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Não podemos parar

O ano de 2016 começou. Com ele, vieram alguns desafios já conhecidos e outros novos. 

Teremos pela frente grandes dificuldades em razão do cenário econômico e político. Não 

bastassem os problemas enfrentados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e as contradições 

da saúde suplementar, deparamos ainda com uma crise sem precedentes na saúde pública 

brasileira em razão de um surto endêmico. Apenas estes já seriam motivos suficientes para 

nos agarrarmos a um estado de desânimo e pessimismo.

Entretanto, mesmo diante de tantas adversidades, a crise não pode ser desculpa para 

ficarmos parados. Não podemos nos dar ao luxo de parar. Há muito a ser feito, explorado 

e produzido. Continuamos atendendo nossos pacientes. Continuamos em busca de uma 

endoscopia de qualidade no País. Continuamos organizando nossas ações associativas e 

científicas em prol dos profissionais que atuam. É assim que a SOBED está pautando suas 

ações e planos para 2016.

Nosso foco na prestação de serviços aos endoscopistas se mantém firme. O acesso aos 

artigos e publicações da RIMA, as aulas do Webcast SOBED, descontos em livros e várias ou-

tras ações não sofreram nem sofrerão alterações. Teremos ainda grandes oportunidades de 

integração científica, educacional e social em eventos como o X Simpósio Internacional de 

Endoscopia Digestiva da SOBED, entre 5  e 7 de maio, em Campo Grande (MS); a Digestive 

Disease Week (DDW), de 21 a 25 de maio, em San Diego (EUA) e a própria SBAD, de 29 

de outubro a 2 de novembro, em Belo Horizonte (MG), além de outros cursos em diversas 

cidades do País.

Confira nesta edição uma prévia dos principais temas que serão trazidos no Simpósio 

Internacional, bem como uma reportagem turística sobre a cidade que irá acolher os mais 

de 400 participantes esperados. Veja também a história de dois brasileiros selecionados para 

o programa Emerging Stars da WEO e o balanço da participação da SOBED na SBAD 2015, 

realizada em Curitiba (PR). Por fim, o presidente da AMB, Florentino Cardoso Filho concedeu 

uma entrevista sobre suas preocupações com a saúde atual, as relações políticas e o impor-

tante papel do médico. Tenham todos uma boa leitura e ótimo 2016. 

mailto:rspress@rspress.com.br
http://www.rspress.com.br/




revista sOBeD janeiro/março  2016

RADAR sobeD Notas

6 janeiro/março  2016

©
 S

OB
ED

 /
 D

iv
ul

ga
çã

o 
  
 ©

 S
hu

tt
er

st
oc

k

Paralelamente à XIV SBAD, acon-
tecia o 5º Mutirão de Prevenção 
de Câncer Colorretal, em Curitiba 
(PR). A ação teve a participa-
ção do Hospital de Clínicas da 
Universidade Federal do Paraná 
(UFPR) e do Hospital Universitário 
Cajuru (HUC) para a realização 
de 65 exames de colonoscopia em 
pacientes do Sistema Único de 
Saúde (SUS). O objetivo principal 
foi divulgar e conscientizar a popu-
lação sobre a prevenção do câncer 
colorretal em fase inicial (curável) 
e de lesões pré-cancerosas. 

De acordo com o presidente da 
Comissão de Mutirões e Prevenção 

de Câncer Colorretal da SOBED, 
Lix Oliveira, o Mutirão cum-
priu a proposta de início: “Mais 
uma ação social encerrada com 
sucesso. O Mutirão preencheu 
todos os critérios de qualidade 
que o exame colonoscópio de 
alto padrão proporciona para 
cumprir o objetivo da ação, que 
é prevenir o câncer colorretal”. 

Além do presidente do 
Mutirão, participaram dessa edi-
ção os médicos Sérgio Bizinelli, 
Ronaldo Taam, Tomazo Franzini, 
Lincoln Ferreira, Maria Cristina 
Sartor, Júlio Lobo e Rodrigo 
Felipe.

5º Mutirão em Curitiba
Foram realizados 65 exames durante o mutirão

Uma parceria entre a SOBED 

e o Instituto de Treinamento 

em Técnicas Minimamente 

Invasivas e Cirurgia Robótica 

(IRCAD) trará grandes eventos 

em 2016 para os especialis-

tas da área. Inéditos no Brasil, 

estão programados para este ano, 

na sede do Ircad, em Barretos 

(SP) dois Cursos Avançados 

de Colangiopancreatografia 

Endoscóp ica  Ret rógrada e 

Ecoendoscopia, nos dias 29 e 30 

de julho e 11 e 12 de novembro; e 

dois Cursos Básicos de Endoscopia 

Digestiva e Colonoscopia confir-

mados para 29 e 30 de julho e 

16 e 17 de dezembro. 

De acordo com a organiza-

ção, a parceria com a SOBED foi 

de extrema importância para a 

realização desse curso. Entre os 

principais objetivos do treina-

mento, destacam-se a cobertura 

de amplo espectro de processos 

endoscópicos em doenças biliares 

e pancreáticas, determinação das 

indicações para os procedimen-

tos endoscópicos e ecoendoscó-

picos terapêuticos, fomento do 

polimento de suas habilidades 

por meio de sessões práticas 

dos procedimentos endoscópi-

cos terapêuticos e descrição de 

forma simples dos resultados após 

cada um dos trabalhos estudados 

baseados na evidência médica.

SOBED E IrcaD 
prOmOvEm 
curSOS DE cprE 
E DE EnDOScOpIa 
E cOlOnOScOpIa
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Núcleo esteve reunido em São Paulo em 26 de fevereiro

Núcleo de Endomicroscopia 
Confocal se reúne na 
sede da SOBED

O Conselho Federal de Medicina (CFM) publicou a Resolução 

nº 2.131/15, que especifica as comorbidades que pode-

rão ter indicação para a realização da cirurgia bariátrica a 

pacientes com índice de massa corporal (IMC) maior que 35 

kg/m². Depressão, disfunção erétil, hérnias discais e asma 

grave não controlada, entre outras doenças como diabetes 

e hipertensão, estão relacionadas na norma, que altera o 

anexo da Resolução CFM nº 1.942, de 2010.

A Resolução anterior trazia como indicações para a cirur-

gia um IMC acima de 40 kg/m² ou IMC acima de 35 kg/m², 

desde que portadores de comorbidades como diabetes tipo 

2, apneia do sono, hipertensão arterial, dislipidemia, doença 

coronariana, osteo-artrites e outras, sem especificações. O 

novo texto aponta 21 doenças associadas à obesidade que 

podem levar a uma indicação da cirurgia. No site do CFM, 

encontra-se a matéria com especificações da nova Resolução. 

nOva lISta DE cOmOrBI-
DaDES para InDIcaçãO Da 
cIrurgIa BarIátrIca

A sede da SOBED em São Paulo (SP) recebeu, em 
26 de fevereiro, mais uma reunião do Núcleo de 
Endomicroscopia Confocal sobre lesões serrilhadas do 
cólon e lesões císticas do pâncreas. As apresentações 
foram feitas por Elisa Ryoka Baba e Simone Guaraldi 
da Silva. Além da coordenadora do núcleo, Adriana Vaz 
Safatle-Ribeiro, estiveram presentes: Fauze Maluf Filho, 
Gabriela Ferreira Paduani, Heinrick Seidler, Juliana Trazzi 
Rios, Luciana Rodrigues de Meirelles e Renata Coudry.

O Núcleo tem por objetivo compartilhar, aprimo-
rar e difundir os conhecimentos de endoscopistas e 
patologistas na análise comparativa da imagem his-
tológica e da endomicroscopia confocal Em junho de 
2015, o Núcleo havia discutido a aplicação da técnica 
no diagnóstico das afecções do esôfago e estômago, 
e neoangiogênese.
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No fim de novembro do ano pas-
sado, o CFM, em parceria com o 
Conselho Regional de Medicina 
de São Paulo (Cremesp), divul-
gou a nova edição da Pesquisa 
Demográfica Médica no Brasil. 
O estudo revelou que há atual-
mente 432.870 registros médicos 
no País.  Entre as 53 especialida-
des, a endoscopia está em 30º 
lugar em números absolutos, com 
2.631 médicos titulados. 

O número de registros cor-
responde a 2,11 médicos por 
mil habitantes, taxa próxima aos 
Estados Unidos (2,5), Canadá 
(2,4) e Japão (2,2) e maior que 
Chile (1,6), China (1,5) e Índia 
(0,7). Os países com o maior 
número de médicos por habi-
tantes são Grécia (6,1), Rússia 

(5,0), Áustria (4,8) e Itália (4,1). 
A meta anunciada pelo governo 
brasileiro, com a abertura de 
novas escolas, é alcançar a taxa 
de 2,6 médicos por mil habitan-
tes. Desde 2010 até novembro 
de 2015, foram abertas 71 novas 
escolas, o que pode aumentar a 
cada ano o número de formandos 
dos cursos de medicina.

Apesar dos números, ainda há 
um cenário de desigualdade na 
distribuição, fixação e acesso aos 
profissionais. A maioria deles per-
manece concentrada nas regiões 
sul e sudeste, nas capitais e gran-
des municípios. Nas 39 cidades 
com mais de 500 mil habitantes, 
que juntas concentram 30% da 
população brasileira, estão 60% 
dos médicos do País.

Dados atualizados 
da demografia 
médica brasileira

A XXVI I  Jornada Paul i s ta  de 
Atualizações em Doenças Digestivas 
já tem data marcada. Durante os 
dias 7, 8 e 9 de abril, no Hotel JP, 
em Ribeirão Preto, diversos espe-
cialistas se encontrarão para discu-
tir assuntos relacionados ao diag-
nóstico e tratamento de doenças 
digestivas, além do contato fami-
liar e escolha de temas científicos 
que representam avanços. 
Entre os assuntos que serão discu-
tidos, destacam-se:  
• Síndrome metabólica: quando o 

tratamento é operatório?
• Obesidade mórbida: metodiza-

ção do tratamento  
• Os grandes avanços no trata-

mento da hepatite C  
• Os distúrbios da motilidade 

digestiva  
• As dificuldades no tratamento 

da DRGE  
• Cuidados na síndrome do intes-

tino curto  
• C o m p l i c a ç õ e s  g r a v e s  n a 

videocirurgia  
• Tratamento da doença inflama-

tória intestinal  
• Qual é, realmente, o quadro clí-

nico da gastrite crônica  
• Quando e como utilizar nutrien-

tes especiais  
• Cuidados especiais nas ostomias  
• Câncer no sistema digestório: o 

que há de novo?  
• Até que ponto microrganismos 

são importantes em doenças 
digestivas  

• Distúrbios endócrinos no sistema 
digestório  

• Pancreatites agudas e crônicas: 
tratamentos  

As inscrições já estão abertas pelo 
site do evento: jopaddi.com.br. 

XXVII Jopaddi
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Evento recebeu mais de 600 participantes

Portal tira dúvidas 
sobre produção 
científica
Criado em setembro de 2013 pelo professor 
Gilson Luiz Volpato, do Instituto de Biociências 
da Universidade Estadual Paulista (Unesp), 
do campus de Botucatu (SP), o Clube SOS 
Ciência alcançou 2.858 associados. O portal 
tem o objetivo de estabelecer um canal de 
ajuda e orientação para estudantes de gradu-
ação, pós-graduação, pesquisadores e profes-
sores envolvidos com a produção científica 
brasileira. A plataforma gratuita coloca à dis-
posição palestras em vídeo e cursos on-line 
sobre redação científica, além de permitir 
que os usuários enviem anonimamente suas 
dúvidas sobre o tema.

Para participar do Clube, basta fazer um 
cadastro no site, informando nome, área de 
atuação, estágio de desenvolvimento na ati-
vidade científica (iniciação científica, mestra-
do, doutorado ou pós-doutorado), tipo de ins-
tituição (pública ou privada), cidade e estado. 
www.gilsonvolpato.com.br/clubesos.php

(Fonte: Thais Paiva / Carta Educação)

Entre os meses de março e outu-
bro deste ano, a SOBED, em par-
ceria com a EMS, realizará uma 
série de cursos e reuniões para 
todos os endoscopistas e gastro-
enterologistas em diversas cida-
des do País. No total, serão 17 
reuniões para os profissionais 
da área, que acontecerão em 

Salvador (BA), Fortaleza (CE), 
Recife (PE), Natal (RN), Manaus 
(AM), Porto Alegre (RS), Curitiba 
(PR), Rio de Janeiro (RJ), Brasília 
(DF), Belo Horizonte (MG), 
Goiânia (GO), São Paulo (SP) 
e Ribeirão Preto (SP). Acesse o 
site da SOBED para mais infor-
mações sobre as inscrições. 

Parceria firmada entre 
SOBED e EMS 

A próxima prova de Título de Especialista em 

Endoscopia e/ou Certificado de Área de Atuação 

em Endoscopia Digestiva está prevista para acontecer 

em 5 de maio, no Novotel, em Campo Grande (MS), 

durante o X Simpósio Internacional de Endoscopia 

Digestiva da SOBED. Saiba mais sobre os prazos, ins-

crições e demais informações no edital disponível 

no site da SOBED.

prOva DE tÍtulO 
Em campO granDE

http://www.gilsonvolpato.com.br/clubesos.php
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Biblioteca RIMA pode 
ganhar versão de 
vídeos traduzidos 

A 3ª Jornada do Aparelho Digestivo 
do Interior da Bahia (Jadib) acon-
teceu nos dias 14 e 15 de agosto, 
no Hotel Ibis, em Feira de Santana 
(BA). Entre os assuntos discuti-
dos nas mesas-redondas, estavam 
doença do refluxo gastroesofágico 
(DRGE), câncer gástrico e hemor-
ragia digestiva baixa. Além disso, 
foram apresentadas aulas sobre 
cólon, pâncreas, intestino, obstru-
ção maligna das vias biliares, fígado 
e hemorragia digestiva alta. 

Durante o evento, os participantes 
organizaram um mutirão no Hospital 
Dom Pedro de Alcântara (HDPA) e 
tiveram a oportunidade de acompa-
nhar uma oficina sobre a limpeza de 
aparelhos endoscópicos.

Em dezembro de 2015,  a 
Secretaria de Estado da Saúde 
de São Paulo tornou obriga-
tória a participação no exame 
do Conse lho Regional  de 
Medicina do Estado de São Paulo 
(Cremesp) para médicos gradua-
dos a partir de 2015 e interessa-
dos em participar de concursos 
públicos do governo do estado. 
Para fazer a inscrição do curso, 

o candidato precisa apresen-
tar sua declaração de realiza-
ção do exame, que vai avaliar 
os conhecimentos médicos e 
é requisito para obtenção do 
registro profissional para o 
exercício da medicina no estado 
de São Paulo. A ideia é garantir 
o ingresso de profissionais devi-
damente aptos para cumprir 
as atividades no SUS paulista. 

