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Flávio Quilici fala sobre apoio às Federadas

Estudo sobre má digestão e sintomas da DRGE

Simpósio Jovem Gastro na SBAD
FBG
REVISTA

Expectativa de grande público e ciência de primeira 
qualidade na XVII Semana Brasileira do Aparelho 

Digestivo, em São Paulo (SP). FBG apresenta 
programa especial com cursos, conferências e 

convidados nacionais e internacionais

SBAD em 
São PAulo
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FBG Pergunta
Fundo de Apoio 
às Federadas

Mais de 8 mil pessoas são esperadas em São Paulo (SP) para mais uma edição da 
Semana Brasileira do Aparelho Digestivo (SBAD). O evento acontece entre os dias 17 
e 20 de novembro no Transamerica Expo Center. Como é de costume, a Comissão 
Científica da Federação Brasileira de Gastroenterologia (FBG) se preparou com uma 
programação científica de qualidade que contempla os mais variados assuntos da 
especialidade – das revisões para o dia a dia até as discussões sobre a Gastroente-
rologia no século XXI. O encontro acontece paralelamente à Semana Panamericana 
de Las Enfermedades Digestivas. 

Confira na Reportagem alguns dos destaques da programação científica e social, 
bem como, um breve currículo dos convidados internacionais do evento. A editoria 
Jovem Gastro aborda os destaques da programação do Simpósio Jovem Gastro.

Em outra seção, FBG Pergunta, conversamos com o presidente da FBG, Flávio 
Quilici, sobre a proposta de criação de um Fundo de Amparo às Federadas. O assunto 
apresentado pela diretoria em  julho deve ser discutido na reunião do Conselho Deli-
berativo da FBG, também na SBAD.

Por fim, conversamos com o vice-presidente da FBG, Roberto Magalhães Melo Jr. 
para entender um pouco melhor sobre uma pesquisa epidemiológica -  que está sen-
do feita pela FBG em parceria com a empresa Mindminers - para entender a preva-
lência dos sintomas associados à doença do refluxo gastroesofágico (DRGE) no País. 
O artigo completo com os resultados deve ser publicado em breve na revista GED.

Leia mais na edição da revista FBG. À leitura!

Conselho editorial da FBG
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peitando uma carga horária mínima, que 
confere aos alunos que atingiram o nível 
exigido o diploma validado pelo órgão e 
pela FBG. 

um dos principais diferenciais dos 
cursos a distância da FBG são os pro-
fessores especialistas que vão aplicar as 
aulas. Para cada área de conhecimen-
to, a Federação vai convidar os maiores 
nomes da especialidade para assinar a 
coordenação. “Em termos de qualidade e 
estrutura, não tenha dúvida de que esse é 
um curso inédito em nosso país”, desta-
ca Abrahão Junior, que chama a atenção 
para a aproximação do Brasil aos pa-
drões internacionais com o programa de 
pós-graduação. “usamos como molde 
programas da American Gastroenterolo-
gical Association (AGA) e da própria uni-
ted European Gastroenterology (uEG).” 

Os cursos são abertos a todos os 
médicos com título de especialista em 
gastroenterologia, mas os associados 
da FBG têm vantagens exclusivas na 
realização da matrícula, com descontos 
progressivos e até emissão de bolsas de 
estudo. “São benefícios não só técnicos, 
mas também curriculares. Além de se 
qualificar tecnicamente, o médico está 
aprimorando seu currículo, o que pode 
abrir algumas portas no mercado de tra-
balho”, ressalta Abrahão Junior. Outro 
fator do reforço do ensino a distância 
da FBG é garantir que o valor pago pela 
anuidade pelos associados seja reverti-
do em prestação de serviços.

Com o objetivo de levar aos gastroenterologistas de 
todo o País um ensino de pós-graduação de qua-
lidade e atualizado com o que há de mais inovador 
praticado na especialidade mundialmente, a FBG vem 
investindo no desenvolvimento das formações técni-
cas em sua plataforma de ensino a distância (EAD). O 
ambiente virtual é a oportunidade de os associados e 
não sócios com títulos de especialista se qualificarem 
na gastroenterologia, ou para os mais experientes re-
ciclarem seus conhecimentos. 

“É uma prestação de serviços que a FBG vem que-
rendo fazer há anos e que nessa Diretoria está ganhan-
do corpo e se tornando real”, destaca o membro do 
Fundo de Aperfeiçoamento e Pesquisa em Gastroen-
terologia (FAPEGE), Luis Abrahão Junior. O curso vem 
também para contornar a dificuldade dos médicos de 
conciliarem um curso presencial com a rotina diária 
nas clínicas e consultórios, além de o ensino a distân-
cia ter ganhado força com o amplo acesso à internet 
e redes sociais. “É justamente nesse braço que a FBG 

quer avançar para estar 
alinhada com a tendência 
atual”, destaca.

De acordo com o es-
pecialista, os cursos a 
distância com o padrão 
oferecido pela FBG são 
inéditos no País. Anterior-
mente, existiam apenas os 
cursos rápidos, de cerca 
de cinco semanas, e sem 
a chancela da Federação. 
As formações de pós-
graduação da FBG são 
registradas no Ministério 
da Educação (MEC), res-

CuRSO DE PóS-GRADuAçãO 
DA FBG APROxIMA O BRASIL DE 
PADRõES INTERNACIONAIS

ESPAçO DO ASSOCIADO
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cialização do pleito. “Estamos trabalhando 
para identificar qualquer falha nos siste-
mas e procedimentos administrativos.”  

Diferentemente do formato dos proces-
sos anteriores, cujos associados só se tor-
navam eleitores se estivessem presentes 
na SBAD, a FBG garante agora que mem-
bros de todas as partes do País façam va-
ler sua opinião. E para garantir que o seu 
desejo se manifeste nas urnas, prepara-
mos um passo a passo para que consiga 
votar sem dor de cabeça.

Pela primeira vez na história, as elei-
ções da Federação Brasileira de Gas-
troenterologia serão realizadas com-
pletamente em ambiente on-line e, para 
assegurar a idoneidade do processo, 
uma série de medidas foi adotada para 
evitar fraudes, garantir a transparên-
cia e blindar a plataforma de possíveis 
ações de hackers. 

