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Flávio Hayato Ejima

Presidente da SOBED Nacional 

Esta é a primeira edição e também a primeira vez na Revista 

SOBED em que me dirijo aos associados na posição de presiden-

te da SOBED Nacional – gestão 2017-2018. A edição foi produzida 

com base em uma discussão com a Comissão de Comunicação e 

os membros da Diretoria. Os assuntos trazidos têm como objetivo 

oferecer informações de interesse da especialidade, curiosidades e 

outros alertas institucionais importantes da SOBED.

O In Loco aborda o segundo evento mais importante do calendário 

da endoscopia no ano: o Simpósio Internacional de Endoscopia Diges-

tiva da SOBED. A 11ª edição acontece em Vitória (ES), entre 18 e 20 

de maio. Saiba mais sobre a programação, cursos complementares e 

prazos de inscrição com desconto. Na sequência, o Em Ação fala sobre 

um mercado ainda tímido do País, mas que tem relação direta com a 

endoscopia e os profissionais da área: seguro de equipamentos médi-

cos. Confira as características e desafios dessa área.

Por fim, o INFO retrata as possibilidades terapêuticas e os desa-

fios do diagnóstico das doenças inflamatórias intestinais, e a Repor-

tagem amplia a discussão sobre o mesentério. O ‘novo órgão’ foi 

destaque na mídia e gerou certa dose de polêmica sobre o assunto. 

Finalizo agradecendo novamente a confiança e pedimos aos mais 

de dois mil associados que participem da vida ativa da Sociedade. 

Esse espaço é de todos nós. Precisamos de uma Sociedade forte, 

sustentável e profissional para que conquistemos nossos objetivos. 

Falei um pouco mais no DNA sobre as perspectivas, estratégias e 

desafios da SOBED.

AnoS DE muITo TRABAlho

mailto:rspress@rspress.com.br
http://www.rspress.com.br/
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Profissionais de diversas partes do País estiveram 
reunidos no Ircad América Latina, em Barretos 
(SP), para o Curso de Mucosectomia e Próteses 
Endoscópicas do Cólon, realizado pela SOBED. 
Com o objetivo de aperfeiçoar as técnicas de 
especialistas que realizam colonoscopias com 
frequência, o Curso ofereceu a possibilidade aos 
participantes de conhecer e treinar técnicas bási-
cas e avançadas de mucosectomia e colocação de 
próteses endoscópicas. O Curso disponibilizado 
pela SOBED foi pensado para garantir um bom  
diagnóstico e tratamento de doenças como cân-
cer, uma vez que essas práticas são consideradas 
indispensáveis para a prevenção. 

Realizado nos dias 16 e 17 de dezembro e divi-
dido em duas partes, o Curso abordou primeiro a 
parte teórica e teve grande interação da plateia com 
os preceptores. Na sequência, a parte prática teve 
a divisão dos grupos em estações para a realização 
dos procedimentos (hands on) de cirurgia colorretal 
e fundamentos do uso do bisturi elétrico. As aulas 
foram ministradas por profissionais qualificados 
da área; o corpo docente foi formado por: Bruno 
Medrado, Cláudio Rogério Solak, Claudio Rolim 
Teixeira, Eduardo Aimoré Bonin, Fábio Shiguehissa 
Kawaguti, Filadelfio Euclides Venco, Gustavo de 
Oliveira Luz, Gilberto Fava, Jairo Silva Alves, José 
Celso Ardengh, José Luiz Paccos, Kelly Menezio 
Giardina Oliveira, Lix Alfredo Reis de Oliveira, Luís 
Gustavo Romagnolo, Luis Masuo Maruta, Maria 
Cristina Sartor, Maria Elizabeth Cardoso de Castro, 
Mauricio Paulin Sorbello, Nelson Miyajima, Paulo 
Fernando Souto Bittencourt, Ramiro Mascarenhas, 
Tiago Franco Vilela Filho, Tomazo Franzini, Wag-
ner Colaiacovo e Walton Albuquerque.

De acordo com o então presidente da SOBED, 
Ramiro Mascarenhas, a atividade foi muito gra-
tificante e os alunos tiveram a oportunidade de 
treinar em peças e realizar procedimentos, sem-
pre com o auxílio de um professor.

