos.

§ Registro definitivo no Con-

selho Regional de Medicina 

(CRM) com Certidão de Regu-

laridade para o Exercício Pro-

fissional atualizada, fornecida 

pelo CRM.

São considerados pré-requisi-

tos para realização do concurso 

pelo menos um dos itens abaixo:

1. Cópia autenticada do certifi-

cado de Conclusão de Residên-

cia Médica em Gastroenterolo-

gia reconhecida pelo Comissão 

Nacional de Residência Médica.

2. Cópia autenticada do certificado 

de Conclusão de Residência 

Médica em Clínica Médica reco-

nhecida pelo Comissão Nacional 

de Residência Médica e compro-

vação 4 (quatro) anos de ativi-

dades profissionais na área da 

Gastroenterologia Clínica, com 

documentação original assinada 

pelo responsável da instituição, 

em papel timbrado e com firma 

reconhecida em cartório.

3. Cópia autenticada do certifi-

cado de Conclusão de Resi-

dência Médica em Cirurgia do 

Aparelho Digestivo reconhe-

cida pelo Comissão Nacional 

de Residência Médica e com 

comprovação de 2 (dois) anos 

de atividades profissionais na 

área da Gastroenterologia Clí-

nica, com documentação origi-

nal assinada pelo responsável 

da instituição, em papel tim-

brado e com firma reconhecida 

em cartório.

4. Ter concluído Curso de Espe-

cialização de 2 (dois) anos em 

serviço de Gastroenterologia 

Clínica aprovados pelo MEC. 

5. Estar na prática comprovada 

de Gastroenterologia Clínica há 

mais de 4 (quatro) anos, com 

documentação original assinada 

pelo responsável da instituição, 

em papel timbrado e com firma 

reconhecida em cartório. 

Acesse www.fbg.org.br para 

adquirir o edital completo. l

WWW.SBAD2017.COM.BR

Realização Organização Agência de Turismo

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

O equilíbrio 
da flora 
intestinal

SABOR 

LARANJA
ZERO 

AÇUCAR
NOVA 

EMBALAGEM

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

Diferentes apresentações, melhor relação custo benefício para o paciente.
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