A primeira medida foi contratar duas 
empresas externas - uma para a reali-
zação da votação e contabilização dos 
votos digitais e outra para fazer o pro-
cesso de auditoria da plataforma an-
tes, durante e após o período eleitoral. 
O diretor da The Perfect Link, Fernando 
de Pinho Barreira, responsável pela ave-
riguação da plataforma, destaca que 
essa é uma maneira de evitar a judi-

ChEGOu A hORA DE 
PARTICIPAR DA PRIMEIRA 
ELEIçãO DIGITAL DA FBG

O processo eletivo será ininterrupto, com início às 9h
da segunda-feira, 15 de outubro. 
O encerramento às 18h da sexta-feira, 19 de outubro
(portanto são mais de 100 horas para votar).
Para votar, o associado titular precisa estar com as anuidades quites.
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A Sociedade de Gastroenterologia do Rio 
de Janeiro (AGRJ) comemorou seus 80 
anos de criação na 28ª edição do Gas-
tren. De 16 a 18 de agosto, aproximada-
mente 450 inscritos, entre gastroente-
rologistas, residentes e jovens gastros, 
assistiram a mesas-redondas e confe-
rências, e discutiram casos clínicos da 
especialidade.

O evento trouxe temas fundamentais 
para a rotina, como cirrose, distúrbios 
funcionais do aparelho digestivo, doença 

do refluxo gastroesofágico, doenças in-
flamatórias, H. pylori, hepatite, pancreati-
te e probióticos. 

“O Gastren é um dos maiores eventos 
regionais de atualização da especialida-
de”, afirma o presidente da AGRJ, Antonio 
José Carneiro. “É onde os especialistas 
têm a chance de trocar experiências, es-
clarecer dúvidas e se atualizar sobre diver-
sos aspectos dos casos clínicos, por meio 
das conferências e mesas-redondas apre-
sentadas durante esses três dias.”

AGRJ comemora 80 anos 
na 28ª edição do Gastren
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No sentido horário, auditório cheio 
acompanha debate sobre assunto do 

dia a dia da especialidade. Antonio José 
Carneiro, presidente da AGRJ. Membros 

da diretoria e Comissões da FBG 
prestigiaram o encontro
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Entre 20 e 22 de setembro, a Sociedade 
de Gastroenterologia do Rio Grande do 
Norte (SGRN) realizou a segunda edição 
do Gastro Natal. O encontrou reuniu es-
pecialistas do aparelho digestivo para a 
discussão dos temas mais atuais que en-
volvem a gastroenterologia. 

O presidente da SGRN, Roberto Olivei-
ra, participou de uma mesa-redonda sobre 
doença do refluxo gastroesofágico e falou 
sobre os novos parâmetros no diagnóstico, 
além de participar de conferência sobre os 
mitos e realidade do uso crônico de IBPs.

A Sociedade de Gastroenterologia do Espí-
rito Santo (SOGES) participará da xIII Jor-
nada Norte-Capixaba de Gastroenterologia 
e Endoscopia Digestiva em Colatina (ES). O 
evento, que acontecerá em 20 de outubro, 
no Teatro Marista, será dividido em dois 
turnos: na manhã, as palestras serão vol-
tadas à gastroenterologia e, no período da 
tarde, o foco será a endoscopia digestiva. 

A presidente da SOGES, Roseane 
Bicalho, fará uma apresentação sobre o 
IV Consenso Brasileiro helicobacter Pylori.

Com a presença de cerca de 200 especialistas, o x Seminário Mi-
neiro de Gastroenterologia, Endoscopia Digestiva e Coloproctolo-
gia aconteceu em 17 e 18 de agosto. 

Foram 40 horas de exposições, estudos de caso e debates so-
bre avanços no tratamento e as doenças do sistema digestório, 
como novas abordagens em torno das pancreatites, o novo proto-
colo de tratamento para a hepatite C e novas técnicas de cirurgia 
para o enfrentamento dos cânceres intestinais. 

“Esse aprofundamento do conhecimento científico e o empenho 
dos médicos na participação de encontros como esse Seminário 
são fundamentais para o avanço das ciências médicas e o compar-
tilhamento das melhores práticas”, avalia o presidente da Sociedade 
de Gastroenterologia e Nutrição de Minas Gerais (SGNMG), Mário 
Benedito Magalhães.

Sociedade de 
Gastroenterologia do 
Rio Grande do Norte 
realiza II Gastro Natal

XIII Jornada 
Norte-Capixaba de 
Gastroenterologia e 
Endoscopia Digestiva

Pouso Alegre recebe 10ª edição 
de Seminário Mineiro
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Aproximadamente 200 pessoas participaram dos dois dias de evento
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O Curso de Fundo de Aperfeiçoamento e Pesquisa em Gastroentero-
logia (FAPEGE) foi apresentado na Jornada Catarinense de Gastroen-
terologia, em Florianópolis (SC). O evento foi realizado pela Sociedade 
Catarinense de Gastroenterologia (SCG), em 1º de setembro.

Com o tema de atualização em hepatologia, o curso FAPEGE teve 
uma mesa-redonda sobre o tratamento de hepatites e sobre as hepati-
tes B e C e esteato-hepatite, além de uma conferência sobre epidemio-
logia e rastreamento do carcinoma hepatocelular.

Em 18 de outubro, acontecerá o I En-
contro Jovem Gastro Bahia. O even-
to está dentro da programação do 
Gastro Bahia 2018 - Congresso Baiano 
de Gastroenterologia, organizado 
pela Sociedade de Gastroenterologia 
da Bahia (SGB). 

A reunião Jovem Gastro acon-
tecerá no auditório do Centro Mé-
dico do hospital Aliança e discutirá 
casos clínicos dos serviços de re-
sidência médica do hospital uni-
versitário Professor Edgard Santos 
(huPES), hospital Geral Roberto 
Santos (hGRS) e hospital São Ra-
fael (hSR). 

O melhor caso apresentado pe-
los residentes será premiado com o 
Jovem Gastro Bahia. 