Curso de Mucosectomia e 
Próteses Endoscópicas do Cólon

Aproximadamente 50 pessoas participaram do Curso
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Luciano Abdalla ao lado de parte da comissão que avaliou 
a Maratona de Vídeos

Os endoscopistas associados à SOBED têm à disposição 
uma das mais completas bibliotecas médicas on-line do 
mundo: a Rede Informática de Medicina Avançada (RIMA), 
um meio prático para pesquisar avanços técnicos da área 
e atualizar conhecimentos. 
 A biblioteca permite o acesso instantâneo, em qualquer com-
putador, a 2.600 revistas científicas com textos completos e 
tradução simultânea. Desse total, 59 são publicações da espe-
cialidade, incluindo Endoscopy, Gastrointestinal Endoscopy, 
Gastroenterology, GUT, Hepatology e Gastrointestinal 
Endoscopy ClinicsNorth America.
 
Após esses dois anos de uso da ferramenta, alguns dados 
interessantes sobre a RIMA já podem ser observados:

•	 A	maioria	dos	usuários	é	de	São	Paulo	(19%),	Minas	
Gerais	(14%)	e	Rio	de	Janeiro	(11%);

•	 Quando	o	assunto	é	idade	dos	que	acessam,	36%	tem	
entre	35	e	44	anos;	outros	28%	dos	endoscopistas	
com	acesso	à	RIMA	por	meio	da	SOBED	têm	entre	45	
e	54	anos;

•	 Em	média,	cada	usuário	da	RIMA	ingressou	seis	vezes	
por	mês	no	campus,	permanecendo	um	total	de	34	
minutos on-line nesse mesmo período.

Caso tenha interesse, o associado quite da SOBED poderá 
solicitar	a	qualquer	momento	sua	chave	de	acesso.	Para	
isso, basta acessar a área restrita do site e procurar na 
lista de serviços pelo item ‘RIMA’.

BiBlioteca rima completa 
dois anos na soBed

Maratona de Vídeos  
da SOBED-RJ
A Reunião Científica da SOBED-RJ realizada em 
5 de dezembro, no auditório da Casa de Saúde 
São José, teve uma Maratona de Vídeos enviados 
por diversos endoscopistas.

A Reunião teve início com a presidente da 
SOBED-RJ, Elizabeth Castro, explicando a im-
portância desse tipo de atividade, e logo após 
começaram as apresentações de vídeos com 
debate sobre as técnicas utilizadas e sobre os 
casos. Ao final, o vencedor da Maratona foi o 
endoscopista Luciano Abdalla. Como prêmio, 
ele terá direito a inscrição grátis na XVI Sema-
na Brasileira do Aparelho Digestivo (SBAD), a 
ser realizada de 11 a 15 de novembro de 2017, 
em Brasília (DF). 

Também participaram da Maratona os profis-
sionais: Laura Helman, Fernanda Argolo, Juliana 
Delgado, Daniela Barletta, Juliana Piedade, Mar-
cela Mathias e Lara Cinotto.
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As inscrições para as provas de 

título de especialista e certi-

ficado de atuação em endos-

copia digestiva da SOBED já 

estão abertas. 

Ambos os concursos serão 

divididos em duas provas. A 

primeira, de conhecimentos 

teóricos e interpretativos sobre 

imagens, filmes e radiografias 

endoscópicas, sobre temas de 

gastroenterologia (clínica e 

cirúrgica) e endoscopia diges-

tiva: diagnóstica e terapêu-

tica, nas áreas de EDA, colo-

noscopia,	CPRE,	enteroscopia	

e ecoendoscopia, e assun-

tos relacionados a sedação, 

Anvisa	e	CFM.	 Já	a	segunda	

prova, para os aprovados na 

parte teórica, será prático-oral  

individual em data a ser defi-

nida posteriormente. 

A prova de conhecimentos 

teóricos	será	realizada	em	21	de	

maio, em Vitória (ES), durante 

o XI Simpósio Internacional de 

Endoscopia Digestiva da SOBED 

(XI SIED). 

Para	mais	informações,	acesse	

o site da SOBED: sobed.org.br.

Fique atento!

Uma importante comitiva de endoscopistas brasileiros participou 
do World Congress of GI Endoscopy (ENDO 2017), realizado em 
Hyderabad, na Índia. 

O encontro aconteceu entre 16 e 19 de fevereiro e teve entre 
os membros da organização o endoscopista Paulo Sakai, professor 
associado do Departamento de Gastroenterologia da FMUSP e dire-
tor do Serviço de Endoscopia Gastrointestinal do HC-FMUSP. Saiba 
mais sobre a cobertura do encontro e a participação brasileira nas 
demais mídias da SOBED.