3ª Jadib acontece 
em Feira de Santana

Prova do Cremesp será 
obrigatória em São Paulo

Um dos principais benefícios dos associados da 
SOBED, a biblioteca RIMA deve ganhar uma nova 
ferramenta em 2016. Atualmente, os médicos ca-
dastrados têm acesso a mais de 30 mil revistas 
médicas de todo o mundo e mais de dois milhões 
de artigos científicos. A ideia é promover mais au-
las traduzidas, para que todos possam ter acesso 
facilitado, já que apenas os textos têm tradução, 
enquanto os vídeos ainda são em outros idiomas. 
Além disso, há também a possibilidade de serem li-
beradas mais revistas por assinatura futuramente. 

A biblioteca RIMA (Rede Informática de Me-
dicina Avançada) é uma intranet voltada total-
mente para a área de saúde, que permite acessar, 
de forma fácil, uma variada gama de programas 
e informações online úteis para formação, do-
cência e pesquisa científica, entre outros fins. 
Na RIMA, o associado quite com a anuidade da 
SOBED tem acesso gratuito, 24 horas por dia, ao 
que há de melhor em informação científica no 
cenário internacional. 

A SOBED-RJ alerta seus associados para tomarem 

cuidado na compra de aparelhos endoscópicos, 

tendo em vista evitar que sejam adquiridos produ-

tos advindos de roubos.

Somente nos últimos meses, o Hospital de Clínicas 

de Jacarepaguá teve seis aparelhos roubados e dois 

colonoscópios foram roubados do Hospital Universitário 

Pedro Ernesto (Hupe/UERJ).

Seguem os números de série dos aparelhos furtados 

do Hospital de Clínicas de Jacarepaguá.

Endoscópio:

EG 2770 A110531 

EG 2970 A 110508

Colonoscópio:

EC 3470 A111388 

EC 3872lk A111090

EC 3872lk A110477

Duodenoscópio:

ED 3470TK A110656

Fonte: SOBED-RJ

SOBED-rJ alErta SOBrE 
rOuBOS DE EQuIpamEntOS 
EnDOScÓpIcOS
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Descoberta bactéria que 
pode evitar a sepse 

Mais uma edição da 
Semana Paulista do 
Aparelho Digestivo

Uma pesquisa realizada na Faculdade de Me-
dicina da USP em Ribeirão Preto, liderada 
pelo professor Dario Zamboni, descobriu que 
um gene da bactéria coxiella burnetii, deno-
minado icaA, é capaz de impedir a ativação 
da caspase-11, enzima que permite o início 
do processo inflamatório. Segundo Zamboni, 
a pesquisa, detalhada na publicação científica 
Nature Communications, abre a perspectiva 
de tratar doenças como a sepse usando dro-
gas que contenham o princípio da IcaA. Ele 
acha também que, possivelmente, proteínas 
‘irmãs’ desta tenham a mesma capacidade.

Atualmente, estima-se que cerca de 25% 
dos leitos de unidades de terapia intensiva 
(UTI) no Brasil sejam ocupados por pacien-
tes com esse quadro, e mais da metade des-
sas pessoas (56%) morrem, segundo o Insti-
tuto Latino-Americano de Sepse. 

De 7 a 9 de abril, acontece em São Paulo (SP) 
mais uma edição da Semana Paulista do Aparelho 
Digestivo (SPAD). Serão três dias repletos de ati-
vidades voltadas principalmente para a prática 
médica, clínica no dia a dia e consultório. O 
evento será realizado no Centro de Convenções 
Rebouças, localizado na avenida Rebouças, nº 
600, no bairro Cerqueira César.

As atividades do congresso serão divididas 
em duas partes e realizadas em auditórios di-
ferentes. Em um deles, haverá mesas-redondas 
com temas que visam à prática do consultório 
e abordagem feita por gastroenterologistas, en-
doscopistas e cirurgiões do aparelho digestivo 
– atividades mais direcionadas para os gastro-
enterologistas que apreciam aulas expositivas. 
Em outro auditório, haverá as discussões de ca-
sos clínicos, que serão apresentados pelos prin-
cipais serviços de gastroenterologia do estado 
de São Paulo, sempre com participação das três 
áreas de atuação (clínica, cirurgia e endosco-
pia). Após a discussão, será apresentado um 
resumo atualizado da patologia em questão. As 
inscrições já estão abertas pelo site do evento: 
spad.com.br. 
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O Congresso Sul-Brasileiro de Doenças 
Digestivas (Digesul 2016), já está em 
sua terceira edição. Neste ano, o evento 
irá acontecer em Florianópolis (SC), 
entre 21 e 23 de abril. Os membros 
da Comissão Organizadora, composta 
por profissionais de Santa Catarina 
e Paraná das áreas de endoscopia 

(SOBED), gastroenterologia (SCG/
SPGN), cirurgias (CBC, CBCD, 
Sobracil, SBCBM), coloproctologia, 
hepatologia, nutrição e enfermagem 
trarão inovações tecnológicas para o 
progresso da ciência e sua transmis-
são ao desenvolvimento profissional. 
Para isso, está sendo preparado um 

vasto programa científico direcio-
nado à integração multidisciplinar das 
áreas ligadas ao aparelho digestório. 
As inscrições poderão ser feitas pelo 
site digesul.com.br até 30 de março. 
Após essa data, inscrições apenas 
no local do congresso, a partir das 
8h de 21 de abril.

Digesul 2016 em Florianópolis

http://digesul.com.br/
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SOBED NA MÍDIA

Dicas éticas, tópicos e desmitificação de 

alguns aspectos da publicação. Essas foram 

algumas questões discutidas na reunião 

final da SOBED-MG, realizada em 1º de 

dezembro de 2015. Na ocasião, o editor-

-associado da Gastrointestinal Endoscopy, 

Fauze Maluf Filho, foi o debatedor da ativi-

dade e conduziu a apresentação do editor-

-chefe da revista, Michael Wallace, mostrada 

por meio de um vídeo.

De acordo com Maluf Filho, a revista é 

um dos principais veículos acadêmicos de 

artigos científicos em endoscopia, tem alto 

fator de impacto (acima de cinco) e tende 

a priorizar o conteúdo científico do artigo, 

em vez da boa escrita na língua inglesa.  

“Antigamente, o foco era na qualidade do 

inglês; hoje em dia não é mais assim. Se o 

inglês não estiver tão bom, será corrigido por 

especialistas e não haverá problemas. Se a 

pesquisa estiver bem feita,  será aprovada. 

Isso é muito bom para o brasileiro”, revela.

Segundo o editor-associado, a editora 

também está privilegiando outras línguas 

na parceria de tradução. Exemplo disso é 

um acordo já existente com os chineses, 

no qual o artigo pode ser enviado na lín-

gua pátria e a tradução é feita pela pró-

pria revista. “Existe um projeto para que 

os textos também possam ser escritos em 

espanhol, mas ele ainda não válido. A meu 

ver, basta organização e vontade para o 

brasileiro publicar. Os médicos daqui são 

habilidosos e estão avançando nas pesqui-

sas”, afirma. Confira a íntegra da cobertura 

no site da SOBED-MG. 

Primeira reunião de 2016 

Em 1º de fevereiro, a SOBED-MG retomou as 

reuniões científicas no estado. O encontro 

realizado na Associação Médica de Minas 

Gerais (AMMG) teve como palestrante Elisa 

Baba, de São Paulo (SP), que trouxe como 

tema os aspectos endoscópicos e histológi-

cos das lesões serrilhadas de cólon. Após a 

aula, cinco casos clínicos foram apresenta-

dos para discussão entre os participantes.

Fonte: www.sobedmg.org.br

SOBED-mg faz rEunIãO cIEntÍfIca SOBrE 
cOmO puBlIcar  na gaStrOIntEStInal EnDOScOpy

Tradicionalmente a SBAD é um ótimo 
argumento para inserção da SOBED 
na mídia. Desde o período pré-evento, 
durante o encontro e até depois da 
sua realização, são ótimos resultados 
de imprensa com a repercussão de 
assuntos relacionados a endoscopia 
digestiva brasileira.

Em dezembro, o presidente da 
SOBED Nacional, Ramiro Mascarenhas 
foi entrevistado pela Revista DOC, 
publicação exclusiva para a classe 
médica e um dos principais veículos de 
comunicação no País que repercutem 
aspectos da área de gestão em saúde. 

O conteúdo dessa e de outras 
entrevistas com a participação da 
SOBED podem ser vistos no site da 
Sociedade, na aba Comunicação/
SOBED NA MÍDIA. 

http://www.sobedmg.org.br/
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Por Daniella Pina

SOBED realiza primeiro 
simpósio no maior 

encontro mundial de 
especialistas do aparelho 

digestivo, a Digestive 
Disease Week (DDW)

A  comunidade brasileira 
de endoscopia diges-
tiva começa 2016 
com uma grande con-
quista. Pela primeira 

vez em 40 anos de história, a SOBED 
terá uma significativa inserção no pro-
grama científico do maior congresso de 
enfermidades digestivas do mundo, a 
Digestive Disease Week (DDW). O I ASGE/
SOBED Special International Symposium 
será realizado no último dia da DDW 
2016, que acontece de 21 a 24 de maio 
em San Diego, na Califórnia (EUA). 

Com aulas de altíssimo nível cientí-
fico, ministradas pelos mais prestigia-
dos profissionais do mundo, o evento 
reúne médicos e pesquisadores na 
área de gastroenterologia, hepatolo-
gia, endoscopia e cirurgia gastrointes-
tinal. Segundo o presidente da SOBED, 
Ramiro Mascarenhas, a realização desse 
simpósio representa o ótimo momento 
de aproximação e relacionamento com 
a American Society for Gastrointestinal 
Endoscopy (ASGE), organizadora do 
evento, além de ser um marco na parti-
cipação da entidade brasileira na DDW. 

Um marco 
na endoscopia 
brasileira



REVISTA SOBED 15janeiro/março  2016

“O simpósio confirma o alto nível da 
endoscopia brasileira, que se insere no 
maior e melhor congresso da especiali-
dade do mundo”, analisa o responsável 
pela organização da sessão, Everson 
Luiz de Almeida Artifon. 

De acordo com ele, a proposta de 
realização do simpósio surgiu da boa 
relação com colegas da ASGE, após 
grande esforço da atual gestão da 
SOBED. Em articulações com membros 
da diretoria, Artifon conta que falou 
sobre a representatividade da delegação 
brasileira durante a DDW. “Expliquei 
que seria importante estreitarmos a 

relação, haja vista que a SOBED é a 
mais numerosa e representativa socie-
dade da América Latina.” Além disso, 
a entidade tem uma relevante parti-
cipação de colegas norte-americanos 
durante a SBAD, consolidando a rela-
ção entre as duas sociedades. “Vale 
ressaltar que durante minha passagem 
como chairman do comitê científico da 
Sociedad Interamericana de Endoscopia 
Digestiva (SIED) conseguimos implantar 
o I Simpósio da ASGE/SIED em 2014, 
que se mantém sustentado na progra-
mação da DDW até hoje.”

A reunião que consolidou a rea-
lização do I ASGE/SOBED Special 
International Symposium aconteceu 
durante o encontro de membros da 
SOBED e da ASGE na última DDW, 
realizada em maio do ano passado, 
em Washington (EUA). Na ocasião, 
estavam presentes Everson Artifon, 
Ramiro Mascarenhas e o presidente da 
Comissão Científica da SOBED, José 
Celso Ardengh. Representando a ASGE, 
estiveram Klaus Mönkemüller, Holly 
Becker, Prasad Iyer e Andres Gelrud. 

Da proximidade que culminou no 
I ASGE/SOBED Special International 
Symposium, Artifon, que também é 
membro da Comissão Científica da 
SOBED, destaca os benefícios: “A 
vitrine científica da gastroenterolo-
gia é a DDW. Assim, toda nossa rela-
ção sustentável com a ASGE trará 
benefícios aos nossos endoscopistas. 
A atualização sustentada é nosso foco 
nessa edição”.

O I Simpósio ASGE/SOBED terá 
apresentações de Artifon, Paulo 
Sakai, Josemberg Campos, Claudio 
Rolim Teixeira e José Celso Ardengh, 
que abordarão grandes temas da 

especialidade, como endoscopia bari-
átrica, limites e técnicas em diver-
tículo de Zenker, canulação de via 
biliar e pancreática, entre outros. Os 
painéis terão moderação de membros 
da SOBED e da ASGE.

Repleta de atividades em inovação, 
pesquisa e atualização, a DDW deste 
ano terá como foco o câncer do sis-
tema digestório, a imuno-histoquímica 
voltada a afecções pancreáticas e intes-
tinais, paliação endoscópica, NOTES, 
aspectos de vigilância voltados para a 
endoscopia (alta e baixa), gastroente-
rologia clínica moderna, hepatologia, 
pancreatologia, qualidade em medi-
cina intervencionista e muitos aspec-
tos de inovação em gastroenterolo-
gia. “Durante quatro dias intensos, 
os especialistas poderão apreciar os 
mais diversos temas da endoscopia e 
gastroenterologia atuais”, destaca o 
organizador do simpósio.

Everson

Artifon
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Parceria com a ASGE
Todos os anos, durante a DDW, a dire-
toria da sociedade brasileira e membros 
da entidade norte-americana se reú-
nem para alinhar a relação e analisar 
novas e eventuais propostas. Durante 
a última edição da SBAD, realizada em 
novembro de 2015, em Curitiba (PR), 
as duas entidades realizaram a segunda 
edição do Curso de Pós-Graduação 
SOBED/ASGE, marcada pelo expres-
sivo número de participantes – apro-
ximadamente 800 pessoas. 

A programação englobou temas 
atuais que agregaram diferentes face-
tas da endoscopia, o que para Artifon 
representa uma grande aquisição didá-
tico-científica. “Há uma troca muito sau-
dável entre nossas entidades. Pode-se 
dizer, atualmente, que a SOBED e a 
ASGE são sociedades coirmãs, devido 
à convergência de interesses institucio-
nais, educacionais e científicos”, analisa.

Na opinião do endoscopista, o sim-
pósio da SOBED na DDW representa 
um marco para a conquista de aten-
ções para o País. “A endoscopia bra-
sileira é líder em técnicas e estudos 
pioneiros no mundo. A inserção lite-
rária do Brasil na esfera mundial foi 
o gatilho de toda essa situação. Creio 
que os endoscopistas devam se sentir 
orgulhosos por estarem representados 
por sua sociedade e por uma gestão 
que vislumbra a inovação em todos 
os aspectos.” 

Programação 

O I ASGE/SOBED Special Internatio-

nal Symposium acontece na tarde de 

terça-feira, 24 de maio. As inscrições 

podem ser feitas pelo site da DDW: 

www.ddw.org. 