CoNFiRA A PRoGRAmAção
Do i eNCoNtRo:

Abertura
O que é o programa
Jovem Gastro? 
As Ligas de Gastroenterologia
na Bahia
Como realizar adequadamente
a pesquisa de artigos científicos
nas principais bases de dados? 
Caso clínico 1
Caso clínico 2
Caso clínico 3
Entrega do prêmio
Jovem Gastro Bahia

Curso FAPeGe na Jornada
Catarinense de Gastroenterologia

i encontro Jovem 
Gastro Bahia

Durante os dias 16 a 18 de agosto, na cidade de Recife (PE), aconteceu a 
13ª edição do GastroRecife. O evento reuniu especialistas, em sua maioria 
da região nordeste, para disseminar conhecimento sobre os temas mais 
relevantes de tratamento e diagnóstico de doenças do aparelho digestivo. 

Esse fator da regionalidade foi levado em consideração para a organi-
zação do evento - muitos palestrantes convidados eram membros de so-
ciedades médicas do nordeste. Membro da Comissão Organizadora do 
evento, o presidente da Sociedade Pernambucana de Gastroenterologia, 
uyapuran Medeiros, explica: “O GastroRecife é uma forma de os gas-
troenterologistas da região nordeste participarem e receberem atualiza-
ções sobre a especialidade. Valorizamos nossos profissionais da região”.

Sociedade Pernambucana de 
Gastroenterologia no 13º GastroRecife
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Espaço cedido às Chapas inscritas em cumprimento ao disposto nas Normas Eleitorais da FBG, Parágrafo 5º, art.9º .
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FBG PERGunTA

No início da corrida à presidência da FBG, ain-
da em 2014, o então candidato Flávio Quilici foi 
enfático ao afirmar que uma das principais ban-
deiras de sua gestão seria o fortalecimento das fe-
deradas. Em julho deste ano, a promessa de cam-
panha começou a ser efetivada com a proposta de 
criação do Fundo de Apoio às Federadas. Apresen-
tado à Diretoria em reunião mensal, o projeto foi 
prontamente abraçado pela mesa, que enviou car-
tas aos presidentes estaduais comunicando como 
deverá funcionar a redistribuição do superávit da 
Semana Brasileira do Aparelho Digestivo (SBAD) 
deste ano. A proposta passa agora pelo crivo do 
Conselho Deliberativo na SBAD 2018, que acon-
tece em São Paulo (SP) e, caso aprovada, será vo-
tada em assembleia. Na entrevista a seguir, Dr. 
Quilici detalha como funcionará o Fundo e o que 
muda em relação à política aplicada hoje.

Como surgiu a ideia de criar
o Fundo das Federadas?
Flávio Quilici -A ideia surgiu porque, quando eu 
era candidato, garanti que continuaria tendo as fe-
deradas como nossa prioridade. Levantei essa ban-
deira porque quando você prioriza a federada, está 
priorizando o sócio, garantindo o reforço dos três 
alicerces bases dessa gestão: a adequação da Federa-
ção à real situação econômica brasileira, a priorida-
de às federadas e a prioridade aos sócios.

Como o Fundo vai funcionar e o que 
muda em relação ao cenário atual?
Já faz parte do nosso estatuto uma deliberação de 
que 10% do superávit da SBAD seja repassado para 
a entidade estadual da cidade sede. Nós percebemos, 
no entanto, que como a SBAD é muito grande, com 
sempre mais de cinco mil participantes, ela só pode 
ser feita em cinco ou seis cidades do Brasil, que ofe-

“GASTROEnTEROlOGISTAS 
mElhOR quAlIFICADOS COm 
umA FEDERADA FORTAlECIDA”

Por Lucilene Oliveira

Com projeto de redistribuição de superávit da SBAD para as unidades federadas, 
atual gestão cumpre promessa de campanha ao apoiar trabalhos regionais

ARQuIVO FBG
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recem estrutura para receber um número tão grande 
de pessoas. Esse cenário nos fez compreender que a 
cada cinco anos sempre entra uma ajuda importante 
para as mesmas federadas, mas as entidades de cida-
des menores nunca vão ter. Nossa ideia é criar esse 
fundo que, em vez de repassar os 10%, vai aumen-
tar esse auxílio para 15%, que passa a ser dividido 
assim: 5% destinado para a cidade sede e os outros 
10% divididos para as outras 22 federadas de forma 
igual. Nas cinco ou seis cidades onde há condições 
para se fazer uma SBAD, a cada cinco ou seis anos 
elas vão receber esses 5%, que é um volume consi-
derável, e nos anos em que elas não sediarão o even-
to, receberão uma parte dos 10% divididos entre as 
22 unidades. Dessa forma, o estado sede não será 
esquecido, e os outros, que nunca tiveram nada, vão 
passar a ter. É uma distribuição mais justa. 

Quais ajustes econômicos precisaram
ser viabilizados pela FBG para permitir
a implantação do Fundo neste ano?
No primeiro ano, encontramos uma situação eco-
nômica muito difícil. Em 2017, produzimos muito 
pouco no sentido de apoio às federadas porque não 
tínhamos recursos. Agora começamos essa adequa-
ção e conseguimos alinhar os recursos do Congresso, 
de auxílio e anuidades dos sócios, de modo que con-
seguimos ter uma estrutura econômica que permite 
um ano mais tranquilo. Com os ajustes, é possível 
olhar com outros olhos para as federadas. 

O fortalecimento das federadas sempre foi
um dos pilares do seu programa de gestão.
E de que maneira ele contribui para a
evolução da especialidade no País?
O fortalecimento da federada fortalece a Federação, 
que tem a função de divulgar conhecimento para os 
gastroenterologistas sócios ou não sócios. Com uma 
federada fortalecida, você qualifica melhor os gas-
troenterologistas do Brasil, além de permitir a viabi-
lização de ações sociais localmente. Ao impedir que 
uma federada pare, garantimos que ela atue regional-

mente, pois somos um país muito grande, de modo 
que as necessidades de Santa Catarina e do Rio Gran-
de do Sul podem ser completamente diferentes das 
necessidades do Rio Grande do Norte ou da Paraíba.