Endoscopistas brasileiros 
participam do ENDO 
2017, na Índia

Parte da comitiva de brasileiros que esteve presente no ENDO 2017

Endoscopista assume cargo  
na diretoria do Cremerj
A endoscopista do Rio de Janeiro (RJ) Erika Monteiro Reis assu-
miu, em 1º de fevereiro, o cargo de diretora tesoureira do Conse-
lho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (Cremerj). 
Durante a posse, o então presidente Pablo Vazquez empossou ofi-
cialmente na presidência o pediatra Dr. Nelson Nahon. 
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Durante o encerramento do ciclo de Reuniões Cientí-
ficas da SOBED-MG, o endoscopista e cirurgião colo-
proctologista Dr. Marcelo Averbach, do Hospital Sírio-
-Libanês, falou sobre o Projeto de Rastreamento do 
Câncer Gastrointestinal na Amazônia. 

O trabalho, que teve início em outubro de 2015, 
tem finalidades assistenciais e didáticas, uma vez que 
acadêmicos e residentes são levados para a região do 
rio Tapajós para atender a população ribeirinha. Se-
gundo Averbach, a região onde o estudo é feito é ex-
tremamente carente e todo o material usado para os 
procedimentos tem de ser levado para lá. 

O público-alvo do trabalho são pessoas assinto-
máticas entre 50 e 70 anos que vivem no local. São 
realizados dois exames por pessoa: colonoscopia e en-
doscopia. Do início do projeto até dezembro de 2016, 
foram realizados 1.500 atendimentos e três mil exa-
mes - a meta para 2017 é atender 2.300 pacientes.  

Projeto de Rastreamento do Câncer 
Gastrointestinal na Amazônia 
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SBAD 2017
A XVI Semana Brasileira do Aparelho Digestivo 
(SBAD 2017) acontecerá em novembro, mas as 
informações já começam a ser divulgadas. O 
evento, que acontecerá entre 11 e 15 de no-
vembro, é considerado o maior e mais impor-
tante na área médica e científica voltado aos 

temas do aparelho digestivo na América Lati-
na. O local escolhido é o Centro Internacional 
de Convenções do Brasil, em Brasília (DF). 

Confira a seguir a grade com os valores de 
inscrição com desconto:

Categoria
Até

15/5/2017

Até

15/8/2017

Até

20/10/2017

Após 
20/10/2017 

e no local

Médicos Sócios FBG, SOBED, CBCD R$ 700,00 R$ 800,00 R$ 950,00 R$ 1.100,00

Médicos Não Sócios R$ 1.200,00 R$ 1.300,00 R$ 1.500,00 R$ 1.600,00

Estudantes de Medicina / Participantes de Ligas Acadêmicas 
de Gastroenterologia, Endoscopia ou Cirurgia do Aparelho 
Digestivo

R$ 250,00 R$ 300,00 R$ 350,00 R$ 400,00

Residentes em Medicina e Pós-Graduandos R$ 420,00 R$ 470,00 R$ 530,00 R$ 600,00

Outros Profissionais da Área de Saúde R$ 420,00 R$ 470,00 R$ 530,00 R$ 600,00

As inscrições são feitas no site da SBAD: 
www.sbad2017.com.br

A	edição	de	2017	do	Programa	Interdisciplinar	de	Atualização	
em	Aparelho	Digestivo	&	Trauma	acontecerá	entre	18	e	20	
de	maio,	no	Expo	D.	Pedro,	em	Campinas	(SP).

O	evento	acontece	desde	2008	e	visa	informar	e	discu-
tir os problemas e soluções no tratamento dos distúrbios do 

aparelho digestivo e seus respectivos traumas. Com foco nos 
profissionais	do	interior	de	São	Paulo	e	demais	estados,	toda	a	
programação é discutida com base na realidade dessas regiões. 

Membros associados quites da SOBED possuem desconto na 
inscrição	para	o	evento.	Saiba	mais	em:	campinas2017.com.br.

inscrições aBertas para o intergastro & trauma

http://www.sbad2017.com.br/
http://campinas2017.com.br/
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Hopkins International 
Therapeutic Endoscopy 
Course (HITEC)
Entre 5 e 7 de abril, a Escola de Medicina do 
Johns Hopkins Hospital, em Baltimore (EUA), 
oferecerá o Hopkins International  Therapeutic 
Endoscopy Course (HITEC). O curso tem como 
objetivo apresentar as atualizações da endosco-
pia na prática com casos ao vivo.  Além de ga-
rantir abrangência de técnicas ideais para me-
lhorar as habilidades endoscópicas, ele contará 
com renomados endoscopistas internacionais. 

curso de ligadura 
elástica em sp

O Núcleo de Apoio à Gastroenterologia (Nagastro) orga-
nizou,	em	24	e	25	de	março,	um	Curso	Hands On em 
Ligadura Elástica.  Sob a coordenação de Ricardo Anuar 
Dib e Tomás Navarro Rodriguez, o Curso aconteceu no 
Hospital	Ipiranga,	em	São	Paulo	(SP).