ASGE/SOBED Special Internatio-
nal Symposium
San Diego, Califórnia, EUA

24/5/2016 – 14h – 15h30

Moderação
Julio Pereira Lima (SOBED), Marcos Pe-

drosa (ASGE) e Everson Luiz de Almei-

da Artifon (SOBED)

1 - Claudio Rolim Teixeira

2 - Paulo Sakai

3 - José Celso Ardengh

4 - Josemberg Marins Campos
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Sessões
- Difficult Pancreatobiliary Cannulation: 

Tips and Tricks - Everson Luiz de Almei-
da Artifon
- Zenker’s Diverticulum: What are 

the Limits? What are the Techniques? 

– Paulo Sakai
- Bariatric Endoscopy: An Update 

– Josemberg Campos
- Advanced Colonoscopy to Detect 

Polyps? – Claudio Rolim Teixeira
- EUS Guided Pseudocyst Drainage: Metal 

or Plastic Stenting? – José Celso Ardengh

http://www.ddw.org/
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D e 21 a 25 de novembro de 2015, aconteceu em Curitiba (PR) a 
XIV Semana Brasileira do Aparelho Digestivo (SBAD), encontro 
que reuniu os mais conceituados profissionais de diversas par-
tes do País. Entre os diversos destaques, o discurso proferido 
durante a cerimônia de abertura do congresso chamou a aten-

ção em razão do difícil momento vivido pelo País em termos econômicos e 
políticos. A fala foi do presidente da Associação Médica Brasileira (AMB), 
Florentino de Araújo Cardoso Filho, que participou da cerimônia de abertura 
e de outras discussões durante o evento. 

Cirurgião geral e oncologista cirúrgico, ele é formado pela  Universidade 
Federal do Ceará (UFC), tem residência médica em cirurgia geral e cirurgia 
oncológica (Instituto Nacional de Câncer - Inca) e mestrado em cirurgia. É 
especialista em economia da saúde pela Universidade Estadual do Ceará 
(UECE) e em capacitação gerencial de dirigentes hospitalares pelo Instituto 
de Administração Hospitalar e Ciências da Saúde do Rio Grande do Sul.

Em janeiro de 2010, tomou posse como superintendente do Complexo 

A política e a

Por Danielle Menezes
Reportagem: Fábio Berklian

meDicina
Presidente da AMB fala sobre melhorias nos 

sistemas de saúde público e privado 
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Hospitalar da Universidade Federal do Cea-
rá, que inclui o Hospital Universitário Walter 
Cantídio (HUWC) e a Maternidade Escola 
Assis Chateaubriand (MEAC). É cirurgião do 
Hospital Geral de Fortaleza (HGF), institui-
ção da qual foi diretor-geral durante a gestão 
do ex-governador Lúcio Alcântara (2003-
2006). Foi vice-presidente regional norte-
-nordeste da AMB e presidente da Associação 
Médica Cearense por três gestões, de 1999 
a 2005 e de 2008 a 2011. Foi eleito presi-
dente da AMB em 2011, tendo sido reeleito 
em 2014 para a gestão 2014/2017. Casado e 
pai de três filhos, o presidente da AMB reside 
atualmente em Fortaleza (CE). 

Em seu discurso na cerimônia de abertu-
ra, o especialista relacionou o cenário atual 
da política brasileira com o cenário da saúde 
pública e privada. Após o evento, conversa-
mos com ele sobre o assunto. Confira: 

O senhor falou na abertura sobre a questão 
política no País e como isso envolve a medicina. 
Fale mais sobre o assunto.  

Florentino de Araújo Cardoso Filho – 
Os médicos trabalham e estudam muito, 
restando pouco tempo para se dedicar a 
outras atividades, embora tenham incen-
tivos para ter qualidade de vida. No entan-
to, por causa dessa atividade intensa, do 
ponto de vista médico, nos distanciamos 
muito dos fatos impactantes que aconte-
cem em nosso País. Mas isso aos poucos 
está mudando, finalmente. Os médicos 
estão começando a enxergar e a perce-
ber de alguma maneira e contribuir com 
algum envolvimento. Isso é importante 
porque as decisões passam certamente 

pela política, pelo Congresso Nacional. 
Não tenho aptidão para política partidá-
ria, inclusive não gosto. Mas, quem tiver, 
é importante desenvolver tal capacidade 
para procurar mudar o cenário atual, que 
assola o País e faz o povo sofrer. Clara-
mente estamos em um cenário decadente, 
então precisamos mudar tudo. O Brasil é 
a nossa pátria e devemos fazer tudo o que 
for possível para melhorá-la. O que cos-
tumamos dizer é que os médicos devem 
conversar cada vez mais com seus pacien-
tes para, principalmente, mostrar que o 
médico está ali, à disposição do doente 
e querendo resolver seus problemas. Um 
exame que é solicitado e acaba demoran-
do não é culpa do médico. Um paciente 
na fila para um procedimento não é uma 
responsabilidade única do médico. Existe 

Florentino Cardoso 

Filho, presidente da 

AMB desde 2010
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Florentino de Araújo Cardoso Filho

“Não somos contra 
as empresas terem lucro, 
só não concordamos 
com a exploração 
do trabalho médico nem 
com a perda da dignidade 
do trabalho médico”

um sistema por trás. Um sistema que tem 
seus méritos e qualidades, mas que vive 
um período caótico e está sem investi-
mentos, falido. A população precisa saber 
disso claramente. Os governantes, de uma 
maneira acintosa, complicada, estão que-
rendo colocar no colo da classe médica 
brasileira os desatinos que existem no Sis-
tema Único de Saúde (SUS) e que, na ver-
dade, são problemas de gestão, questões 
do Governo. E essa incompetência gover-
namental é que certamente tem levado o 
País à bancarrota. E é o que tem levado o 
SUS a esse caos.
 

O senhor não acha que esse processo falho 
tem se estendido ao sistema privado de saú-
de também? 

Florentino de Araújo Cardoso Filho – 
Temos dificuldades também no sistema 
suplementar, nos planos e seguros de saú-
de. Essa é outra área que precisa urgente-
mente mudar. Esse setor faz parte de um 
tripé, em que estão as operadoras de saú-
de, os prestadores - incluindo os médicos 
– e os usuários, que são nossos pacientes. 
Esse setor consegue, praticamente, uma 
unanimidade, pois a insatisfação nesse 
momento é geral. Houve uma interfe-
rência abusiva, extensa e complicada, do 
Governo via Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS), com um excesso de 
regulamentações. Por isso, temos a ex-
pectativa de que a nova gestão da ANS, 
com o Dr. José Carlos Abrahão à frente, 
tenha a sensibilidade e um verdadeiro in-
teresse em mudar esse cenário para me-
lhor. Precisamos de um sistema de saúde 
suplementar que funcione e queremos 
que esse sistema cresça de maneira sus-
tentável. Não somos contra as empresas 
terem lucro, só não concordamos com a 
exploração do trabalho médico nem com 
a perda da dignidade do trabalho médico. 

O presidente da AMB 

participou da cerimônia  

de aberura da XIV SBAD



REVISTA SOBEDjaneiro/março  2016 21

Aceitamos, concordamos e queremos que 
as empresas também tenham lucro. É as-
sim que se sustenta um sistema. 

O senhor acha que o contato direto entre o 
paciente e o médico vai conscientizá-los de 
como as coisas deveriam funcionar de maneira 
mais efetiva? 

Florentino de Araújo Cardoso Filho – 
Vai melhorar. O paciente não consegue 
perceber essa melhoria direta porque 
recebe constantemente informações em 
jornais e televisão, que alcançam a popu-
lação do país inteiro. Essas propagandas 
mostram uma imagem enganosa do Go-
verno e do SUS. A mídia em geral mostra 
também os médicos como profissionais 
que só estão interessados em atender pes-
soas ricas, só querem atender nos bair-
ros de classe alta e só querem saber das 
grandes cidades. Essa não é a verdade. 
Por isso, quanto mais conversarmos com 
a população, melhor. Temos credibilidade 
com essas pessoas. Lidamos com o que há 
de mais importante na vida dessa gente. 
Por isso, vale sempre a pena conversar 

com os pacientes. É claro que isso seria 
fruto de um trabalho continuado, porém, 
é preciso educar nosso povo. A saúde no 
Brasil precisa melhorar. Se tivéssemos um 
povo mais esclarecido, não estaríamos na 
situação em que estamos. 

Para finalizar, como o senhor vê a importân-
cia de eventos como a SBaD para a comuni-
dade médica?

Florentino de Araújo Cardoso Filho – É 
um prazer muito grande estar na Semana 
Brasileira do Aparelho Digestivo. O princi-
pal exemplo que as três grandes entidades 
dessa área estão dando para a saúde, para 
a medicina e para o País é: união! Traba-
lhar em equipe, buscar e alcançar os ob-
jetivos que são bons para o coletivo sem 
individualismos. Portanto, SOBED, FBG e 
CBCD estão de parabéns. Tenho certeza de 
que o esforço das três entidades possibili-
ta que os congressistas se atualizem, reci-
clem, aprendam e possam transmitir esse 
conhecimento, que precisa ser propagado, 
difundido. E essa é uma missão importante 
das entidades. 
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D
epois do sucesso da XIV 
Semana Brasileira do Aparelho 
Digestivo (SBAD), a SOBED 
se prepara para realizar 
o segundo evento mais 
importante do calendário 

da endoscopia digestiva brasileira: o X Simpósio 
Internacional de Endoscopia Digestiva, que 
acontece de 5 a 8 de maio, no Centro de 
Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, 
em Campo Grande (MS). 

Após 15 anos sem receber na capital um 
evento de tamanho destaque, a Sociedade 

Brasileira de Endoscopia Digestiva – Estadual 
Mato Grosso do Sul (SOBED-MS) está prepa-
rando um simpósio repleto de atrações cientí-
ficas e de cunho social, com foco na preven-
ção do câncer colorretal. Desde 2015, o tema 
é uma das principais bandeiras da diretoria 
da SOBED – no ano passado, foram realiza-
dos cinco mutirões de colonoscopia em dife-
rentes cidades brasileiras.

“Estamos muito felizes em sediar esse 
evento de suma importância para a endos-
copia digestiva. São esperadas 400 pessoas, 
que participarão de intensas atividades. Além 

no cerrado
Ciência
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em ação X Simpósio Internacional

Pela primeira vez em Campo Grande (MS), Simpósio Internacional 
de Endoscopia Digestiva da SOBED terá ações científicas e sociais 
focadas na prevenção do câncer colorretal

Por Daniella Pina
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da excelente programação científica, rea-
lizaremos mais uma edição do Mutirão 
de Prevenção de Câncer Colorretal e está 
prevista a exposição do Intestino Gigante 
em algum ponto da cidade para o público 
leigo”, comemora o presidente do Simpósio 
e da SOBED-MS, Antonio Gentil Neto. 

A escolha da capital sul-mato-grossense, 
segundo o médico, demonstra o preparo da 
cidade para realizar eventos de expressão 
na área endoscópica, com um centro de 
convenções adequado à atividade e uma 
rede hoteleira eficiente. Para o presidente 

do Simpósio, a realização do evento em Campo 
Grande é uma excelente oportunidade de reci-
clagem para profissionais do Mato Grosso do 
Sul e de estados próximos. “Uma das propos-
tas do Simpósio é reduzir distâncias, além de 
trazer conhecimento e informações de nível 
internacional para mais perto da comunidade 
endoscópica do centro-oeste e promover a 
aproximação desses profissionais.”

A programação do Simpósio está sendo 
planejada pela Comissão Científica da SOBED 
com todo o apoio da diretoria e membros da 
SOBED-MS. Aproximadamente 75 convidados 
nacionais e internacionais irão desenvolver e 
apresentar conteúdo científico aos congres-
sistas. Além da ampla abordagem científica, 
está programado o já tradicional Curso Teste 
Seus Conhecimentos e o Suporte Avançado 
em Endoscopia Digestiva (SAVE) – ambos no 
primeiro dia de evento, 5 de maio. 

O Teste Seus Conhecimentos é um curso 
interativo, composto por apresentação de dife-
rentes temas, com questões teóricas ou base-
adas em imagens, com respostas de múltipla 

Saiba mais 
sobre o 

simpósio em:
www.sied.org.br

http://www.sied.org.br/
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X Simpósio Internacional
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escolha. Na sequência, são discutidos os itens 
corretos, com base na literatura (livros edita-
dos pela SOBED, diretrizes publicadas no site 
da Sociedade e guidelines relativos aos temas 
propostos), com participação de debatedores 
e da plateia. “O objetivo do Curso, voltado 
a médicos endoscopistas – sobretudo aque-
les que serão submetidos à prova de título 
de especialista –, residentes e estudantes, é 
rever conceitos bem estabelecidos e condutas 
baseadas em evidência científica dos temas da 
endoscopia digestiva”, explica Gentil.

O SAVE, por sua vez, tem foco no pre-
paro do endoscopista para abordagens das 
intercorrências durante o ato endoscópico. 
O curso, que é sempre um sucesso nos even-
tos promovidos pela SOBED, oferece oficinas 
práticas e discussões de casos clínicos, bus-
cando treinar profissionais na condução de 
complicações enfrentadas na prática do dia 
a dia dos hospitais e clínicas. 

Da grade científica, o presidente do con-
gresso também destaca a continuidade do 
Simpósio de Enfermagem em Endoscopia, reali-
zado pela primeira vez durante a SBAD 2015. 
O objetivo da sessão é fortalecer os aspectos 
de manuseio e cuidados com equipamentos, 
acessórios e desinfecção em atendimento às 
normas técnicas legais. Com isso, espera-se 
desenvolver melhor integração de profissio-
nais de enfermagem com o ato endoscópico. 

Como nem só de ciência é feito um evento 
desse porte, a Comissão Organizadora do 
Simpósio está preparando uma programação 
social que valoriza a cultura regional. Para 
a abertura, na sexta-feira (6) à noite, estão 
programados um coquetel de boas-vindas 
aos congressistas e a apresentação de um 
destacado músico local. As atrações acon-
tecem no Novotel Campo Grande. 

“Além da oportunidade de se atualizar e 
trocar experiências com colegas, preparem-
-se para conhecer as belezas naturais do Mato 
Grosso do Sul. Vale a pena dar uma esticadinha 
no Pantanal ou ir a Bonito apreciar a extra-
vagância ecológica de suas matas e rios, por 
muitas vezes eleitos os melhores destinos de 
ecoturismo do Brasil”, convida o presidente 
da SOBED-MS.

As inscrições para o X Simpósio Internacional 
de Endoscopia Digestiva serão feitas pelo site 
do evento (www.sied.org.br). Um aplicativo 
também está sendo desenvolvido para auxi-
liar os inscritos a identificarem as palestras e 
os conferencistas.