Como a criação do Fundo foi recebida
durante a reunião de julho com a Diretoria?
Ao apresentar para a Diretoria, a aprovação foi unâ-
nime. Logo em seguida, escrevi uma carta às federa-
das no início de agosto discorrendo sobre esse com-
promisso, que é mais uma promessa de campanha 
cumprida por essa Diretoria. Junto dessa carta, já 
mandamos uma ajuda de custo, uma sobra que só foi 
possível graças à adequação que fizemos. A reper-
cussão entre as federadas foi muito boa - a maioria 
dos presidentes mandou cartas agradecendo. Vamos 
fazer o projeto, mandar para todos discutirem até 
chegar ao Conselho Deliberativo, que ocorre durante 
a SBAD 2018, para que ele possa ser debatido e vota-
do em Assembleia Geral. Se aprovado, passa a valer.

Qual a expectativa para apresentar o projeto 
no Conselho Deliberativo na SBAD?
Esse é um projeto que será debatido, podendo ser 
modificado e melhorado. Acho que será muito bem 
recebido porque, de maneira geral, todos os presi-
dentes aceitaram muito bem. Como todos ganham, 
é muito difícil ter um discurso contrário, mas é uma 
coisa extremamente democrática que só passa a vi-
gorar com os votos da maioria. Minha previsão é que 
será aprovado com facilidade. Todo mundo poderá 
opinar e vamos conseguir fazer um projeto muito in-
teressante que poderá valer já a partir dessa SBAD. 

Qual o impacto para os estados com uma
distribuição de renda mais igualitária?
Será muito positivo, pois criaremos mais opções 
para que a federada possa divulgar melhor os co-
nhecimentos da especialidade. Com a ampliação de 
recursos, ela poderá oferecer ainda mais benefícios 
aos seus sócios, permitindo o desenvolvimento de 
mais atividades regionais.
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Já parou para olhar com aten-
ção a programação da XVII 
Semana Brasileira do Apare-
lho Digestivo (SBAD 2018), 

que será de 17 a 20 de novembro no 
Centro de Convenções Transameri-
ca Expo Center, na capital paulista? 
A novidade é que, além da FBG, 
SOBED e CBCD, que, juntas, organi-
zam o maior evento das especialida-
des do aparelho digestivo na Amé-
rica Latina, a SBAD deste ano será 
feita em conjunto com a Semana 
Pan-Americana de Enfermidades 
Digestivas (SPED), organizada pela 
Organização Pan-Americana de 
Gastroenterologia (OPGE) e Sociedade 
Interamericana de Endoscopia Diges-
tiva (SIED). Ao todo, cinco especialis-
tas internacionais estão confirmados 
na programação da SBAD. “São convi-
dados que irão abrilhantar a participa-
ção da Federação em mais uma SBAD”, 
destaca o presidente da Comissão 
Científica da FBG, José Galvão Alves. 
Confira a seguir sugestões de simpó-
sios, conferências e mesas-redondas!

Especialistas de Portugal, 
Estados Unidos e Argentina 
estão entre os convidados 
da FBG na SBAD 2018. 
Objetivo é trazer e ampliar 
os mais importantes 
assuntos da especialidade

Da Redação

FBG nA 
SBAD 2018

12 Revista FBG
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Dia 17/11

Curso internacional de Doença Diverticular 
dos Cólons (oPGe)
8h30-18h - Sala 2

Conferências:
Impact of diverticular disease: general point of view
Molecular basis of diverticular disease
Abordagem laparoscópica da doença diverticular
Genetics and inflammation - a paradigm of a complex disease

Mesas-redondas:
Diverticular disease: what really makes the difference?
Diverticular disease and functional intestinal disorders
Diagnosis on DD
DICA classification

2º Simpósio Pan-Americano de Jovens Gastros e 
4º Simpósio Brasileiro do Jovem Gastro
8h10-18h - Sala 3

Conferências:
Comissão Jovem Gastroenterologista: desafios e realizações
Choosing Wisely: bases teóricas e iniciativas pelo Brasil
A microbiota intestinal e o futuro

Mesas-redondas:
Profissionalismo médico
Choosing Wisely e recomendações Choosing Wisely da FBG

Sessões interativas:
Board review for young trainee (AGA)
Temas relevantes em hepatologia
Doenças do pâncreas e vias biliares
Endoscopia essencial

Curso GeDiiB: As Doenças inflamatórias 
intestinais na Atualidade Brasileira
8h30-17h - Sala 17

Conferências:
As doenças inflamatórias intestinais na atualidade mundial: 
por que e como aparecem?
Ótica do paciente com DII sobre sua doença

Mesas-redondas:
Discutindo o diagnóstico
Abordagem multidisciplinar: discussão baseada em caso clínico
Dúvidas frequentes na condução das DIIs
Cirurgia na doença de Crohn
Conversando com o paciente: casos da vida real

O tratamento das DIIs na era dos medicamentos biológicos 
na vigência das doenças endêmicas

Dia 18/11

Curso: microbiota intestinal e Probiótico 
na Prática Clínica (oPGe)
8h10-18h - Sala 2

Conferências:
A conexão cérebro, intestino e microbioma
A microbiota e as doenças metabólicas
Microbioma, os probióticos e as doenças neurológicas
Mapeamento genético: a microbiota e o futuro
Os probióticos e a H. Pylori
Microbioma na saúde e na doença: impacto do 
uso de pré, pró e simbióticos

Mesas-redondas: 
A microbiota e os probióticos nas doenças funcionais do 
aparelho digestivo
Microbiota e os probióticos nas doenças hepáticas
O microbioma e as doenças digestivas:
causa ou consequência
Transplante de microbiota: por que, como e quando fazer?