Aproximadamente	15	participantes	tiveram	a	opor-
tunidade de obter informações teóricas e, principal-
mente, da parte prática da realização da ligadura elás-
tica. Associados quites da SOBED tiveram desconto. Saiba 
mais sobre o Nagastro em nagastro.com.br.

SOBED-MG de casa  
nova para as Reuniões 
As Reuniões Científicas da SOBED-MG 
têm casa nova em 2017. O local escolhido 
foi o IDEA Espaço Cultural, em Belo Ho-
rizonte (MG). 

A primeira Reunião teve como tema 
Acalásia e aconteceu em 6 de fevereiro. As 

apresentações discutiram os assuntos: Papel 
da manometria de alta resolução, com Mau-
rício Bravim; Dilatação endoscópica: técnica 
e resultados, com Itibere Pessoa da Costa;  
e POEM: técnica e resultados, com Walton  
Albuquerque. 

©
SO

BE
D-

M
G 

/ 
Di

vu
lg

aç
ão

http://nagastro.com.br/


revista sOBeD janeiro/março  2017

RADAR sobeD Notas

12

Nos dias 31 de março e 1º de abril, a 14ª edição do 
Módulo de Atualização em Gastroenterologia e Endosco-
pia Digestiva aconteceu na cidade de Gravatal, interior 
de Santa Catarina. O evento teve apoio da SOBED-SC e 
a programação teve miniconferências sobre a atualiza-
ção em endoscopia digestiva, além da sessão de casos 
clínicos e o I Encontro dos Serviços de Endoscopia de 
Santa Catarina – Dificuldades e Perspectivas.

Houve ainda um jantar de confraternização e a 
palestra do arquiteto e velejador Norberto Zaniboni, 
que falou sobre os 25 mil km navegados pelo Oceano 
Atlântico em um veleiro. 

XIV Módulo de 
Atualização teve 
apoio da SOBED-SC

Sétima edição do Mutirão realizou aproximadamente 100 exames

A	SOBED-RJ	informou	aos	asso-
ciados que suas Reuniões 
Científicas mensais passaram, 
em	2017,	a	ser	realizadas	às	
quartas-feiras. O local e horá-
rio permanecem os mesmos: 
auditório da Casa de Saúde 
São	José,	no	Humaitá,	às	19h.	

A estreia deste ano acon-
teceu	em	15	de	março,	com	
palestra realizada pelo pre-
sidente da SOBED-MG, Vitor 
Arantes. Ele também é coorde-
nador da Seção de Endoscopia 
do Hospital das Clínicas e 
Mater Dei Contorno e pro-
fessor adjunto do Instituto 

mudança de data nas  
reuniões da soBed-rJ

taBela de inscrições 
para o Xi simpósio 
internacional  
de endoscopia  
digestiva da soBed

Inscreva-se para o XI SIED a partir do 
site: www.sied.org.br.

Até 5/3/17
Médicos sócios SOBED, FBG e CBCD - 
R$	375,00
Médicos não sócios - R$ 590,00
Outros profissionais da área da saúde 
–	R$	445,00
Residentes de medicina sócios SOBED 
–	R$	110,00
Residentes de medicina não sócios 
SOBED	–	R$	110,00

Até 5/5/17
Médicos sócios SOBED, FBG e CBCD - 
R$	515,00
Médicos	não	sócios	-	R$	730,00
Outros profissionais da área da saúde 
–	R$	480,00
Residentes de medicina sócios SOBED 
–	R$	190,00
Residentes de medicina não sócios 
SOBED	–	R$	190,00

Após 5/5/17
Médicos sócios SOBED, FBG e CBCD - 
R$	640,00
Médicos	não	sócios	-	R$	855,00
Outros profissionais da área da saúde 
– R$ 590,00
Residentes de medicina sócios SOBED 
–	R$	270,00
Residentes de medicina não sócios 
SOBED	–	R$	270,00

Alfa de Gastroenterologia. Na 
oportunidade, o palestrante 
falou sobre dissecção endos-
cópica de submucosa. 
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Carta aos/as Presidentes das Unidades 
Estaduais SOBED e demais associados

A comunicação é uma das principais ferramentas de interação, relacionamento e divulgação dos 
serviços, eventos e produtos oferecidos pela SOBED aos nossos associados.
Cada vez mais, as instituições e empresas vêm fortalecendo a ideia de uma comunicação integrada e 
presente como meio de engajar equipes e fidelizar clientes, sócios e parceiros.
Precisamos que essa comunicação na SOBED aconteça de forma integrada, para que possamos  seguir 
com nossos objetivos de tornar a especialidade mais forte e unida.
Por isso, gostaríamos de reforçar o convite e lembrar que há um espaço aberto para que 
as estaduais encaminhem sugestões de pauta para os meios de comunicação da Sociedade  (Revista 
SOBED, site, Facebook, newsletters, entre outros) e, principalmente, para que haja a troca de informações 
sobre os eventos, ações realizadas pelas Estaduais e conquistas obtidas no âmbito regional.