“Uma das propostas do Simpósio 
é reduzir distâncias, além de trazer 

conhecimento e informações 
de nível internacional  para mais 

perto da comunidade endoscópica 
do centro-oeste e promover a 

aproximação desses profissionais”

Antonio Gentil Neto

http://www.sied.org.br/
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X Simpósio Internacional

Principais eixos científicos
• Tratamento paliativo das neoplasias do 
trato digestivo alto
• Ecoendoscopia terapêutica: passado, pre-
sente e futuro
• Endoscopia no paciente oncológico
• Técnicas avançadas em endoscopia 
digestiva
• Experiência internacional no rastreamento 
do câncer colorretal
• Papel da endoscopia no intestino delgado
• Endoscopia no paciente obeso

Responsabilidade social 
Precedendo o Simpósio, estão planejadas 
a realização do Mutirão de Colonoscopia 
no Hospital Regional de Campo Grande 
– com capacidade para atender aproxi-
madamente 150 pacientes da imensa fila 
de espera do sistema público (SUS) - e a 
instalação de uma exposição do Intestino 
Gigante em um shopping center da capi-
tal. “Essas ações permitem que, além da 
educação científica a seus associados, a 
SOBED preste importante trabalho social 
com significativo impacto na prevenção do 
câncer de intestino”, afirma Gentil. 

Ainda segundo o presidente do Simpósio 
e da SOBED-MS, a grade científica do evento 
versará com as atividades sociais propostas, 
portanto a prevenção do câncer colorretal tam-
bém estará no centro das discussões trazidas 
pelos convidados internacionais. “Com o pla-
nejamento do Intestino Gigante e o Mutirão 
de Colonoscopia, estamos planejando ações 
integradas com foco na prevenção do câncer 
colorretal”, justifica. 

Local do evento
Com projeto arquitetônico moderno, o Centro 
de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, 
também conhecido como Palácio Popular da 
Cultura, está localizado no Parque dos Poderes, 
no centro de Campo Grande. O local possui qua-
tro auditórios, com capacidade total de 1.488 
lugares. Há também uma área de 1.726 m², 
destinada a exposições, eventos e feiras, além 
de restaurante, lanchonete, sala VIP, sala de 
imprensa e ambulatório médico. Famoso por 
ser um dos maiores centros de convenções do 
centro-oeste, o espaço já foi premiado diver-
sas vezes, inclusive com o Prêmio Imprensa 
de Turismo. 

1. Em 2014 o Simpósio aconteceu em Gramado (RS)

2. Vista  frontal do Centro de Convenções arquiteto 

Rubens Gil de camilo em Campo Grande (MS)

3. Auditório Manoel de Barros

Em 2016, o Simpósio 

Internacional de Endoscopia 

Digestiva chega a 

sua 10ª edição. Relembre as 

cidades que já sediaram o 

evento nos anos anteriores.

2007 - São Paulo (SP)

2008 - São Paulo (SP)

2009 - São Paulo (SP)

2010 – Fortaleza (CE)

2011 – Goiânia (GO)

2012 - Belo Horizonte (MG)

2013 – Salvador (BA)

2014 – Gramado (RS)

2015 – Maceió (AL)

2016 - Campo Grande (MS)

DEz AnOS 
DE SuCESSO

1

2

3
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HOTEL DISTÂNCIA CATEGORIA CAFÉ DA 
MANHÃ PERÍODO SINGLE DUPLO

Deville Campo Grande 3,6 km Luxo Incluso
5/5/16 

a 7/5/16
R$ 304,00 R$ 364,00

Mohave 9,7 km Standard Incluso
5/5/16 

a 7/5/16
R$ 242,00 R$ 278,00

Harbor Self Buriti Suites 6,8 km Luxo Incluso
5/5/16 

a 7/5/16
R$ 230,00 R$ 280,00

* Valores são sujeitos a alterações e disponibilidade.

Para mais informações:

Congressistas: congressistas@ccmew.com (51) 3022-2048
Convidados: eliusa@ccmew.com (51) 3086-9121

Patrocinadores: laboratórios@ccmew.com (51) 3086-9135

Confira as opções de hospedagens disponíveis para o evento:

mailto:congressistas@ccmew.com
mailto:eliusa@ccmew.com
mailto:rios@ccmew.com
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6 de maio de 2016 
sexta-feira

ABERTuRA
Ramiro Mascarenhas (Presidente da SOBED)
Antonio Gentil Neto (Presidente do X Simpósio Internacional de 
Endoscopia Digestiva da SOBED)
7h45 – 8h

COnFERÊnCIA MAGnA
aRTe meDICINa e eNDoSCoPIa - CamINHoS CRUZaDoS
8h – 8h30

TEMA I – CoLoNoSCoPIa Do DIa a DIa
8h30 – 9h45

8h30 aula 1 Magnificação e cromoscopia –
  são essenciais para um bom exame?
8h45 aula 2 A classificação endoscópica das lesões 
  colorretais é util. Porquê?
9h aula 3 A importância da qualidade em colonoscopia
9h15 aula 4 Efetividade da Colonoscopia:
  O que sabemos?
9h30 Discussão

9h45 – 10h15 INTERVALO E VISITA AOS ESTANDES

TEMA II – TeRaPÊUTICa eNDoSCÓPICa
10h15 – 11h30

10h15 aula 5 Tratamento Endoscópico da obstrução 
  do cólon por câncer
10h30 aula 6 Pólipos Difíceis: Como devo proceder?
10h45 aula 7 Mucosectomia “in Bloc” ou “peace meal”. 
  Quando iniciar uma ou outra?
11h  aula 8 ESD: Indicações e resultados
11h15 Discussão

TEMA III – RaSTReameNTo Do CÂNCeR CoLoRReTaL
11h30 – 12h45

11h30  aula 9 Mutirões: Essa ferramenta é útil? 
  Quais os resultados brasileiros?
11h45  aula 10 Quais as políticas governamentais para 
  o rastreamento colorretal
12h aula 11 Qual a melhor forma de rastrear 
  o CCR no Brasil?
12h15  aula 12 Rastreamento do câncer colorretal – 
  Experiência Mundial
12h30 Discussão

12h45 – 13h45 ALMOÇO E VISITA AOS ESTANDES

GRADE DA PROGRAMAÇÃO CIEnTÍFICA

3 e 4/5/2016
terça-feira e 
quarta- feira

5/5/2016
quinta-feira 

6/5/2016
sexta-feira

7/5/2016
sábado

7h45 - 18h

MUTIRÃO PREVENÇÃO 
CÂNCER COLORRETAL 

LoCaL: Hospital Regional 
do MS

(8h – 17h)

CURSO SUPORTE 
AVANÇADO DE VIDA EM 

ENDOSCOPIA (SAVE) X SIMPÓSIO INTERNACIONAL 
DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA 

LoCaL: Auditório Manoel 
de Barros

X SIMPÓSIO INTERNACIONAL 
DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA 

LoCaL: Auditório Manoel 
de Barros

CURSO TESTE SEUS 
CONHECIMENTOS BASEADO 

EM EVIDÊNCIAS         

II SIMPÓSIO ENFERMAGEM 
EM ENDOSCOPIA DIGESTIVA 

LoCaL: Auditório Germano 
de Barros de Souza

16h PROVA DE TEE 

LoCaL: NOVOTEL

20h COQUETEL DE ABERTURA 

LoCaL: NOVOTEL

X SIMPÓSIO InTERnACIOnAL DE
EnDOSCOPIA DIGESTIVA DA SOBED
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10h15 Discussão

10h30 – 11h INTERVALO E VISITA AOS ESTANDES

TEMA III – eNDoSCoPIa No PaCIeNTe oBeSo
11h - 12h15

11h aula 33 Balão intragástrico – vídeo
11h15 aula 34 Fístulas pós-operatórias – vídeo
11h30 aula 35 Estenoses pós-operatórias – vídeo
11h45 aula 36 Tratamento do reganho de peso – vídeo
12h Discussão

TEMA IV – DoeNçaS Do eSÔFaGo
12h15 – 13h30

12h15 aula 37 Esôfago de Barrett: O que há de novo?
12h30 aula 38 Esofagites Específicas e Eosinofílicas – caso clínico
12h45 aula 39 Acalásia – caso clínico 
13h aula 40 Estenose Péptica – caso clínico
13h15 Discussão

13h30 – 14h30 ALMOÇO E VISITA AOS ESTANDES

TEMA V – HemoRRaGIa DIGeSTIVa aLTa e BaIXa
14h30 - 15h45

14h30 aula 41 Varizes Esofagogástricas – vídeo
14h45 aula 42 Úlcera Gastroduodenal – vídeo
15h aula 43 Lesões Vasculares Gastroduodenais – vídeo
15h15 aula 44 Hemorragia na DDC – vídeo
15h30 Discussão

TEMA VI – eNDoSCoPIa No PaCIeNTe oNCoLÓGICo
15h45 – 17h

15h45  aula 45 Detecção e caracterização do 
  câncer esofagogástrico
16h  aula 46  Tratamento endoscópico
  do câncer esofagogástrico precoce
16h15  aula 47  Estadiamento do câncer pancreático
16h30  aula 48  Tratamento paliativo das
  neoplasias do trato digestivo alto
16h45  Discussão

17h – 17h30  INTERVALO E VISITA AOS ESTANDES

TEMA VII – TÉCNICaS aVaNçaDaS em eNDoSCoPIa DIGeSTIVa
17h30 – 18h45

17h30 aula 49 Drenagem biliar: endoscopia x PTC
17h45 aula 50 Endoscopia da submucosa: POEM x ESD
18h aula 51 Técnicas ablativas na displasia do EB
18h15 aula 52 Ecoendoscopia Terapêutica: passado, presente e futuro

18h30 Discussão

18h45 ENCERRAMENTO DO SIMPÓSIO

TEMA IV – LeSÕeS PRÉ-NeoPLÁSICaS Do SISTema DIGeSTÓRIo aLTo
13h45 – 15h

13h45 aula 13 Barrett e displasia: 
  Como aumentar a acurácia diagnóstica? 
14h aula 14 Gastrite atrófica e displasia: 
  Como suspeitar e acompanhar?
14h15 aula 15 Neoplasia mucinosa pancreática: 
  Identificação e vigilância
14h30 aula 16 Adenomas colorretais: Algoritmo de controle
14h45 Discussão

15h – 15h30  INTERVALO E VISITA AOS ESTANDES

TEMA V – o PaPeL Da eNDoSCoPIa No SISTema DeLGaDo
15h30 – 16h45

15h30 aula 17 Doença celíaca refratária a retirada do glúten: 
  Enteroscopia ou cápsula. 
15h45 aula 18 Doença de Crohn: enteroressonancia x enteroscopia
16h aula 19 Investigação da hemorragia digestiva do intestino médio
16h15 aula 20 Terapêutica endoscópica 
16h30 Discussão

TEMA VI – DoeNçaS BILIo-PaNCReÁTICaS
16h45 – 18h

16h45  aula 21 Manejo endoscópico da coledocolitíase
17h  aula 22 Estenoses e fístulas pós-operatórias
17h15  aula 23  Nódulo sólido-pancreático
17h30  aula 24  Cisto pancreático
17h45  Discussão

18h ENCERRAMENTO DO SIMPÓSIO

7 de maio de 2016 
sábado

TEMA I – maNeJaNDo oS eVeNToS aDVeRSoS
Da eNDoSCoPIa DIGeSTIVa
8h – 9h15

8h aula 25 Perfuração Esofágica – Caso Clínico
8h15 aula 26 Hemorragia pós polipectomia – Caso Clínico
8h30 aula 27 Perfuração pós papilotomia – Caso Clínico
8h45 aula 28 Pancreatite pós CPRE – Caso Clínico
9h Discussão

TEMA II – PReVeNINDo oS eVeNToS aDVeRSoS
9h15 - 10h30

9h15 aula 29 Remoção de corpos estranhos – aula
9h30 aula 30 Perfuração pós-dilatação – aula
9h45 aula 31 Hemorragia pós-ressecções – aula
10h aula 32 Evitando problemas pós gastrostomia 
  endoscópica – aula

* Programação sujeita a alterações. Confira a grade atualizada no site do Simpósio – www.sied.org.br

http://www.sied.org.br/
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grande,

turismo Campo Grande
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Marcada pela diversidade cultural, Campo 
Grande é a soma de povos que fizeram da 
região centro-oeste brasileira um local rico 
de tradições e costumes. Para se ter ideia, a 
cidade acolheu imigrantes árabes, japoneses, 
espanhóis, italianos e brasileiros provenientes 
de outros estados, que, juntos, se encantaram 
com as grandes áreas verdes existentes e, tam-
bém juntos, fizeram o município prosperar.

Chamada carinhosamente de Cidade 
Morena, graças ao tom avermelhado de sua 
terra e ao clima tropical, Campo Grande é tam-
bém a vitrine do artesanato de todo o Mato 
Grosso do Sul, pois exibe, em variados espaços, 
a diversidade dessa produção. Um prato cheio 
para turistas e moradores apreciadores da arte.

Um dos ícones dessa arte nasceu da ins-
piração da artesã Conceição Freitas da Silva, 
a Conceição dos Bugres. Suas esculturas de 
bugrinhos em madeira ganharam o mundo e 
a admiração de outros artistas e críticos. E, o 
mais interessante, é que os descendentes da 
artesã ainda mantêm viva essa tradição. 

Outra forma de artesanato, o indígena, tam-
bém merece destaque, com reverência para o 
trabalho de Terena e Kadiwéu. O primeiro tem 
como marca registrada as peças de cerâmica 
com motivos tribais, adornos e objetos feitos 
com palha, barro e tecelagem. Já o segundo 
utiliza como matéria-prima o barro.

Peças esculpidas em ossos, esculturas de 
tuiuiús, garças, onças e outras espécies típi-
cas da região também são bastante procuradas 
pelos turistas. Vale visitar a Casa do Artesão, 

local cheio de histórias para contar, que 
sediou a primeira agência do Banco do Brasil 
na cidade na década de 1920. Inaugurada 
em 1º de setembro de 1975, foi restaurada, 
revitalizada e reinaugurada em setembro de 
1990, integrando, desde 1994, o patrimônio 
histórico cultural. Informações pelo telefone 
(67) 3383-2633.

Outro local que merece uma visita é o 
Memorial da Cultura Indígena, que foi cons-
truído em uma aldeia e abriga cerca de uma 
centena de famílias. Um local de exposição e 
comercialização de produtos artesanais. Mais 
informações pelo (67) 3314-3544.

A Morada dos Baís é um dos primeiros 
sobrados edificados em alvenaria da cidade, 
construído entre 1913 e 1918. Aberto ao 
público desde 1995, é um dos principais espa-
ços culturais da capital. Lá, é possível ver 
exposições mantidas pela Fundação para o 
Desenvolvimento das Artes e da Comunicação 
(Fundac), pelo Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e pelas 
universidades. Informações: (67) 3324-5830.

Morada dos Baís,

importante centro 

cultural de Campo 

Grande (MS)

Aproveite os dias de viagem 
e conheça melhor a capital 
do Mato Grosso do Sul 
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Aqueles ligados em audiovisual não de-
vem deixar de visitar o Museu da Imagem e 
do Som (MIS), que tem um acervo com mais 
de oito mil itens, entre fotografias, filmes, 
vídeos, cartazes, discos de vinil, objetos e 
registros sonoros. Além disso, oferece uma 
programação diversificada que compreende 
palestras, oficinas, cursos, seminários, mos-
tras de cinema e exposições. Informações 
pelo (67) 3316-9178.