A Gastroenterologia no Século 21
8h30-17h - Sala 16

Conferências:
Expectativas para o século 21 na patologia do 
aparelho digestivo
Network medicine para a gastroenterologia no século 21
Farmacologia das doenças digestivas para o século 21
Doença diverticular no século 21
Câncer gástrico e a Helicobacter pylori no século 21 
Ecoendoscopia terapêutica no século 21 
Abordagem das vias biliares no século 21 
O futuro da colonoscopia para o século 21 
Oligometastatic mesogastric cancer: 
new therapeutics options?
Como ensinar cirurgia avançada hepatobiliopancreática

Curso FAPeGe: Gastroenterologia no idoso
8h15-17h30 - Salas 17 e 18
Temas:
O esôfago do idoso
O estômago e o duodeno do idoso
Doenças intestinais no idoso
Doenças hepatopancreáticas do idoso
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Compromissos 
oficiais da FBG 
na SBAD 2018
A FBG tem compromissos asso-
ciativos importantes durante a 
SBAD. Além da cerimônia de aber-
tura no sábado (17/11), das 18h30 
às 20h, no dia 19, das 12h às 14h, 
na sala 9, acontece a reunião fe-
chada do Conselho Deliberativo 
da FBG. Na mesma sala, das 16h 
às 17h30, será realizada a Assem-
bleia Geral Ordinária da FBG e a 
posse da nova Diretoria da Fede-
ração para o biênio 2019/2020, 
presidida por Schlioma Zaterka. 
Ainda no dia 19, na sala 17, será 
a vez da Conferência Nacional da 
FBG, sob a responsabilidade da 
ex-presidente da FBG Maria do 
Carmo Friche Passos. Quem pre-
side a Conferência é o atual presi-
dente da Federação, Flávio Quilici.

Já em 20 de novembro, na 
sala 9, a FBG realizará encontros 
importantes, como a cerimônia 
de posse dos novos titulares da 
Federação (das 10h30 às 12h). A 
mesa será composta pela Direto-
ria da FBG e membros da Comis-
são de Título de Especialista. Ain-
da na sala 9, das 14h às 18h, é a 
vez da prova de título, promovida 
pela Federação.

Dia 19/11

Conferências:
Doença diverticular e Sii:
um aspecto diferente de uma mesma doença?
11h15-11h35 - Sala 1

Doença do refluxo: o que há de novo?
16h-16h20 - Sala 1

Pancreatite crônica
16h30-17h - Sala 2

o futuro da terapia das doenças 
inflamatórias intestinais
16h-16h30 - Sala 7

Dia 20/11

Mesas-redondas: 

Doenças autoimunes em gastroenterologia
8h30-10h - Sala 2
Temas:
Hepatite autoimune 
Pancreatite autoimune
Colangite biliar primária 
Gastrite autoimune

Doença inflamatória intestinal
10h30-12h - Sala 12
Temas:
Detectando o adenoma e displasia
Tratamento endoscópico do adenoma da DII
Vigilância para câncer colorretal na 
doença inflamatória intestinal 

Conferências: 

Hipertensão portal: novidades na gestão
das varizes esofágicas gástricas
9h30-10h - Sala 9

História natural dos pólipos adenomatosos do cólon
10h30-11h - Sala 2
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Claudio Fiocchi
Membro do Inflammatory Bowel Disease (IBD) e professor do Departamento de Pa-
tobiologia, Gastroenterologia e Hepatologia do Lerner Research Institute da Cleve-
land Clinic Foundation, em Ohio. O convidado da FBG participa da SBAD 2018 com 
a conferência As doenças inflamatórias intestinais na atualidade mundial: por que e 
como aparecem?, dia 17, das 9h30 às 10h na sala 17, como parte do Curso GEDIIB.

Luis Colombato
Médico do Hospital Britânico, em Buenos Aires, o gastroenterologista e hepato-
logista é membro do Conselho Editorial da revista BMJ Open Gastroenterology, 
periódico da British Society of Gastroenterology. Columbato é presidente do Co-
mitê Organizador de Gastroenterologia do Gastro 2018, o Congresso Argentino de 
Gastroenterologia e Endoscopia Digestiva. Sua conferência na SBAD irá tratar do 
tema Hipertensão portal: novidades na gestão das varizes esofágicas gástricas. 
O evento acontece dia 20, das 9h30 às 10h na sala 9.

Luis Tomé
Diretor do Serviço de Gastroenterologia do Centro Hospitalar e Universitário de 
Coimbra (CHUC), é presidente da Sociedade Portuguesa de Gastroenterologia 
(SPG). O especialista participará com a conferência História natural dos pólipos 
adenomatosos do cólon na sala 2, das 10h30 às 11h, no dia 20.

Rodrigo Vianna
Diretor do Miami Transplant Institute (MTI) e chefe de transplante hepático, in-
testinal e multivisceral, é pioneiro no transplante intestinal e multivisceral. Sua 
conferência acontecerá na SBAD em 18 de novembro, das 9h30 às 10h na sala 16, 
como parte do painel A gastroenterologia no século 21.

Sonia Niveloni
Gastroenterologista especialista em intestino delgado e doença celíaca, é médi-
ca do Hospital de Gastroenterología Dr. Carlos Bonorino Udaondo, em Buenos 
Aires, e foi presidente da Sociedade Argentina de Gastroenterologia (SAGE). A 
especialista fará sua conferência sobre o tema Enfermidade celíaca: atualização 
em 20 de novembro na sala 9, das 9h às 9h30.

CoNHeçA AlGuNS DoS CoNViDADoS iNteRNACioNAiS DA FBG NA SBAD 2018
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tender o perfil do brasileiro que sofre com a doença, 
junto com a empresa de pesquisa MindMiners.

Por meio de um questionário de múltipla esco-
lha, a análise coletou respostas de três mil pessoas 
– de diferentes classes sociais e das cinco regiões 
brasileiras –, para entender esse universo. Dos 
perfis apurados para o artigo, aproximadamente 
metade relatou sofrer com os sintomas associados 
ao refluxo, como azia, mau hálito e tosse seca. ”O 
grande mérito da pesquisa é entender quantas pes-
soas possuem essas queixas e quantificar, dentro 
dessa fatia, aquelas que as julgam como fatores 
que incomodam e limitam a qualidade de vida”, 

Sentir incômodo no estômago após uma re-
feição é algo comum. Seja pela quantidade, 
seja pelo tipo de alimento ingerido, as pes-
soas vão, pelo menos alguma vez na vida, 

ter a sensação de que o alimento foi mal digerido. 
No entanto, o desconforto se torna um problema 
quando vira algo constante e começa a atrapalhar 
outros aspectos. Para analisar a prevalência dos sin-
tomas associados à doença do refluxo gastroesofá-
gico (DRGE), o que é muitas vezes descrito pelos 
pacientes como uma sensação de má digestão, a Fe-
deração Brasileira de Gastroenterologia (FBG) está 
preparando uma pesquisa epidemiológica para en-