As sugestões devem ser enviadas através do e-mail associados@sobed.org.br.
Esse espaço existe e é de vocês! Aproveitem!

Solicitamos também, para as Estaduais que ainda não enviaram, a composição da Diretoria gestão 
2017-2018; o endereço completo; e-mail e telefone. São dados que devem ser divulgados em nosso 
site e Revista.

Dr. Flávio Ejima
Presidente da SOBED Nacional

Dr. Tomazo Franzini

Comissão de Comunicação da SOBED Nacional  

mailto:associados@sobed.org.br
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Confira as datas e os temas das palestras das Reuniões 

Científicas	da	SOBED-RJ	para	o	1º	semestre	de	2017:

5/4

•	Caso	clínico	do	Hospital	Federal	de	Ipanema;

•	Palestra	sobre	Endopróteses	no	trato	digestório	alto.	

Indicações e resultados nas doenças malignas, benignas e 

complicações	pós-operatórias	com	o	Dr.	Ângelo	Paulo	Ferrari	

Junior,	livre	docente	da	disciplina	de	Gastroenterologia	da	EPM-

UNIFESP	e	médico	endoscopista	do	Hospital	Albert	Einstein.

10/5

•	Palestra	sobre	Oficina	de	Gastrostomias	e	Jejunostomias	

•	Técnicas,	resultados	e	complicações,	com	o	Dr.	Gustavo	

Mello, chefe do Serviço de Endoscopia Digestiva do INCA.

7/6

•	Palestra	sobre	Drenagem	Biliar	Ecoguiada,	com	o	Dr.	José	

Celso	Ardengh,	do	Hospital	9	de	Julho	(SP).

programação das  
reuniões cientíFicas  
da soBed-rJ

Sushi & Endoscopia 
organizado pela 
SOBED-PE
Coordenado por Admar Borges da Costa Junior e Gerson 
Brasil, o já tradicional encontro Sushi & Endoscopia or-
ganizado pela SOBED-PE, aconteceu em 27 de março, no 
bairro de Graças, em Recife (PE). Além da apresentação 
de casos clínicos, o evento teve a participação do profes-
sor Adjunto do Instituto Alfa de Gastroenterologia (IAG) 
da Faculdade de Medicina da UFMG, Vitor Arantes. 



REVISTA SOBEDjaneiro/março  2017 15



revista sOBeD janeiro/março  201716

Ciência e 
turismo no 
Espírito Santo

RADAR sobeD In Loco



REVISTA SOBEDjaneiro/março  2017 17

Por Daniella Pina

Em maio, Vitória recebe o  
XI Simpósio Internacional de 

Endoscopia Digestiva da SOBED

D  e acordo com o dicio-
nário brasileiro de 
língua portuguesa, 
o termo ‘interativo’ se 
refere a tudo aquilo 

que possibilita a troca de dados ou 
informações de um indivíduo com um 
emissor. Partindo desse conceito, o XI 
Simpósio Internacional de Endoscopia 
Digestiva (SIED) da SOBED trará a 
interatividade ao centro de suas ati-
vidades, estimulando os participantes 
a se comunicarem com moderadores 
e debatedores em todos os módulos. 

O evento acontece de 18 a 20 de 
maio, em Vitória (ES), e deve receber 
aproximadamente 500 participantes, 
primando pela fundamentação e evo-
lução técnico-científica peculiar dos 
eventos da SOBED. “Isso sem contar a 
relevância social em razão do Mutirão, 
que permitirá a divulgação de infor-
mações e a conscientização da popu-
lação e das autoridades governamen-
tais sobre a importância da prevenção 
do câncer colorretal e a interação da 
comunidade de endoscopia digestiva 
do Espírito Santo com todos os espe-
cialistas renomados que participarão 
do evento”, opina o presidente do 
Simpósio, Marcos Bastos da Silva.

Segundo ele, esse tipo de atividade 
é sempre concorrida e desperta muito 
interesse nos profissionais de endos-
copia digestiva. “A programação do 
Simpósio foi elaborada de maneira 
criteriosa pelas Comissões Científicas 
nacional e da SOBED Espírito Santo, 
e buscou a inclusão dos temas mais 

atuais que demonstrem a evolução 
da endoscopia digestiva em âmbito 
mundial”, destaca.