Outros dois pontos turísticos da cidade 
são o Museu das Culturas Dom Bosco, tam-
bém conhecido como Museu do Índio, e o 
Museu José Antônio Pereira, que conta a his-
tória do fundador da cidade e fica na Fazenda 
Bálsamo, local onde ele vivia. 

Mais passeios
Repleta de igrejas, praças e parques, como o 
das Nações Indígenas, que ocupa uma área 
de cerca de 119 hectares de reserva ecológi-
ca, e o Parque dos Poderes, com 285 hectares, 
a cidade oferece boas alternativas para quem 
aprecia o contato com a natureza em meio ao 
ambiente urbano. Outra dica é o Parque Es-
tadual do Prosa, regado pelas águas dos cór-
regos Joaquim Português e Desbarrancado, e 
o Parque Florestal Antonio de Albuquerque 
– Horto, que dispõe de variadas opções de 

Cultura
Campo Grande não para. Com aproximada-
mente 853 mil habitantes, de acordo com os 
dados do censo de 2015 do Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística (IBGE), a cidade 
recebe, em média, 150 mil turistas por mês. 
A localização privilegiada em relação ao Mer-
cosul e aos grandes centros consumidores do 
Brasil resultou em um planejamento urbanís-
tico que permite à cidade estar sempre prepa-
rada para receber os visitantes.

Não é à toa que o Simpósio da SOBED 
acontecerá na cidade neste ano. O local esco-
lhido foi o Centro de Convenções Arquiteto 
Rubens Gil de Camillo, na avenida Waldir dos 
Santos Pereira, no Parque dos Poderes, reser-
va ecológica onde fica a sede do Governo do 
Mato Grosso do Sul, a aproximadamente 8 
km do centro, sendo de fácil acesso aos que 
irão comparecer ao evento.  Vale lembrar que 
o Aeroporto Internacional de Campo Grande 
situa-se na região oeste da cidade, a uma dis-
tância de aproximadamente 7 km do centro.

Durante a estada, vale visitar os museus. 
O Museu de Arte Contemporânea (MARCO), 
criado em 1991, possui aproximadamente 
900 obras em diversas modalidades artísticas, 
entre elas um conjunto significativo que re-
gistra o percurso das artes plásticas em todo 
o estado, do início aos dias atuais. Com área 
construída de 4 mil m2, possui cinco salas de 
exposição, sendo uma com mostra permanen-
te de obras de seu acervo e as outras quatro 
para mostras temporárias. O museu disponibi-
liza também três salas para atividades práticas 
com escolas e grupos e oferece cursos de ini-
ciação em arte para crianças, jovens e adultos. 
Atelier, auditório e biblioteca estão à disposi-
ção de educadores e público em geral. Infor-
mações sobre os dias e horários de funciona-
mento por meio do telefone (67) 3326-7449.

Já o Museu da Força Expedicionária 
(FEB) apresenta aos seus visitantes um va-
lioso acervo doado por ex-combatentes e fa-
miliares. Armas, apetrechos bélicos, fotogra-
fias, mapas, fardamentos e muito mais estão 
distribuídos em três salas – uma linda home-
nagem a esses verdadeiros heróis nacionais. 
Informações: (67) 3384-8482.

Parque Municipal de 

Campo Grande (MS)
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lazer como parque infantil, teatro arena, ofi-
cinas artísticas e culturais e biblioteca.

Também na linha mais natural, o turismo 
rural ganha cada vez mais adeptos na re-
gião. Os visitantes encontram nas estâncias, 
pousadas rurais, trilhas ecológicas, cachoei-
ras, e na prática de esportes radicais e caval-
gadas o prazer de estar em meio à natureza. 

Segundo o Ministério do Turismo, o 
conceito desse tipo de turismo fundamen-
ta-se no “conjunto de atividades turísticas 
desenvolvidas no meio rural, comprome-
tido com a produção agropecuária, agre-
gando valor a produtos e serviços, resga-
tando e promovendo o patrimônio cultural 
e natural da comunidade”. 

Outro passeio bastante procurado é o 
city tour, que passa por 42 pontos turísti-
cos. Durante duas horas e meia, os visitan-
tes, acompanhados de um guia, conhecem 
os principais pontos da cidade. Reservas 
pelo telefone (67) 3321-0800. Vale a pena!

Curtindo a cidade
Para quem gosta de agito e badalação, Cam-
po Grande é uma festa. Bares e restaurantes 
fazem a alegria dos amantes da vida notur-
na. A gastronomia, por sinal, incorpora di- City Tour leva os turistas 

aos principais pontos 

da cidade. À direita, o 

Mercadão Municipal

ferentes sabores, que conquistam o turista. 
A sopa paraguaia é uma espécie de bolo sal-
gado à base de milho, cebola e queijo. Outra 
delícia é a chipa, versão paraguaia do pão 
de queijo, feita com polvilho doce. Tem ain-
da a guariroba, palmito de sabor amargo, 
também presente em várias combinações da 
culinária regional.

Quanto ao arroz ou galinha com pequi, 
é preciso cuidado ao experimentar, pois a 
fruta possui espinhos em seu caroço e pode 
causar alguns transtornos. Afinal de con-
tas, nenhum endoscopista gostará de se ver 
em meio a um procedimento de retirada de 
corpos estranhos durante o simpósio.

Os peixes são outras delícias. Pacu, doura-
do e pintado são apetitosas sugestões, além 
do caldo de piranha, que revigora as energias 
e tem fama de afrodisíaco. Os fãs de uma boa 
massa devem provar o nhoque de mandioca 
com molho de carne seca. E, quando a sede 
bater, a pedida é o tereré, bebida feita com 
erva-mate e água gelada, servida em uma 
guampa de chifre de boi e bebida com uma 
bomba. Mas atenção: existem regras bem 
definidas em uma roda de tereré. A tradição 
é levada a sério e vale a pena conhecê-la. 
Boa estada! 
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SOBED em destaque na SBAD

A interação de toda a comunidade rela-
cionada ao diagnóstico e trato do apa-
relho digestivo fez, uma vez mais, da 
Semana Brasileira do Aparelho Digestivo 
(SBAD) um evento de altíssimo nível. 

A 14ª edição da SBAD aconteceu entre 21 e 25 
de novembro, no Centro de Convenções Expo 
Unimed, em Curitiba (PR), registrando recorde 
de público: foram 4.794 participantes e 630 pales-
trantes brasileiros e estrangeiros, especialistas em 
endoscopia digestiva, gastroenterologia e cirurgia 
do aparelho digestivo.

“A SBAD é um evento consolidado e que a cada 
ano aprimora suas atividades, conseguindo se 
reinventar e atrair o maior número de pessoas”, 
destaca o presidente da SOBED e da XIV SBAD, 

Ações organizadas pela 
SOBED alertam sobre o 
câncer colorretal pelo Brasil

Por Daniella Pina

Ramiro Mascarenhas. “Mantivemos uma política 
interessante de preços para os congressistas e fize-
mos vários cursos gratuitos para os sócios adim-
plentes. Tudo isso, aliado à grande integração entre 
SOBED, Federação Brasileira de Gastroenterologia 
(FBG) e Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva 
(CBCD), fez e continua fazendo da SBAD a melhor 
opção de atualização para a comunidade do apa-
relho digestivo.”

Com foco em novas técnicas endoscópicas para 
o diagnóstico e tratamento das doenças digestivas 
prevalentes, a SOBED promoveu e participou de con-
ferências, simpósios, mesas-redondas, oficinas, cur-
sos e sessões interativas. Completando a programa-
ção, as atividades incluíram a apresentação de 358 
trabalhos científicos aprovados (de 410 trabalhos 

SOBED em 
destaque 
na SBAD
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O maior evento da especialidade na 
América Latina e um dos maiores do mundo 
foi marcado pela interação, cursos de alto 
nível e reuniões estratégicas em prol do 
futuro da endoscopia digestiva
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submetidos); reuniões da diretoria executiva, das 
sociedades estaduais, do Conselho Deliberativo e 
dos Centros de Ensino e Treinamento (CET), além 
da Assembleia Geral, realizada em 24 de novem-
bro. Na véspera do início das atividades, a SOBED 
também promoveu a quinta edição do Mutirão de 
Prevenção de Câncer Colorretal.

Na solenidade de abertura oficial da SBAD, 
representantes das três entidades realizadoras do 
evento – SOBED, FBG e CBCD – falaram sobre a 
união das especialidades e áreas correlatas e a impor-
tância do intercâmbio de conhecimentos entre elas. 
Após os discursos, a plateia assistiu a uma belís-
sima apresentação da Orquestra Harmônicas de 
Curitiba, que deu as boas-vindas aos congressistas 
em grande estilo. 

Cursos em destaque
Os cinco dias de programação da SOBED na SBAD 
foram bastante intensos, sobretudo nos cursos. Na 
programação pré-congresso, a Oficina de Balão 
Intragástrico congregou profissionais de diversas 
regiões do País para transmissão de conhecimen-
tos teóricos e práticos de colocada e retirada do 
balão. “Conseguimos transmitir toda a nossa expe-
riência no tratamento da obesidade com o balão 
intragástrico. Os pacientes dos médicos aqui trei-
nados serão tratados com toda atenção e cuidado, 
tendo por consequência um excelente resultado de 
emagrecimento”, analisa um dos coordenadores do 
curso, Ricardo Dib. 

No sábado (21), foi a vez de a SOBED reali-
zar seu primeiro Curso Hands On de Ecoendoscopia 

1. XIV SBAD recebeu ótimo público no decorrer 

 dos cinco dias de evento

2. Andres Gelrud, representante da ASGE

3. Ramiro Mascarenhas, presidente da 

 SOBED Nacional e da XIV SBAD
1

2

3
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Terapêutica e CPRE, com vagas bastante con-
corridas. Ao todo, foram 50 participantes e 
mais 14 em fila de espera. Em parceria com 
o endoscopista mexicano Eduardo Ramirez, 
um dos precursores das atividades de ensino e 
atualização nesse formato, a entidade realizou 
um curso inovador. Foram oito estações com 
modelos ex vivos, que possibilitaram a realiza-
ção de técnicas como canulação papilar, fistulo-
tomia, pré-corte, dilatação papilar, passagem de 
próteses (plástica e metálica) biliares e colangios-
copia (spyglass), entre outras. “São técnicas que 
premiam as pessoas que fazem ecoendoscopia 
terapêutica, principalmente em fígado e pân-
creas”, destaca um dos coordenadores da ativi-
dade e idealizadores do Curso, Everson Artifon. 

No mesmo dia, aconteceu o curso Suporte 
Avançado de Vida em Endoscopia (SAVE), que 
desenvolveu habilidades para lidar com possí-
veis complicações durante o procedimento de 
sedação do paciente e durante a endoscopia. 
Ainda no sábado, foi realizado o Curso Teste 
seus Conhecimentos, com 20 questões baseadas 
em evidências da literatura médica envolvendo 
grandes temas da endoscopia. Na abertura do 
Curso, que teve mais de 270 participantes, o 

presidente da SOBED falou sobre a criteriosa 
escolha dos temas.

No domingo (22), a segunda edição do Curso 
de Pós-Graduação SOBED-ASGE lotou o Grande 
Auditório do Teatro Positivo, com a discussão 
de questões controversas e de aplicação prá-
tica da endoscopia digestiva. As abordagens 
foram apresentadas por professores membros 
das duas sociedades. Na opinião do presidente 
da Comissão Científica da SOBED, José Celso 
Ardengh, a atividade - gratuita para associados 
da SOBED quites inscritos na XIV SBAD - foi de 
extrema importância. O presidente da entidade 
e do congresso, Ramiro Mascarenhas, expôs sua 
felicidade com a repercussão do Curso e falou 
sobre a aproximação com a American Society for 
Gastrointestinal Endoscopy (ASGE). Mascarenhas 
aproveitou a oportunidade para convidar todos os 
colegas para prestigiarem o simpósio inédito da 
SOBED que irá acontecer durante a DDW 2016.

No mesmo dia, a SOBED promoveu o Curso 
Hands On de Endoscopia Digestiva. Com todas as 
vagas preenchidas, 48 pessoas participaram das 
atividades. “É importante destacar a origina-
lidade do Curso. Temos simuladores nacionais 
que possibilitaram todos os tipos de endoscopia 

Representantes  

das três entidades 

e dirigentes 

da categoria
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AprOximAçãO DE EntiDADES

Temas relacionados à ética e à defesa profissional foram 

abordados no Fórum de Ética e Defesa Profissional 

realizado pela SOBED com a participação do presidente 

da Associação Médica Brasileira (AMB), Florentino 

Cardoso (confira entrevista exclusiva na página 20), 

e do vice-presidente do Conselho Federal de Medicina 

(CFM), Jecé Freitas Brandão. No encontro, realizado 

em 23 de novembro, Cardoso falou sobre o Cadastro 

Nacional de Especialistas, os entraves da formação dos 

médicos no Brasil e o trabalho da AMB para defen-

der a classe médica brasileira. O vice-presidente do 

CFM, o advogado da SOBED José Luiz Barbosa Pimenta 

Junior e os especialistas Flávio Hayato Ejima e Adriane 

Pelosof também conduziram apresentações durante 

o Fórum, abordando a prevenção de erro médico, a 

responsabilidade civil do endoscopista e os serviços 

autônomos de endoscopia digestiva.

Orquestra Harmônicas de Curitiba

e diferentes simulações, que permitem a profissio-
nais que atuam em áreas mais remotas o acesso 
aos novos tipos de acessórios e atualizações de 
terapêuticas endoscópicas”, diz um dos coorde-
nadores da atividade, Marco Aurélio D’Assunção. 

Destaque ainda para o VII Curso Internacional 
Interativo ao Vivo, realizado em 23 de novembro e 
também gratuito para associados quites da SOBED. 
Foram apresentadas novas técnicas e indicações 
atuais no diagnóstico e tratamento endoscópico 
do aparelho digestivo, proporcionando impor-
tante aprendizado técnico e científico. Ao todo, 
foram 30 procedimentos endoscópicos realizados 
por experts nacionais e internacionais, transmiti-
dos aos participantes diretamente do Serviço de 
Endoscopia Digestiva do Hospital de Clínicas da 
Universidade Federal do Paraná (UFPR). Por meio 
de um sistema interativo eletrônico, os especialis-
tas que assistiram ao curso também puderam 
participar ativamente das discussões propos-
tas. Os vídeos das aulas estão disponíveis no 
site da SOBED. 

Ação social
Um importante passo em direção à criação de 
um programa nacional de prevenção do câncer 
colorretal foi dado durante a XIV SBAD. Em 20 
de novembro, a SOBED realizou a quinta edição 
do Mutirão de Prevenção de Câncer Colorretal, na 
véspera do início das atividades do congresso, com 
participação do Hospital de Clínicas da UFPR e 
do Hospital Universitário Cajuru. 