Pesquisa epidemiológica analisou respostas de três mil brasileiros 
para entender a prevalência dos sintomas associados à doença do 
refluxo gastroesofágico (DRGE) no País. Artigo completo com os 

resultados deve ser publicado em breve na revista GED

Por Daniele Amorim
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Outro ponto importante da pesquisa é que ela 
deve se tornar uma base confiável de dados para 
que, no futuro, os gastroenterologistas possam uti-
lizá-la como apoio na tomada de decisões clínicas: 
“Com essas análises que abordaram fatores do coti-
diano, poderemos conhecer cada vez mais o nosso 
paciente. Isso também nos possibilitará a compara-
ção com dados de outros países, quando coletados 
de forma semelhante”, afirma o vice-presidente da 
FBG. A pesquisa apresentou resultados de indiví-
duos das classes A (13%), classe B (49%) e classe C 
(38%), e diferentes regiões brasileiras - a distribui-
ção foi norte (8%), nordeste (23%), centro-oeste 
(6%), sudeste (48%) e sul (15%).

O artigo original sobre a prevalência de sin-
tomas associados à doença do refluxo gastroeso-
fágico (DRGE) deve ser publicado até o final do 
ano na revista Gastroenterologia e Endoscopia 
Digestiva (GED). O conteúdo da GED pode ser 
acessado pelos associados quites da FBG de duas 
formas: por correio, entregue trimestralmente, 
e em sua versão online, disponível no site da 
Universidade FBG.

afirma o vice-presidente da FBG e um dos respon-
sáveis pelo projeto, Roberto Magalhães Melo Filho. 
“Além disso, os indivíduos entrevistados associa-
ram os sintomas à ingestão de certos alimentos que 
podem causar o desconforto, tais como refrigeran-
tes e alimentos gordurosos.” Muito além do “sal 
de frutas”, como brinca o título desta reportagem, 
foi interessante notar que muitos respondedores 
se automedicam, sendo vários utilizando o sal de 
frutas. Este, aliás, não deve ser usado para comba-
ter o refluxo, pois, ao contrário, pode até piorá-lo. 
Enquanto isso, o medicamento alginato que é mais 
eficaz nesse combate – por impedir o refluxo e di-
minuir a acidez gástrica - ainda é pouco utilizado.

A importância da pesquisa
Além de entender como a doença afeta os brasi-
leiros, a pesquisa oferece aos gastroenterologistas 
a oportunidade de compreender o perfil desses 
pacientes. “O estudo traz dados da prevalência de 
sintomas que apresentam correlação com a DRGE 
no Brasil. Informações dessa natureza são sempre 
úteis na prática clínica diária”, explica Roberto 
Magalhães Melo Filho.

“Conheceremos cada 
vez mais o nosso paciente. 
Isso também nos possibilitará 
a comparação com dados 
de outros países”,
Roberto Magalhães 
Melo Filho, 
vice-presidente da FBG
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A quarta edição do Simpósio Brasileiro 
do Jovem Gastro, promovido pela Fe-
deração Brasileira de Gastroenterologia 
(FBG) e presente na programação da 

Semana Brasileira do Aparelho Digestivo (SBAD 
2018), começou sua contagem regressiva. Conferên-
cias e mesas-redondas irão abordar temas importan-
tes para a formação do jovem gastroenterologista, 
como os limites e normas para a publicidade médi-
ca, profissionalismo médico, síndrome de burnout, 
segurança do paciente e microbiota intestinal e o 
futuro. O 4º Simpósio Brasileiro do Jovem Gastro é 
parte dos cursos pré-congresso da SBAD 2018, que 
acontecerá de 17 a 20 de novembro no Transameri-
ca Expo Center, em São Paulo, capital.

Na SBAD 2017, em Brasília (DF), 250 jovens gas-
tros se inscreveram para participar do Simpósio da 
FBG. Neste ano, o Simpósio Jovem Gastro ganhará 
a companhia de outro evento voltado para o aper-
feiçoamento do gastroenterologista recém-formado: 
o 2° Simpósio Pan-Americano de Jovens Gastros, 
chancelado pela Organização Pan-Americana de 
Gastroenterologia (OPGE), entidade que participa 
da organização do congresso. A programação da 

manhã será reservada para o Simpósio da FBG, com 
a participação de especialistas brasileiros em me-
sas-redondas e conferências, como a apresentação 
sobre microbiota intestinal e o futuro, feita pelo pre-
sidente da FBG, Flávio Quilici. Ambos os Simpósios 
irão acontecer na sala 3.

À tarde, será a vez de palestrantes (alguns in-
ternacionais) compartilharem, por meio de sessões 
interativas, temas importantes para os jovens gas-
troenterologistas em hepatologia, doença do pân-

TUDO PRONTO 
PARA O SIMPóSIO 
JOvEM GASTRO
Evento da FBG para jovens gastros irá acontecer no mesmo dia 
do 2° Simpósio Pan-Americano de Jovens Gastros durante a SBAD 
2018. Conferências, mesas-redondas e sessões com palestrantes 
brasileiros e internacionais devem atrair a atenção do público

Por Madson de Moraes

JOVEm GASTRO

ShuTTERSTOCK



19Revista FBGVol. 32    Número 3    2018

creas e vias biliares e endoscopia no Simpósio da 
OPGE. Um dos convidados é o professor associado 
de medicina da Divisão de Gastroenterologia e Hepa-
tologia da Faculdade de Medicina da Oregon Health 
& Science University (OHSU), nos Estados Unidos, 
Silvio Melo. As palestras terão tradução simultânea. 
O gastroenterologista Raul Whale, membro da Co-
missão do Jovem Gastro da FBG, explica que, assim 
como em 2017, o Simpósio tará temáticas inéditas e 
de interesse ao recém-formado.