Durante o Curso Teste seus 
Conhecimentos, por exemplo, esta-
rão disponíveis 500 terminais eletrôni-
cos para que o público eleja, por voto, 
questões que serão projetadas em telas 
de alta resolução. Os resultados apa-
recerão imediatamente no telão, para 
que os moderadores e debatedores 
discutam as respostas nas mesas de 
estudo. “As palestras serão ministradas 
por renomados especialistas nacionais 
e internacionais, que contribuirão com 
o aprimoramento médico-científico e 
de modernas práticas realizadas em 
equipamentos endoscópicos de última 
geração”, acrescenta o presidente  
do Simpósio. 

Além de palestrantes nacionais 
de grande prestígio, o XI SIED rece-
berá um convidado internacional, 
da França, cuja experiência enri-
quecerá ainda mais o conteúdo 
científico apresentado. O convidado 
será Jean-François Rey, do Institut 
Arnault Tzanck, em Saint-Laurent-
-du-Var, cidade próxima a Nice. Em 
Conferência Magna sobre o tema, a ser 
realizada em 19 de maio, Rey abor-
dará o Programa de Desenvolvimento 
da Endoscopia praticado pela World 
Endoscopy Organization (WEO). No 
dia seguinte, o endoscopista também 
participará de dois importantes pai-
néis: Como Melhorar a Qualidade em 
Colonoscopia e Conduta e Seguimento 
do Adenoma Serrilhado do Cólon.©
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Comissões

Presidente da SOBED - 
Capítulo ES - Biênio 2015-2016
Luis Filipe Duarte Silva

Presidente da SOBED - 
Capítulo ES - Biênio 2017-2018
Aureo Paoliello

Presidente da Comissão Científica
Marcos Bastos da Silva

Comissão Científica - SOBED ES
Marcos Bastos da Silva

Esteban Sadovsky

Flavia Emília Lima de Oliveira

Luiz Fernando Ferreira Campos

Luis Filipe Duarte Silva

Presidente do Simpósio Internacional 
de Endoscopia Digestiva
Marcos Bastos da Silva

Dr. Marcos Bastos, presidente do Simpó-
sio Internacional de Endoscopia Digestiva

Momentos imperdíveis
Atividades consagradas na Semana 
Brasileira do Aparelho Digestivo 
(SBAD) também farão parte da grade 
científica do Simpósio Internacional 
de Endoscopia Digestiva. Às véspe-
ras do evento, nos dias 17 e 18 de 
maio, Vitória receberá o 9º Mutirão 
de Prevenção do Câncer Colorretal. 
A ação visa conscientizar a popula-
ção local e as autoridades governa-
mentais sobre a importância da pre-
venção da doença. 

Também no dia 18, acontece a 
Oficina de Balão no Tratamento da 
Obesidade. A atividade ocupará duas 
salas do Centro Cirúrgico do Hospital 
das Clínicas da Universidade Federal 
do Espírito Santo (UFES) e prevê a 
colocação de 15 balões intragástricos 
e retirada de outros dois. Destaque 
ainda para o ACSL-SAVE (Suporte 
Avançado de Vida em Emergências) 
e o Hands On, que possibilitarão a 
participação ativa dos médicos. 
O presidente do XI SIED também 
elenca a Oficina de SpyGlass™, que 
demonstrará as novas possibilidades de 
diagnóstico e tratamento das doenças 
das vias biliares, e a Oficina de Suturas 
Endoscópicas com Overstitch™, apa-
relho desenvolvido para o tratamento 
endoscópico da obesidade, tanto 
para tratamento primário quanto 
para reganho de peso. As Oficinas 
acontecem no moderno Centro de 
Convenções Vitória Grand Hall e na 
Escola de Medicina da Santa Casa 
de Misericórdia do Espírito Santo 
(Emescam).
Outra atividade já tradicional é o Teste 
seus Conhecimentos, 
que dá, principal-
mente ao jovem 
m é d i c o ,  a 
oportunidade 
de sedimentar 
ou aprofundar 