Foram realizados 65 exames de colonosco-
pia em pacientes do Sistema Único de Saúde 
(SUS) previamente selecionados, com objetivo 
de prevenir o câncer colorretal em fase inicial e 
as lesões pré-cancerosas. Ao todo, foram encon-
trados pólipos em 56% dos pacientes examina-
dos. De acordo com o presidente da Comissão 
de Mutirões e Prevenção de Câncer Colorretal da 
SOBED, Lix Oliveira, a ação cumpriu seu papel 
social, preenchendo todos os critérios de qualidade 
que o exame colonoscópio de alto padrão propor-
ciona. “Foi uma surpresa termos um resultado tão 
bom no número de pacientes atendidos, lesões 
retiradas e profissionais envolvidos. Isso tudo faz 
parte de uma estratégia conjunta da SOBED para 
a criação de um programa nacional de prevenção 
do câncer colorretal no Brasil.”  
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info Emerging Stars

Estrelas 
emergentes 

Dois endoscopistas brasileiros foram escolhidos 
para participar do Emerging Stars

Por Danielle Menezes
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C rescer profissionalmente e ter reco-
nhecimento no mercado são pontos 
que muitos querem conquistar. Estu-
dar anos para ser um profissional de 
sucesso faz parte da vida de todo mé-

dico. Além de serem grandes especialistas, mui-
tos médicos almejam conquistar a liderança para 
tornarem-se referência - e o Emerging Stars pode 
ser o primeiro passo para isso. O programa é uma 
iniciativa da Organização Mundial de Endoscopia 
(World Endoscopy Organization - WEO), lidera-
do pelo coordenador do Comitê Educacional da 
entidade, o egípcio Ibrahim Mustafa, e tem como 
objetivo transformar jovens endoscopistas em lí-
deres, pesquisadores e formadores de opinião da 
próxima geração da especialidade. Para isso, é 
selecionado um grupo de 20 médicos do mundo 
todo. Na última edição, dois endoscopistas brasi-
leiros foram escolhidos para ganhar mais conhe-
cimento e dividir experiências. 

Para o Brasil, ter dois representantes nesse 
curso representa um grande avanço para a es-
pecialidade. O conhecimento adquirido nos mó-
dulos do curso será trazido pelos participantes 
para ser utilizado nas clínicas e consultórios.A 
SOBED, porém, não é importante apenas para os 
especialistas e profissionais da área. A história do 
desenvolvimento e da defesa profissional reflete 
também em um melhor atendimento aos pacien-
tes, que igualmente fizeram parte dos 40 anos de 
vida da Sociedade com a participação em carava-
nas e mutirões. “Somos uma medicina de ponta 
para uma parcela mínima da população. Existem 
centenas de milhões de pessoas que não têm aces-
so a essa tecnologia e, no que pode, a SOBED dá 
esse acesso às pessoas. É um recurso ao qual todos 
têm direito, pois o direito à saúde é universal, e 
que pode salvar vidas e auxiliar no bem-estar de 
pacientes”, avalia Soares. 

O programa
O programa Emerging Stars visa formar médicos 
da área da gastroenterologia em futuros líderes 
e formadores de opinião. Os 20 selecionados 
precisam estar dentro dos requisitos, já que as 
vagas são limitadas e a seleção é feita em todo o 
mundo. O programa é dividido em três módulos 
de graduação, com uma semana de duração cada 
e um intervalo de seis meses entre eles. Nessa 

última edição, o primeiro módulo aconteceu de 
7 a 14 de novembro, em Munique, na Alemanha, 
e teve como foco o desenvolvimento de três 
projetos multicêntricos que os participantes irão 
aplicar nos centros de pesquisa onde trabalham 
para depois apresentar no módulo seguinte. O 
segundo já está marcado para acontecer em 
Chicago, nos EUA, em abril de 2016. O último 
módulo será no Cairo, Egito, em novembro. 

O curso traz aos jovens endoscopistas temas 
que vão além do meio médico. Para isso, os 
principais tópicos abordados são: habilidades de 
liderança, comunicação, contato com a mídia, 
novas tecnologias, aspectos médico-legais, 
medicina baseada em evidências, otimização 
de estruturas de equipe, seleção de residentes, 
didática e design de pesquisa e publicações 
científicas. Outra meta do projeto é criar uma 
rede de contatos entre esses jovens médicos, 
estimulando a troca de conhecimento, criação 
de estudos multicêntricos, intercâmbio de 
médicos, residentes e alunos entre os centros de 
excelência e talvez facilitar e agilizar a criação da 
nova geração de líderes na área de endoscopia. 

“Os treinamentos 
em comunicação, 

didática e 
liderança lapidam 

habilidades que 
não aprendemos 

em nossa 
formação como 
médicos e são 

fundamentais na 
carreira de 

um docente”
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Como participar 
Fazer parte desse grupo selecionado não é tão simples 
e alguns pré-requisitos são indispensáveis na hora da 
escolha dos 20 nomes. Os principais são: ter menos 
de 45 anos, ser gastroenterologista ou cirurgião com 
experiência de no mínimo cinco anos em endoscopia, 
ter proficiência em inglês, ser comunicativo e estar 
empregado em um centro de referência com grande 
volume de procedimentos endoscópicos. Porém o mais 
importante está na relação idade-publicações. Quanto 
mais jovem o médico for e mais publicações tiver em 
revistas ou jornais conceituados, maior será a chance 
de ser escolhido para participar. 

Para fazer parte da equipe, é preciso se inscrever 
no site que organiza o curso. A próxima edição ainda 
não está com as inscrições abertas, porém, no site 
wordendo.org estão todas as informações necessárias. 
Em 2015, as inscrições foram abertas em abril. 

Brazilian stars 
O Brasil está marcando presença nessa edição do 
Emerging Stars. Dois médicos estão dentro dos 
requisitos e foram selecionados para participar do curso. 
Um dos escolhidos foi Luciano Henrique Lenz Tolentino, 
gastroenterologista formado pela Universidade Federal 
de São Paulo (Unifesp). Atualmente, ele trabalha no 
Fleury Medicina e Saúde e é assistente do Instituto 
do Câncer do Estado de São Paulo (Icesp). “Fui 
selecionado no ano passado para o Módulo 1 da ESGE 
Fellowship Grant, em Amsterdam (Holanda), com o 
Dr. Paul Fockens. Em setembro deste ano, fiz estágio 
no Centro de Endoscopia Intervencionista do Florida 
Hospital, chefiado pelos Drs. Robert H. Hawes e Shyam 
S. Varadarajulu”, completa Tolentino. Ele tem mais de 
30 trabalhos apresentados em diversos congressos pelo 
País, além de 13 artigos publicados.

Segundo o especialista, participar desse tipo de projeto 
traz muito mais do que conhecimento médico.  “Esse é um 
ponto extremamente positivo para a carreira. Acho que o 
grande legado será a rede de contatos com endoscopistas 
de todo o planeta, que, apesar das diferenças culturais, 
têm dúvidas, problemas, soluções e sonhos semelhantes 
aos meus”, afirma. 

Para ele, há uma grande expectativa para as 
próximas etapas do curso, que trará novas tendências 
na área da medicina. “O próximo módulo será no 
centro de treinamento da ASGE (American Society 
for Gastrointestinal Endoscopy), onde teremos a 
oportunidade de utilizar simuladores para treinamento 

de novas tecnologias. A última fase (no Egito) 
será focada na pesquisa científica. Inclusive, 
já estão em andamento quatro projetos do 
grupo WEO Emerging Stars”, conclui. 

O outro médico selecionado para o pro-
grama foi Ivan Roberto Bonotto Orso, forma-
do em medicina pela PUC do Paraná, tendo 
feito residência em cirurgia geral, cirurgia do 
aparelho digestivo e endoscopia gastrointes-
tinal no Hospital das Clínicas de São Paulo. 
Em 2013, defendeu o doutorado na USP, na 
área de tratamento endoscópico da obesida-
de. “Atualmente, sou professor-assistente de 
gastroenterologia na Escola de Medicina da 
Faculdade Assis Gurgacz, em Cascavel (PR), 
coordenador da residência médica em cirur-
gia geral da mesma instituição e cirurgião do 
aparelho digestivo e endoscopista terapêu-
tico na Gastroclínica Cascavel”, completa o 
especialista. São nove artigos publicados em 
periódicos e mais de 30 apresentações em 
congressos da especialidade. 

Como a seleção não é simples, alguns 
critérios podem excluir os concorrentes. 
Segundo Orso, ser uma referência em seu país 
de atuação pode ser um diferencial. “Acredito 
que fui selecionado por estar bastante 
envolvido com o ensino da endoscopia e 
gastroenterologia tanto na graduação quanto 
na pós-graduação (residência médica em 
cirurgia), participar frequentemente da 
organização de jornadas e congressos e 

1

http://wordendo.org/
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também por gostar de pesquisa e escrever com 
frequência”, afirma. 

Agora, para os próximos módulos do curso, 
o endoscopista de Cascavel se diz ansioso, já 
que ainda há muito o que aprender. “Minhas 
expectativas são as melhores possíveis. Além 
do programa teórico e prático ter melhorado 
minha formação pessoal, acredito que levaria 
muitos anos para formar a rede de contatos 

que foi criada entre os médicos participantes 
do projeto.” 

As experiências adquiridas durante esses 
meses do programa Emerging Stars são impor-
tantes para a carreira de qualquer profissional. 
Nesse quesito, Orso destaca a influência da tro-
ca de experiências com outros médicos e cita o 
quão relevante isso é para a especialidade. “O 
curso está sendo muito bom para minha for-
mação como professor e pesquisador. Os treina-
mentos em comunicação, didática e liderança 
lapidam habilidades que não aprendemos em 
nossa formação como médicos e são funda-
mentais na carreira de um docente. Além dis-
so, a oportunidade de conhecer a realidade 
da endoscopia e gastroenterologia em vários 
locais diferentes do mundo está modificando 
o modo como vejo a especialidade.”

Ter contato com médicos de outros paí-
ses pode trazer experiências muito ricas para 
as especialidades médicas brasileiras. Além 
de estabelecer uma liderança no assunto, o 
programa pode auxiliar outros profissionais 
e, consequentemente, ganhar maior reconhe-
cimento. Em resumo, traz grandes benefícios 
para a endoscopia digestiva brasileira. 

1. Turma do Curso Emerging Stars

2. Luciano Lenz, à direita durante 

o treinamento

3. Ivan Roberto Bonotto Orso

2

3
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As pesquisas de opinião pública representam 
os desejos, satisfações e reivindicações da 
população. São extratos da voz do povo, 

relevantes recursos para decisões estratégicas no 
contexto dos interesses empresariais, sociais, polí-
ticos e governamentais. Conduzidas com rigorosos 
critérios metodológicos, permitem a avaliação da 
percepção de toda a população, ou de alguns de 
seus segmentos, sobre situações ou aspectos da 
vida cotidiana. As informações obtidas por meio 
dessas pesquisas, na área da assistência à saúde, 
constituem valiosos elementos de orientação aos 
gestores para correção de rumos, na procura das 
melhores condutas destinadas aos objetivos deter-
minados pelo legislador constitucional.

CFM: 
A VOZ 

DO POVO

CFM Mobilização
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A recente pesquisa CFM/Datafolha, am-
plamente divulgada em diversos canais de 
comunicação, contém importantes dados dos 
anseios e das necessidades populares, que 
expressam as experiências vividas no âmbito 
do Sistema Único de Saúde (SUS). Com um 
percentual de 36% das opiniões emitidas, o 
tempo de espera para atendimento está no 
topo do ranking da insatisfação dos brasilei-
ros com os serviços públicos de saúde. Entre 
os anos de 2014 e 2015, aumentou em 41% o 
número de pacientes que aguardam, por seis 
ou mais meses, atendimento de média ou alta 
complexidade. Tornou-se evidente que a rede 
pública não oferece a devida atenção às ca-
rências assistenciais da saúde da população, 
sobretudo daqueles que precisam de exames 
ou procedimentos em nível secundário ou 
terciário, como cirurgias, diálises, quimiote-
rapias, radioterapias etc.

Portanto, ficaram comprovadas as fa-
lhas da gestão que, além de priorizar sem 
êxito os cuidados primários na saúde, após 
inserir o paciente no SUS negligenciou o 
respeito às previsões constitucionais, de 
cuidados integrais e universais, tempes-
tivos e qualificados. Há que se dar ênfase 
à constatação da pesquisa CFM/Datafolha 
de que um contrato privado com um plano 
de saúde não desvincula o cidadão do SUS. 
Trata-se de um significativo contingente de 
pacientes, 40% dos 50 milhões de brasilei-
ros que, sem ter suas demandas de diagnós-
tico e de tratamento contempladas pelas 
operadoras de planos e seguros de saúde, 
recorrem ao SUS, como vítimas, muitas ve-
zes, de propaganda enganosa.

Tal circunstância de descaso contratual 
reflete-se no cognominado processo de ju-
dicialização da saúde e deixa claro que não 
se pode reduzir a participação do Estado no 
gasto sanitário total, sob a falsa premissa de 
assistência a 25% da população na área su-
plementar da saúde.

Outro ponto de impacto na pesquisa promo-
vida pelo CFM/Datafolha foi a compreensão, 
por 93% dos entrevistados, de que os profis-
sionais precisam de melhores condições para 

o desempenho de suas funções, ou seja, a 
quase totalidade dos pacientes do SUS que 
foram inqueridos reconheceram que a falta 
de estrutura, apesar dos compromissos voca-
cionais e dos esforços envidados pelos médi-
cos, lhes suprime, por omissão estatal, o di-
reito à saúde.

Ainda foi reconhecido por 86% dos en-
trevistados que os médicos merecem ser va-
lorizados com melhor remuneração e outros 
estímulos, em vínculos seguros de emprego 
e trabalho.

Estes são os protestos da população bra-
sileira por mais saúde e não por mais médi-
cos. Porém a surdez seletiva dos governan-
tes tem construído intransponível obstáculo 
à escuta da voz do povo. Assim, cabe lem-
brar: o governo que por longo período não 
ouve o seu povo continuará a governar por 
muito pouco tempo!

A categoria precisa estar permanente-
mente em alerta e mobilizada, atenta às 
orientações das entidades médicas. A hora 
é de ações que gerem mudanças, calcadas 
no esforço concreto para proporcionar aos 
médicos e a todos os brasileiros um futu-
ro melhor. É nisso que acreditamos. É esse 
nosso objetivo permanente.
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Carlos Vital Tavares Corrêa Lima, 
presidente do Conselho Federal de Medicina (CFM)



revista sOBeD janeiro/março  2016

amb

44

Preocupação

Florentino Cardoso,
presidente da Associação Médica Brasileira (AMB)

(eles gostam de citar exemplos), mas polí-
ticos e politiqueiros. Há fila de políticos no 
Ministério da Educação querendo uma facul-
dade de medicina para seu município? E o 
que dizer da pesquisa clínica, atravancada 
e atrasada pela burocracia estatal, deixando 
em desespero pacientes e pesquisadores, 
perdendo oportunidades para o desenvolvi-
mento? Não é mais só dengue, tem a zika, 
chikungunya e muito mais.