“Procuramos nesse evento trabalhar temáticas 
mais ligadas ao médico gastroenterologista recém-
-formado. No ano passado, falamos sobre cuidados 
paliativos, metodologia científica na prática e limi-
tes médicos nas redes sociais. Na SBAD deste ano, 
iremos falar no Simpósio sobre publicidade médi-
ca, síndrome de burnout e segurança do paciente, 
questões que vêm sendo muito trabalhadas em boa 
parte dos hospitais”, frisa Whale. Sobre o Simpósio 
promovido pela OPGE, ele ressalta a importância de 
o jovem gastro brasileiro participar: “É um evento 
bastante enriquecedor”.

Ainda na programação do 4º Simpósio da FBG, 
os jovens gastros poderão conhecer ou aprender 
mais sobre o movimento Choosing Wisely, iniciati-
va criada pela American Board of Internal Medicine 
(ABIM) em 2011, cujo objetivo é ampliar a percep-
ção dos profissionais de saúde para a importância 
do uso adequado e consciente dos recursos da área 
de saúde. Nesse dia, a FBG irá divulgar uma lista 
com 10 recomendações com base no Choosing Wi-
sely Brasil para os líderes dos núcleos Jovem Gastro.

Segundo Whale, que irá apresentar as recomen-
dações durante o Simpósio, essa iniciativa da FBG 
vem sendo trabalhada pela Comissão do Jovem Gas-
tro desde o ano passado. “São recomendações que 
buscam chamar a atenção de práticas atualmente 
empregadas na gastroenterologia que acabam tra-
zendo ônus desnecessários para a prática médica”, 
observa. O coordenador do Choosing Wisely Brasil, 
Dr. Guilherme Barcellos, irá falar das bases teóricas 
e iniciativas que já existem Brasil afora. “Tivemos 

a oportunidade, na SBAD do 
ano passado, de apresentar ao 
público o tema – de lá para 
cá, viemos desenvolvendo a 
temática de maneira constru-
tiva. Para o recém-formado, é 
importante perceber a importân-
cia desse assunto”, pontua.

A expectativa da coordenadora da 
Comissão do Jovem Gastro, Nelma Santana, 
é que o Simpósio deste ano tenha ótimo público 
por causa do tamanho da SBAD, que, além de or-
ganizada todos os anos pela FBG, SOBED e CBCD, 
ganhará a participação de duas pan-americanas: 
Organização Pan-Americana de Gastroenterologia 
e Sociedade Interamericana de Endoscopia Diges-
tiva (SIED). “A SBAD 2018 é uma oportunidade 
incrível de aperfeiçoamento da formação para 
nosso sócio jovem gastro”, diz.

Criado para estimular a pesquisa clínica entre novos e fu-
turos especialistas, o Prêmio Jovem Gastro, já reconheci-
do pela especialidade, irá neste ano para três trabalhos na 
SBAD. O objetivo do Prêmio dessa edição é receber traba-
lhos que incentivem a clínica gastroenterológica por meio 
do preparo e encaminhamento de casos clínicos.

A melhor pesquisa garantirá ao vencedor a inscri-
ção para a SBAD 2019 com direito a passagens aéreas 
e hospedagem - o evento no ano que vem será em For-
taleza, no Ceará. O segundo colocado irá ganhar a ins-
crição para a SBAD 2019 e um exemplar do livro Tratado 
de Gastroenterologia - Da Graduação à Pós-Graduação, 
editado pelos especialistas Schlioma Zaterka e Jaime 
Natan Eisig. E o terceiro colocado terá direito à inscrição 
para participar do congresso.

PRêmio JoVem GAStRo 2018

ARQuIVO PESSOAL
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O Congresso Argentino de Gastroenterologia e Endoscopia 
Digestiva (Gastro 2018) aconteceu entre 27 e 29 de setem-
bro, em Buenos Aires, na Argentina, com uma ampla pro-
gramação científica. O evento foi organizado em parceria 
com a Sociedade Argentina de Gastroenterologia e Fede-
ração Argentina de Associações de Endoscopia Digestiva. 

Os principais destaques foram os cursos hands-On 
de Endoscopia Digestiva Básica e Avançada no segundo 

e terceiro dia de evento. Os 40 médicos gastroente-
rologistas foram divididos em dois grupos de 20 
pessoas para que pudessem alternar os dias de prá-
tica e se revezar nas cinco estações de trabalho. O 
Simpósio de Gastropediatria contou também com 
a participação internacional do Dr. Victor Fox, dos 
Estados unidos, que apresentou o cenário norte- 
-americano da especialidade. 

Durante todo o Setembro Verde, a FBG pro-
moveu uma série de publicações em suas 
redes sociais com o intuito de alertar a popu-
lação sobre a importância da prevenção do 
câncer colorretal para o diagnóstico precoce. 
A ação - que teve como objetivo informar a 
população em geral sobre os impactos da 
doença e contou com a participação de to-
das as federadas regionais, que realizaram 
ações sociais em várias cidades brasileiras 
- destacou que o paciente com câncer no in-
testino pode não apresentar sintomas, exce-
to em fase mais avançada da doença, quan-
do a chance de cura é reduzida. 

A data também serviu para chamar a 
atenção para o estudo apresentado na última 
Digestive Disease Week (DDW) pela Ameri-
can Cancer Society (ACS), para mais de 14 
mil especialistas de diversos locais do mun-
do, que passou a recomendar que adultos a 
partir dos 45 anos sejam submetidos a exa-
mes regulares de rastreio do câncer colorre-
tal. A nova diretriz antecipa em cinco anos a 

orientação anterior, de que a busca ativa por 
lesões tivesse início aos 50 anos, quando 
não há histórico familiar. Nos casos em que 
parentes do paciente tenham sido diagnosti-
cados com a doença, o rastreio deve come-
çar 10 anos antes da idade em que o familiar 
foi identificado com o tumor.

O aumento significativo de pessoas diag-
nosticadas com câncer de intestino foi um 
dos assuntos abordados durante a ação nas 
redes oficiais da entidade. Segundo dados do 
INCA, esse é o segundo tipo de câncer mais 
frequente em mulheres e o terceiro em ho-
mens, com estimativa de 36.360 novos ca-
sos para 2018, no Brasil.