XI SIMPÓSIO INTERNACIONAL 

DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA

Até 5/5/17

Médicos sócios SOBED, FBG e CBCD  

R$ 515,00

Médicos não sócios - R$ 730,00

Outros profissionais da área da saúde 

R$ 480,00

Residentes em medicina 

sócios SOBED* – R$ 190,00

Residentes em medicina – não sócios 

SOBED* – R$ 190,00

Após 5/5/17 e no local

Médicos sócios SOBED, FBG e CBCD - 

R$ 640,00

Médicos não sócios - R$ 855,00

Outros profissionais da área da saúde 

R$ 590,00

Residentes em medicina 

sócios SOBED* – R$ 270,00

Residentes em medicina  

não sócios SOBED* – R$ 270,00

TESTE SEUS CONHECIMENTOS

Até 5/5/17

Médicos sócios SOBED, FBG e CBCD  

R$ 250,00

Médicos não sócios - R$ 390,00

Residentes em medicina 

sócios SOBED* – R$ 150,00

Residentes em medicina 

não sócios SOBED* – R$ 150,00

Após 5/5/2017 e no local

Médicos sócios SOBED, FBG e CBCD 

R$ 290,00

Médicos não sócios - R$ 450,00

Residentes em medicina  

sócios SOBED* – R$ 220,00

Residentes em medicina  

não sócios SOBED* – R$ 220,00

*É necessário o envio de documento 

comprovando a categoria de residen-

te. O documento deverá ser enviado 

para associados@sobed.org.br.

IV SIMPÓSIO DE ENFERMAGEM

Até 5/5/17

Enfermeiros - R$ 320,00

Técnicos e auxiliares de enfermagem 

R$ 220,00

Após 5/5/2017 e no local

Enfermeiros - R$ 350,00

Técnicos e auxiliares de enfermagem 

R$ 260,00

mailto:associados@sobed.org.br
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Foto 1 - Curva da Jurema, em Vitória 
Foto 2 - Moqueca capixaba 
Foto 3 - Praia dos Padres, em Guarapari 
Foto 4 - Convento da Penha, em Vila Velha
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serviço

XI Simpósio Internacional 
de Endoscopia Digestiva da SOBED

18 a 20 de maio de 2017

Centro de Convenções Vitória Grand 

Hall – Sala 1

R. Dr. João Carlos de Souza, s/n, Santa 

Luzia, Vitória (ES)

seus conhecimentos em revisão e 
atualização de assuntos pertinentes 
ao exame de obtenção do título de 
especialista em endoscopia (TEE) 
ou certificado na área de endosco-
pia digestiva. O curso acontece em 
18 de maio e a prova será realizada 
ao final do Simpósio, no dia 21. “O 
título de especialista merece desta-
que, pois constitui a forma oficial 
de reconhecer o profissional médico 
com formação acadêmico-científica 
qualificada e apto a exercer uma 
especialidade com ética, respon-
sabilidade e competência”, diz o 
presidente do XI SIED. Paralelo ao 
Simpósio, em 20 de maio, acontece 
ainda o IV Simpósio de Enfermagem 
em Endoscopia.

Além das atividades científicas, 
fazem parte da programação do XI 
SIED os eventos sociais, de forma 
a incentivar a união, cooperação e 
integração entre os colegas da cate-
goria. Para isso, está programado 
um jantar por adesão no dia 18, no 
Cerimonial Lareira Up Eventos, na 
Praia do Canto, e um coquetel de 
confraternização dos professores 
no dia 19, no Le Buffet Lounge, no 
Jardim da Penha. 

Estique sua estada 
no Espírito Santo!
Para quem quiser conhecer mais as 
belezas do litoral capixaba e des-
frutar da famosa culinária regional, 
vale a pena estender a viagem ao 
Espírito Santo. “Roteiros especiais 
estão sendo programados para que 
todos tenham bons momentos de 
lazer em Vitória e Vila Velha – com 
visitas opcionais ao centro histó-
rico das cidades e ao Convento da 
Penha -; no chamado Triângulo das 
Bermudas - relaxando na Praia do 
Canto, que reúne bares, restauran-
tes e cafés - ou ainda caminhando 

pelo calçadão que abraça a Praia de 
Camburi e os quiosques da Curva 
da Jurema, com suas águas mansas 
bastante procuradas pelos adeptos 
dos esportes náuticos”, convida o 
presidente do Simpósio.
Os pacotes turísticos também incluem 
opções para conhecer as diversas 
praias do norte do estado, como 
Manguinhos, Jacaraípe e Nova 
Almeida, ou ao sul, como Meaípe, 
Guarapari, Ubu, Anchieta e Iriri. 
O anfitrião também destaca como 
imperdíveis a rota das montanhas, 
na região serrana, com cidades de 
colonização italiana, como a terra 
dos colibris, Santa Teresa e sítios de 
belíssimas paisagens, como Domingos 
Martins e Pedra Azul. Na culinária, 
experimente a torta capixaba e a tra-
dicionalíssima moqueca, ambas servi-
das em panelas de barro. Afinal, como 
diria o jornalista Cacau Monjardim: 
“Moqueca é capixaba, o resto  
é peixada”. 