O Governo enviesa números, camufla indi-
cadores. Dizem que o Brasil precisa de 2,7 
médicos por mil habitantes (índice do Reino 
Unido). Isso não quer dizer garantia de bom 
indicador de saúde. Temos várias cidades 
com índice superior a esse (São Paulo, Rio 
de Janeiro, Porto Alegre e Brasília) e como 
é a saúde pública nesses locais? O Rio de 
Janeiro é o caos na saúde pública, hospitais 
universitários (UERJ e UFRJ) com leitos 
fechados, estrutura sucateada, falta de pes-
soal, de limpeza. E Brasília? Deus nos livre!

Urge avaliarmos escolas e egressos das 
escolas médicas, públicas e privadas, de 
maneira independente e não como quer o 
Governo, fazendo tudo e mal. Avaliar escolas 
e punir quem não tiver padrão mínimo. Pode 
uma escola médica ter nota dois (escore de 1 
a 5) em avaliação do Ministério da Educação 
e continuar funcionando normalmente?

A AMB esteve, está e estará sempre à dis-
posição para ajudar o Brasil, independente 
de governos, pois precisamos e queremos 
políticas de Estado, feitas com seriedade, 
compromisso, qualidade, competência e ver-
dades. Saúde é nosso bem maior e o povo 
brasileiro merece respeito!

Nossos mais sinceros agradecimentos, pela 
união e luta conjunta em diferentes momentos 
que buscamos o melhor para a saúde, medicina 
e médico brasileiro. Não é fácil o que estamos 
vivendo, em que avolumam-se crises e fala-
-se que ainda vai piorar. Juntemos forças, 
lutemos pelos bons ideais e causas coleti-
vas, que teremos sucesso. Um bom exemplo 
do frutífero e vitorioso trabalho coletivo: 
a SOBED, em conjunto com outras socie-
dades de especialidade irmãs, na Semana 
Brasileira do Aparelho Digestivo.

A Associação Médica Brasileira (AMB) 
trabalha firme e coesa, com dedicação e 
rapidez possível para acompanhar e desen-
volver um ótimo trabalho. Sabidamente, o 
atual governo federal não conduz o País de 
forma adequada, em especial na educação 
e saúde, como também em outros setores. 
Inflação crescente, desemprego e juros tam-
bém. Avolumam-se pessoas envolvidas em 
corrupção, levando-nos à piora progressiva 
de nossos indicadores sociais, econômicos e 
financeiros. Brasil sem rumo.

A assistência em saúde está mal, perdu-
rando longas filas de espera para consultas, 
exames e cirurgias. O ensino médico piora, 
com abertura desenfreada de escolas, sem 
devido rigor pela qualidade, preocupando-se 
tão somente com quantidade. Escolas médi-
cas agora são escolhidas a torto e a direito, 
com critérios que não os do Reino Unido 

A saúde na berlinda
Feliz 2016 a toda classe médica brasileira, 

trabalhadora, competente, dedicada e que 
tanto tem sofrido nos últimos anos, junto 

a expressivo número de pessoas, especialmente 
aquelas que dependem exclusivamente do sistema 
público de saúde (SUS), agonizante e caótico, pelo 
despreparo de governos incompetentes.
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Por dentro Agenda

7 a 9 de abril 
Semana Paulista do Aparelho 

Digestivo (SPAD)
Centro de Convenções Rebouças – 

São Paulo (SP)
spad.com.br

21 a 23 de abril
Congresso Sul-brasileiro de 

Doenças Digestivas (Digesul)
Centro Internacional de 

Eventos (CIE) – Florianópolis (SP)
digesul.com.br

abril

5 a 7 de maio
X Simpósio Internacional de  

Endoscopia Digestiva da Sobed
Centro de Convenções Arquiteto  

Rubens Gil de Camillo –  
Campo Grande (MS)

simposiodasobed2016.com.br

21 a 24 de maio
Digestive Disease Week (DDW 2016)

San Diego Convention Center – 
San Diego (EUA)

www.ddw.org

29 de outubro a 2 de novembro
XV SBAD – Semana Brasileira  

do Aparelho Digestivo
Expominas – Belo Horizonte (MG)

29 e 30 de julho
Curso SOBED/IRCAD

Barretos (SP)
sobed.org

maio

outubrojulho

7 a 9 de abril
XXVII Jornada Paulista de Atualização em 

Doenças Digestivas (JOPADDI)
Hotel JP – Ribeirão Preto (SP)

jopaddi.com.br

Confira na relação abaixo os principais eventos
ligados à gastroenterologia e à endoscopia

digestiva dos próximos meses

http://spad.com.br/
http://digesul.com.br/
http://simposiodasobed2016.com.br/
http://www.ddw.org/
http://sobed.org/
http://jopaddi.com.br/
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Por dentro Diretoria Nacional e Comissões

• diretoria nacional

Gestão 2015-2016
Presidente: Ramiro Robson Fernandes 

Mascarenhas (BA)

Vice-Presidente: Admar Borges da 

Costa Junior (PE)

1° Secretário: Paulo Fernando Souto 

Bittencourt (MG)

2° Secretário: Julio Cesar Souza Lobo (PR)

1º Tesoureiro: José Celso Ardengh (SP)

2ª Tesoureira: Maria Elizabeth Cardoso de 

Castro (RJ)

Diretor de Sede: Tomazo Antonio Prince 

Franzini (SP)

Conselho FisCal
Alice Mendes de Souza Cairo (BA)

Carlos Alberto Cappellanes (SP)

Carlos Alberto da Silva Barros (MG)

Dalton Marques Chaves (SP)

Rodrigo José Felipe (BA)

Sergio Luiz Bizinelli (PR)

Diretoria eleita
Gestão 2017-2018
Presidente: Flavio Hayato Ejima (DF)

Vice-Presidente: Jairo Silva Alves (MG)

1º Secretário: Afonso Celso da Silva 

Paredes (RJ)

2º Secretário: Ricardo Rangel de  

Paula Pessoa (CE)

1º Tesoureiro: Thiago Festa Secchi (SP)

2º Tesoureiro: Eduardo Nobuyuki  

Usuy Junior (SC)

• comissões estatutárias

eleitoral, De estatutos, 
reGimentos e reGulamentos

Presidente: Laercio Tenório Ribeiro (AL)

José Wenceslau da Costa Neto (AL)

aDmissão
Presidente: José Olympio Meirelles  

dos Santos (SP)

Antonio Gentil Neto (MS)

Mario Sérgio Lombardi Kassar (MS)

Cristiane Kibune Nagasako (SP)

Viviane Pinheiro Gomes (PE)

Glaucio Nobrega Souza (PB)

CientíFiCa e eDitorial
Presidente: José Celso Ardengh (SP)

Claudio Rolim Teixeira (RS)

Djalma Ernesto Coelho Neto (RJ)

Edivaldo Fraga Moreira (MG)

Eloa Marussi Morsoletto (Pr)

Everson Luiz de Almeida Artifon (SP)

Gilberto Reynaldo Mansur (RJ)

Luiz Claudio Miranda da Rocha (MG)

Marcos Clarencio Batista Silva (BA)

ÉtiCa e DeFesa ProFissional
Presidente: Paulo Afonso Leandro (MG)

Adriane Graicer Pelosof (SP)

Ana Maria Zuccaro (RJ)

Geraldo Ferreira Lima Junior (MG)

Jece Freitas Brandão (BA) 

Nestor Barbosa de Andrade (MG)

avaliação e CreDenCiamento De 
Centros De ensino e treinamento

Presidente: Admar Borges da  

Costa Junior (PE)

Daniela Medeiros Milhomem Cardoso (GO)

Eduardo Guimarães Houneaux de Moura (SP)

Eloá Marussi Morsoletto (PR)

Fauze Maluf Filho (SP)

Fernando Pavinato Marson (SP)

Giovani Antonio Bemvenuti (RS)

João Paulo de Souza Pontual

Renato Luz Carvalho (SP)

Simone Guaraldi da Silva (RJ)

título De esPeCialista e sua atualização
Presidente: Vitor Nunes Arantes (MG)

Secretário: José Celso Cunha Guerra  

Pinto Coelho (MG)

Afonso Celso da Silva Paredes (RJ)

Antonio Carlos Coelho Conrado (PE)

Daniela Medeiros Milhomem Cardoso (GO)

Edson Ide (SP)

Ermelindo Della Libera Junior (SP)

Luis Fernando Tullio (PR)

Luiz Leite Luna (RJ)

Manoel Ernesto Peçanha Gonçalves (SP)

Mauro José Wagner Moreira Maia (RS)

Paulo Fernando Souto Bittencourt (MG)

Sylon Ribeiro de Brito Junior (BA)

• comissões não estatutárias

eventos sobeD

CURSO INTERATIVO AO VIVO DE ENDOSCOPIA 
DIGESTIVA DIAGNÓSTICA E  
TERAPÊUTICA DA SOBED

Angelo Paulo Ferrari Junior (SP)

Artur Parada (SP)

Dalton Marques Chaves (SP)

Djalma Coelho (RJ)

Esteban Sadovsky (ES)

Everson Luiz de A. Artifon (SP)

Fauze Maluf Filho (SP)

Flávio Ivano (PR)

Gustavo A. de Paulo (SP)

Herbeth José Toledo Silva (AL)

José Celso Ardengh (SP)

José Flavio Ernesto Coelho (RJ)

Julio Cesar Pisani (PR)

Julio Cesar S. Lobo (PR)

Luiz Fernando Ferreira Campos (ES)

Manoel Galvão Neto (SP)

Marcos Bastos da Silva (ES)

Marcos Clarêncio da Silva (BA)

Maria Cristina Sartor (PR)

Paulo Roberto Arruda Alves (SP)

Rachel Canzi Almada de Souza (PR)

Ramiro Mascarenhas (BA)

Ricardo Dib (SP)

Rogerio Kuga (SP)

Sergio Luiz Bizinelli (PR)

Thiago Festa Secchi (SP)

Viriato João Leal da Cunha (SC)

Walton Albuquerque (MG)

SUPORTE AVANçADO DE VIDA  
Em ENDOSCOPIA (SAVE)

Sylon Ribeiro de Brito Junior (BA)

Marcos Clarêncio Batista Silva (BA)

TESTE SEUS CONhECImENTOS
Presidente: Jairo Silva Alves (MG)

assessoria À PresiDênCia
Igelmar Barreto Paes (BA)

Luiz Felipe Paula Soares (PR)

Conselho eDitorial e livros
Luiz Leite Luna (RJ)

Paulo Sakai (SP)
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ComuniCação
Coordenador: Bruno da Costa Martins (SP)

Alexandre de Sousa Carlos (SP)

Gustavo Andrade de Paulo (SP)

Jarbas Faraco M. Loureiro (SP)

José Celso Ardengh (SP)

Rodrigo Azevedo Rodrigues (SP)

Diretrizes e ProtoColos
Coordenador: Claudio Lyoiti  

Hashimoto (SP)

Adorisio Bonadiman (PR)

Alexandre de Sousa Carlos (SP)

Caio Cesar Furtado Freire (SP)

Cristina Flores (RS)

Fernando Pavinato Marson (SP)

Gustavo Andrade de Paulo (SP)

Huang Ling Fang (RJ)

Juliana Dantas Ramos Brito (PB)

Lix Alfredo Reis de Oliveira (SP)

Luana Vilarinho Borges (SP)

Luiza Maria Filomena Romanello (SP)

Marcela Paes Rosado Terra (SP) 

Maria Das Graças Pimenta Sanna (MG) 

Paulo Roberto Alves de Pinho (RJ) 

Rafael Gonzaga Nahoum (SP) 

Ricardo Teles Schulz (SC) 

Rodrigo de Rezende Zago (SP) 

Wladimir Campos de Araújo(BA) 

imPlantação De honorários mÉDiCos e 
CooPerativas nas uniDaDes estaDuais

Coordenador: Oswaldo Luiz  

Pavan Junior (ES)

Ana Celia Rego Sales (BA)

Antonio Gentil Neto (MS)

Artur Adolfo Parada  (SP)

Julio Cesar de Soares Veloso (DF)

Lincoln Eduardo V V de Castro Ferreira (MG)

Luiz Paulo Reis Galvão (PE)

Sergio Luiz Bizinelli (PR)

Viriato João Leal da Cunha (SC)

Wander Campos Marcos (MG)

Prevenção De CânCer  
Colorretal e mutirões

Coordenador: Lix Alfredo Reis  

de Oliveira (SP)

Carlos Eduardo Oliveira dos Santos (RS)

Claudio Rolim Teixeira (RS)

Flavio Heuta Ivano (PR)

Herbeth Jose Toledo Silva (AL)

José Olympio Meirelles dos Santos (SP)

Lincoln Eduardo V V de Castro Ferreira (MG)

Luiz Claudio Miranda da Rocha (MG)

Marcelo Averbach (SP)

Paulo Roberto Alves de Pinho (RJ)

Rodrigo José Felipe (BA)

Sergio Luiz Bizinelli (PR)

Ronaldo Taam (RJ)

relações internaCionais
Coordenador: Glaciomar Machado (RJ)

Admar Borges da Costa Junior (PE)

Jairo Silva Alves (MG)

José Celso Ardengh (SP)

Julio Carlos Pereira Lima (RS)

Simone Guaraldi da Silva (RJ)

Vitor Nunes Arantes (MG)

rePresentantes em instituições

CFm / Cnrm
Flavio Hayato Ejima (DF)

Admar Borges da Costa Junior (PE)

 

anvisa / Comsu
Carlos Alberto da Silva Barros (MG)

Flavio Hayato Ejima (DF)

 

amb  

CâmARA TéCNICA ImPlANTES

Wagner Colaiacovo (SP)

CONSElhOS DElIBERATIVO E CIENTífICO

Maria Das Graças Pimenta Sanna (MG)

Cna
Carlos Alberto da Silva Barros (MG)

Renato Baracat (SP)

eDitores revista CientíFiCa
Everson Luiz de Almeida Artifon (SP)

rePresentantes revistas
GED – GASTROENTEROlOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA

Paulo Roberto Arruda Alves (SP)

ARqUIVOS DE GASTROENTEROlOGIA

Everson Luiz de Almeida Artifon (SP)

• núcleos

ColanGioPanCreatoGraFia enDosCóPiCa 
retróGraDa (CPre)

Coordenador: Everson Luiz de  

Almeida Artifon (SP)

Djalma Ernesto Coelho Neto (RJ)

Julio Carlos Pereira Lima (RS)

Julio Cesar Pisani (PR)

Luiz Paulo Reis Galvão (PE)

Ricardo Rangel de Paula Pessoa (CE)

eCoenDosCoPia
Coordenador: Fauze Maluf Filho (SP)

Cesar Vivian Lopes (RS)