Com o intuito de ampliar o alcance da 
campanha, a FBG elaborou um fôlder com in-
formações sobre a doença e como preveni-la, 
para que os associados tenham a opção de 
imprimir para divulgar em seus consultórios 
e clínicas. O arquivo para impressão está 
disponível gratuitamente no link:
bit.ly/CampanhaSetembroVerde

Argentina realiza Congresso de
Gastroenterologia e endoscopia Digestiva

Campanha Setembro Verde
movimenta as redes sociais

Caso prefira, 
escaneie o
qR code.
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Em 31 de agosto e 1º de setembro, a cidade de Campinas 
(SP) recebeu a 4ª Jornada Paulista de Doenças Inflamató-
rias Intestinais (Caipirão 2018). O evento foi promovido pela 
Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas (SMCC) no 
Royal Palm hall e contou com a participação de convidados 
nacionais e internacionais. 

O presidente da FBG, Flávio Quilici, foi encarregado da 
abertura da Jornada, que teve um cronograma amplo e 
diversificado sobre as temáticas da especialidade. Entre 
os assuntos abordados no primeiro dia, destacaram-se o 
transplante de microbiota fecal no tratamento da retocoli-
te ulcerativa, tendo sido finalizado com uma palestra sobre 
como diferenciar a doença de Crohn de retocolite ulcerativa. 
O sábado contou com a participação de convidados inter-
nacionais, que levaram os alunos a uma imersão na doença 
inflamatória intestinal.

Caipirão 2018

Classificação DICA é 
abordada pela primeira 
vez no Brasil em curso 
na SBAD

A Diverticular Inflammation and Com-
plication Assessment (DICA) será 
abordada pela primeira vez no Curso 
de Doença Diverticular da SBAD, que 
acontece em 17 e 18 de novembro, das 
8h às 18h. O vice-presidente da Orga-
nização Pan-Americana de Gastroen-
terologia (OPGE), Mauro Bafutto, desta-
ca ser inédita a abordagem ao vivo do 
tema em congressos e eventos no Bra-
sil. Para abordar a classificação endos-
cópica por colonoscopia, o Curso terá a 
presença de dois convidados italianos: 
Giovanni Brandimarte e Walter Elisei. 
“A DICA é uma classificação nova, que 
foi desenvolvida há um ou dois anos, e 
ninguém veio aqui em público falar so-
bre ela ainda”, enfatiza Bafutto. 

O Curso aborda os fatores relacio-
nados à causa da doença diverticular, o 
tratamento das diversas formas da pa-
tologia e suas complicações. O progra-
ma inclui toda a parte de epidemiologia, 
medicamentos e recomendação cirúr-
gica, com o estudo das manifestações 
mais complexas da doença. 

A aula é aberta ao público da SBAD 
e as vagas são disponibilizadas con-
forme a quantidade de lugares dispo-
níveis no auditório, que possui capa-
cidade para 600 pessoas. Por ser um 
congresso pan-americano e com pro-
fessores internacionais, o Curso terá 
tradução simultânea.

AR
Q

u
IV

O
 P

ES
SO

AL



22 Revista FBG

O PulO DO GASTRO

O presidente da FBG, Flávio Quilici, foi um dos convidados do 67º 
Congresso de Coloproctologia, que aconteceu entre 19 e 22 de se-
tembro, no centro de feiras e eventos Serra Park, em Gramado (RS). 

A programação do evento científico contemplou cursos pré-
-congresso para os especialistas interessados em uma imersão 
específica em determinado assunto, assim como alguns simpó-
sios satélites. O programa principal abordou todos os tópicos mais 
importantes da coloproctologia, com ênfase na atualização dos 
métodos diagnósticos e terapêuticos nas mais diversas áreas.

FBG participa de Congresso de
Coloproctologia em Gramado

Se você é associado da FBG, participe da campanha de 
atualização cadastral. A renovação dos dados é impor-
tante para que todos os sócios sejam atualizados com 
as principais informações da especialidade e recebam 
em primeira mão os informes de cursos, atualizações e 
temas pertinentes ao ofício da profissão.  

Para atualizar os dados cadastrais, é muito simples: 
basta acessar sua área do associado, com login e senha, 
no canto superior do site e alterar as informações que não 
correspondem mais com os seus dados pessoais. Para 
facilitar ainda mais o processo, a FBG oferece também a 
opção de atualizar as informações por e-mail ou telefone. 

Ou mande um WhatsApp:
(11) 987 812 070

Envie um e-mail para:
secretaria@fbg.org.br

Faça a sua atualização cadastral

Presidente da FBG 
fala sobre H. Pylori no 
Programa Bem estar

A FBG foi destaque no programa Bem Estar, da 
Rede Globo, em reportagem sobre a H. Pylori. 
O presidente da Federação, Flávio Quilici, foi o 
especialista entrevistado para falar sobre as 
causas, complicações e tratamento da doen-
ça. “Essa bactéria pode causar gastrite, que é 
uma inflamação dentro do estômago, que se 
torna crônica e, muitas vezes, se transforma 
em uma úlcera. Essa é a bactéria que mais 
causa úlcera no ser humano”, pontuou.

Quilici destacou que, em 90% dos ca-
sos de infecção pela bactéria, o sintoma 
é de sensação de barriga estufada, como 
quando a comida não cai bem. A doença 
se manifesta de forma mais grave em 10% 
das pessoas que contraem a bactéria, com 
a inflamação do estômago - desse número, 
1% dos pacientes pode evoluir para câncer 
de estômago. 

O presidente da FBG frisou que o simples 
hábito de lavar as mãos antes do manuseio 
do alimento e após ir ao banheiro são dicas 
importantes para combater a infecção pela 
bactéria. Por fim, ele falou sobre a mudança 
no tratamento da doença, que desde o ano 
passado passou a ter uma recomendação 
diferenciada, passando para 14 dias o perí-
odo em que os antibióticos são receitados. 
“De cada 10 pacientes que nós tratávamos, 
só sete tinham a bactéria erradicada, e você 
precisava fazer um novo tratamento. Com 
a mudança, a erradicação passou de cada 
10 tratados para mais de oito, quase nove 
sendo erradicados”, concluiu Dr. Quilici. 

Leia a matéria na íntegra e veja o vídeo:
bit.ly/FBGBemEstar

Presidente da FBG foi um dos convidados a fazer 
parte da mesa de abertura do Congresso
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