Eloy Taglieri (SP)

Marcos Clarencio Batista Silva (BA)

Rodrigo Roda Rodrigues da Silva (MG)

Simone Guaraldi da Silva (RJ)

Wladimir Campos de Araújo (BA)

Felipe Alves Retes (MG)

enDomiCrosCoPia ConFoCal
Coordenadora: Adriana Vaz  

Safatle-Ribeiro (SP)

Claudio Rolim Teixeira (RS)

Elisa Ryoka Baba (SP)

Fauze Maluf Filho  (SP)

José Celso Ardengh  (SP)

Lucio Giovanni Battista Rossini (SP)

Simone Guaraldi da Silva (RJ)

intestino DelGaDo
Coordenador: Artur Adolfo Parada (SP)

Afonso Celso da Silva Paredes (RJ)

Paula Bechara Poletti (SP)

Thiago Festa Secchi (SP)

 

PatoloGia enDosCóPiCa
Coordenador: Filadelfio Eucliedes  

Venco (SP)

PeDiatria
Coordenadora: Cristina Helena  

Targa Ferreira (RS)

Juliana Cristina Eloi (RS)

Mário César Vieira (PR)

Silvia Regina Cardoso (SP)
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Por dentro Diretorias estaduais

janeiro/março  2016

Av. Luiz Calheiros Junior, 110, Maceió | CEP: 57055-230 
(82) 8811-3339 | weneto@hotmail.com

Presidente: José Wenceslau Da Costa Neto 
Vice-Presidente: Herbeth José Toledo Silva 
1ª Secretária: Maria Marta Braga de Albuquerque
2º Secretário: Gilson de França dos Santos
1º Tesoureiro: José Nobre Pires
2º Tesoureiro: Francisco Milton Lucio Melo

• ALAGOAS

Rua do Congresso, 90, Manaus | CEP: 69010-970
(92) 9152-9119 | jeannemonique.gp@hotmail.com

Presidente: Jeanne Monique Guimarães Pimentel
Vice-Presidente: Ricardo Paes Barreto Ferreira
1º Secretário: Edilson Sarkis Gonçalves
2ª Secretária: Deborah Nadir Ferreira Botelho
1º Tesoureiro: Jorge Luis Bastos Arana
2º Tesoureiro: Lourenço Candido Neves 

• AMAZONAS

Rua Baependi, 162 - sala 03, Salvador | CEP: 40170-070
(71) 9338-0220 | sobedba@gmail.com

Presidente: Durval Gonçalves Rosa Neto 
Vice-Presidente: Luciano Magalhães Oliveira 
1º Secretário: Wladimir Campos de Araújo 
2º Secretário: Marcus Melo Martins dos Santos 
1º Tesoureiro: Daniel Barreto Lira Cavalcante 
2º Tesoureiro: Luiz Sergio do Amaral Junior

• BAHIA

Av. Santos Dumont, 1168 - Sala 301, Fortaleza | CEP: 60150-160 
(85) 9985-5636 | mans@ufc.br

Presidente: Miguel Angelo Nobre e Souza
Vice-Presidente: Eder Janes Cavalcante Guerra
1º Secretário: Tarciso Daniel Dos Santos da Rocha
2º Secretário: Marcellus Henrique Loiola P. de Souza
1º Tesoureiro: Daniel de Paula Pessoa Ferreira
2º Tesoureiro: Decio Sampaio Couto Junior

• CEARÁ

Setor de Clubes Sul - SCS - Trecho 03- Conj 06- Sala 208, Brasília
CEP: 70200-003  | (61) 9989-4131 julio.veloso@camara.gov.br 

Presidente: Julio Cesar Soares Veloso
Vice-Presidente: Flavio Hayato Ejima
1º Secretário: Rodrigo Aires de Castro
2º Secretário: Tecio de Araújo Couto
1º Tesoureiro: Bruno Chaves Salomão
2ª Tesoureira: Zuleica Barrio Bortoli

• DISTRITO FEDERAL

Associação Médica do Espirito Santo – Sede SOBED/ES
Rua Francisco Rubim, 395, Bento Ferreira, Vitória/ES 
(27) 3324-1333  |  (27) 9902-3779  |  Whatsapp: (27) 99222-9826 
sobedestadual.es@gmail.com  |  luisfdsilva@yahoo.com.br
Presidente: Luis Filipe Duarte da Silva
Vice-Presidente: Bruno de Souza Ribeiro
1º Secretário: Antonio Zanotelli
2ª Secretária: Roseane Valeria Bicalho Ferreira Assis
1º Tesoureiro: Antonio Luiz Lazzari
2º Tesoureiro: Roger Luiz de Oliveira Costa

• ESpíRITO SANTO

Av. Portugal, 1052, Goiânia | CEP: 74150-030 
(62) 3251-7208 | sobedgoias@hotmail.com 

Presidente: Daniela Medeiros Milhomem Cardoso
Vice-Presidente: Américo de Oliveira Silvério
1º Secretário: Marcos Vinicius da Silva Ney
2º Secretário: Marcius Vinicius de Moraes
1º Tesoureiro: Fernando Henrique Porto Barbosa Ramos
2ª Tesoureira: Mirela Rebouças Fernandes de Lima
Conselho Fiscal: Fabiano Pizzo Reis e Eduardo Aguiar S. Neto

• GOIÁS

Rua Carutapera, Quadra 37 B, nº 2, Jd. Renascença, São Luis 
CEP: 65075-690 |(98) 6227-7106 | glacimarazevedo@ig.com.br 

Presidente: Djalma dos Santos
Vice-Presidente: Nailton Jorge Ferreira Lyra
1ª Secretária: Keila Regina Matos Cantanhede
2º Secretário: George Hermes Rêgo de Oliveira
1º Tesoureiro: Milko Abrantes de Oliveira
2ª Tesoureira: Jerusa Santos dos Reis

• MARANHãO

Rua 25 de Agosto, 33, Apto 1801, Edificio Maison Du Park, Cuiabá
CEP: 78043-382 | (65) 9983-1701 | ronama@terra.com.br 

Presidente: Roberto Carlos Fraife Barreto
Vice-Presidente: Carlos Eduardo Miranda de Barros
1º Secretário: Benedito Borges Almeida Filho
2º Secretário: José Geraldo Favalesso
1º Tesoureiro: Elton Hugo Maia Teixeira
2º Tesoureiro: Ubirajarbas Miranda Vinagre

• MATO GROSSO

Av. Afonso Pena, 4455, Campo Grande | CEP: 79020-000 (67) 
92143687 (67) 33823826 | uniendo@terra.com.br 

Presidente: Antonio Gentil Neto
Vice-Presidente: Carlos Marcelo Dotti
1ª Secretária: Eduarda Nassar Tebet Ajeje
2º Secretário: Adriano Fernandes da Silva
1ª Tesoureira: Agatha Christie Fernandes Gonzáles Molinari
2º Tesoureiro: Fernão Gonçalves Magalhães
C. Fiscal: José K. Tobaru, Thiago A. Domingos e Rogério N. Martins

• MATO GROSSO DO SuL

Av. João Pinheiro, 161, Belo Horizonte
CEP: 30130-180 (31) 3247-1647  |  sobedmg@ammg.org.br 

Presidente: Christiane Soares Poncinelli
Vice-Presidente: Elmar José Moreira Lima
1ª Secretária: Patrícia Coelho Fraga Moreira 
2ª Secretária: Karen Orsini de Magalhães Brescia
1º Tesoureiro: Rodrigo Roda Rodrigues da Silva
2º Tesoureiro: Geraldo Henrique Gouvêa de Miranda

• MINAS GERAIS

Rua Roberto Camelier 202/501 VC, Belém
CEP: 66025-420 | marcosmd@uol.com.br 

Presidente: Marcos Moreno Domingos
Vice-Presidente: Erivaldo de Araújo Maués
Secretária: Aida Lopes Sirotheau Correa
Tesoureira: Lilian Costa Almeida

• pARÁ

mailto:weneto@hotmail.com
mailto:jeannemonique.gp@hotmail.com
mailto:sobedba@gmail.com
mailto:mans@ufc.br
mailto:julio.veloso@camara.gov.br
mailto:sobedestadual.es@gmail.com
mailto:luisfdsilva@yahoo.com.br
mailto:sobedgoias@hotmail.com
mailto:glacimarazevedo@ig.com.br
mailto:ronama@terra.com.br
mailto:uniendo@terra.com.br
mailto:sobedmg@ammg.org.br
mailto:marcosmd@uol.com.br
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Av. Ipiranga, 5.311, sl. 210, Porto Alegre
CEP: 90610-001 (51) 3014-2072 

Presidente: Carlos Eduardo Oliveira dos Santos
Vice-Presidente: Alexandro Vaesken Alves
1º Secretário: Ari Ben-Hur Stefani Leão 
1º Tesoureiro: César Vivian Lopes

• rio GranDe Do sul

Serviço de Endoscopia-Hospital 9 de Julho de Rondônia 
Rua Senador Álvaro Maia, 1600, Porto Velho | CEP: 76801-270 
(69) 3224-7917 (69) 3216-1187 | docmarcelo@hotmail.com 

Presidente: Marcelo Pereira Da Silva
Vice-Presidente: Olavo Raimundo dos Santos Filho
1º Secretário: Spencer Vaiciunas
2ª Secretária: Adriana Silva Assis
1ª Tesoureira: Márcia Coelho De Mello Bach
2º Tesoureiro: Victor Hugo Pereira Marques

• ronDÔnia

Rodovia SC 401, nº 3854, Km 04, Florianópolis
CEP: 88032-005 | (48) 3231-0324 | sobedsc@acm.org.br 

Presidente: Odemari Miranda Ferrari
Vice-Presidente: Amilton Carniel Guimarães
1º Secretário: Francisco José Salfer do Amaral
2º Secretário: Luiz Carlos Bianchi
1º Tesoureiro: Jolnei Antonio Hawerroth
2º Tesoureiro: Juliano Coelho Ludvig
Conselho Fiscal: Silvana Dagostin e Felipe Paludo Salles

• santa Catarina

Rua Itapeva, 202, sl. 98, São Paulo | CEP: 01332-000
(11) 3288-6883 | sobedsp@uol.com.br 

Presidente: Dalton Marques Chaves
Vice-Presidente: Gustavo Andrade de Paulo
1º Secretário: Renato Luz Carvalho
2ª Secretária: Regina Rie Imada
1º Tesoureiro: Marcel Langer
2º Tesoureiro: Ricardo Anuar Dib

• são Paulo

R. Guilhermino Rezende, 462, 1º andar, São José – Aracaju
CEP: 49020-270 | (79) 9977-7653

Presidente: Patrícia Santos Rodrigues Costa
1ª Secretária: Simone Déda Lima Barreto
1º Tesoureiro: Miraldo Nascimento da Silva Filho
2º Tesoureiro: Jilva Pinto Monteiro

• serGiPe

Qd 206 Sul – Alameda 12 – Lote 41, Palmas | CEP: 77020-521 
(63) 3215-1877 (63) 8428-2571 | eduardokomka@gmail.com 

Presidente: Eduardo Komka Filho
Vice-Presidente: Mery Tossa Nakamura
1º Secretário: Francisco Valtercio Pereira
2º Secretário: José Augusto Menezes Freitas de Campos
1º Tesoureiro: Zoroastro Henrique de Santana
2º Tesoureiro: Jose de Brito Filho

• toCantins

Av. Epitácio Pessoa, 3360, João Pessoa | CEP: 58840-000 
(83) 2106-0900 (83) 9121-9144 | pedro@hospital.unimedjp.com.br 

Presidente: Pedro Ferreira de Sousa Filho 
Vice-Presidente: Edigar Targino da Rocha Junior
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por José Celso Ardengh, 1º tesoureiro e presidente

da Comissão Científica e Editorial da SOBED

Endoscopia digestiva

Nesta edição da editoria
Teste seus Conhecimentos, 

temas relacionados à endoscopia 
digestiva e á coloscopia. Confira 

a seguir as perguntas e consulte as 
respostas no site da SOBED. Boa diversão!

janeiro/março  2016

I. Qual o MELHOR exame de imagem para o diagnós-
tico diferencial entre as várias causas de constipação 
intestinal crônica?

a. Radiografia simples do abdômen 
b. Enema opaco
c. Tomografia de pelve
d. Manometria retal
e. Colonoscopia

II. Em relação ao toque anorretal, NÃO podemos 
afirmar que:

a. Permite identificar lesões até o reto médio, no fun-
do de saco de Douglas, em ovários e na próstata.

b. Faz parte do exame proctológico e inclui 
    inspeção dinâmica do ânus, o toque anorretal
    e a anorretoscopia.
c. Possibilita a localização e o estadiamento de lesões 

polipoides e neoplasias malignas do reto.
d. Sua realização precede a retoscopia.
e. Mesmo quando indicada a colonoscopia, não se 

deve deixar de realizar o toque anorretal.

III. Paciente com 72 anos de idade foi encaminhado 
da unidade básica de saúde para a realização de um 
exame endoscópico em decorrência de dor epigástrica 
pós-alimentar, sensação de plenitude pós-prandial há 
seis meses e emagrecimento de 7 kg nesse período. O 
paciente é portador de válvula mitral metálica e faz uso 
de warfarina. O tempo de protrombina (INR) do dia an-
terior ao exame endoscópico é de 2. Com base na ima-
gem encontrada no exame endoscópico, a conduta é:

a. Interromper o exame, suspender o anticoagulante 
e remarcar após uma semana com INR dentro da 
faixa da normalidade.

Confira as respostas para essas 
questões no site da SOBED
sobed.org.br/noticia/respostas-teste-seus-conhecimentos/

b. Realizar a biópsia da lesão no mesmo ato.
c. Interromper o exame, suspender a warfarina e 

iniciar heparina de baixo peso molecular  
e remarcá-lo em uma semana com  
suspensão da heparina de baixo peso  
molecular 12 horas antes.

d. Interromper o exame, suspender o  
anticoagulante, iniciar terapia antiplaquetária 
com ácido acetilsalicílico e realizar o  
procedimento com INR dentro da faixa  
da normalidade.

e. Realizar a dissecção submucosa endoscópica.

IV. Homem, 42 anos de idade, está em tratamento de 
carcinoma espinocelular do esôfago mediante quimio-
terapia e radioterapia associada à gastrostomia para 
alimentação há seis semanas em hospital terciário. 
Há cerca de uma hora, procurou a unidade de pronto 
atendimento, referindo que a sonda de gastrostomia 
está obstruída. Das alternativas abaixo, qual a melhor 
a ser adotada para a intercorrência atual:

a. Trocá-la, na própria unidade 
   de pronto atendimento.
b. Realizar exame contrastado pela gastrostomia.
c. Adaptação de bolsa coletora à sonda de 
   gastrostomia para drenagem por gravidade.
d. Encaminhamento para a equipe de 
   oncologia do hospital terciário.
e. Após jejum de seis horas, trocar a sonda 
   sob visão endoscópica.

Questão III
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