Inscreva-se
A inscrição para o XI Simpósio 
In ternac iona l  de  Endoscop ia 
Digestiva da SOBED é rápida e pode 
ser feita no menu ‘Inscrições’ do site 
sied.org.br. Na página, você também 
encontra a programação completa, 
orientações e informações comple-
mentares sobre o evento. 

1

2

3

4

http://sied.org.br/
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Flávio Hayato Ejima

Educação,

Educação,  
planejamento e 
profissionalismo

Por Rodrigo Moraes

e profissionalismo
PLANEJAMENTO

Novo presidente da SOBED Nacional, Flávio Hayato Ejima assume a  
gestão (2017-2018) com atenção na educação e transparência no  
relacionamento com os associados. Em sua avaliação, o cenário  
atual exige ajustes orçamentários, planejamento estratégico em  

longo prazo e profissionalismo na gestão
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Após dois anos desde a eleição na XV SBAD, no 
Rio de Janeiro (RJ), o senhor assume a presi-
dência da SOBED para o biênio 2017-2018. Qual 
a sensação e a responsabilidade do cargo?

Flávio Hayato Ejima – Encaro esse 
desafio com a mesma responsabili-
dade e comprometimento que guiaram 
minha atuação associativa na SOBED 
ao longo de mais de 25 anos. Participei 
ativamente das Comissões de Título de 
Especialista, Científica e Editorial e fui vice- 
-presidente da SOBED em gestões ante-
riores. Este é um novo ciclo de gestão 
de nossa Sociedade com o objetivo de 
implantar um planejamento estratégico 
que guie os trabalhos da SOBED ao longo 
da próxima década. Recebemos, da gestão 
anterior, uma situação financeira e orga-
nizacional saudável, com muitas inicia-
tivas bem-sucedidas. Mas constatamos, 
também, e pudemos fazer essa discussão 
durante a eleição, vários pontos em que é 
possível fazer mais e melhor. Gostaria de 
agradecer à Diretoria anterior, em nome 
do Dr. Ramiro Mascarenhas, que nos con-
cedeu total abertura desde o começo para 
discutirmos esse processo de transição. 
Tivemos a oportunidade de acompanhar 
e avaliar as primeiras etapas de organi-
zação da SBAD. 

O que permanece e o que muda em relação 
às Comissões não Estatutárias e aos Núcleos? 

A criação da Comissão de Prevenção do 
Câncer Colorretal e Mutirões foi um dos 
grandes acertos da gestão do Dr. Ramiro 
Mascarenhas. A iniciativa, capitaneada 
pelo Dr. Lix, sem dúvida será continuada. 
A ideia é fazer essa Comissão ganhar 
ainda mais em estrutura, fora os muti-
rões, para que possamos ampliar esse 
projeto com as demais sociedades en-
volvidas com o assunto. Além disso, em 

relação às novidades, estamos criando 
dois novos Núcleos: Endoscopia Bariá-
trica e Projetos Sociais.

No geral, quais são as propostas e objetivos 
da gestão para o biênio 2017-2018?

A integralidade de nossas propostas será 
discutida permanentemente ao longo de 
nosso mandato, que visa a um relaciona-
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Flávio Hayato Ejima

“A Sociedade precisa garantir 
estratégias sustentáveis 
para encarar esse período 
complicado de nossa 
economia como um todo. Um 
ponto importante no cenário 
atual é que a crise não nos 
permite amadorismo”

mento transparente e participativo com 
seus associados e a Sociedade. Existem 
vários eixos importantes para que essa 
gestão alcance seus objetivos. Primeira-
mente, acreditamos que seja primordial 
assegurar a sustentabilidade social e 
econômica da SOBED. 
Desejamos, neste mandato, intensificar a 
adesão de novos associados, e para isso é 
necessário qualificar ainda mais o traba-
lho da Comissão de Título de Especialista 
em Endoscopia, que já presidi e repre-
senta verdadeiro cartão de visita da nossa 
Sociedade. 
Sabemos que, com todos os projetos esta-
belecidos nas gestões anteriores, como a 
RIMA e os cursos pré-congresso gratuitos, 
aumentam o interesse e o engajamento 
dos associados pela Sociedade. Por isso, 
devemos continuar incentivando esse 
tipo de ação.

Como a SOBED pretende incentivar o aspecto 
educacional na especialidade?

Esse incentivo passa primeiramente por 
oferecer preços atraentes para inscrição 
na SBAD e no Simpósio Internacional, 
mas existem outras formas importantes 
de promover e incentivar a educação. 
É essencial, também, convidar ao diá-
logo e oferecer reconhecimento públi-
co à contribuição científica dos jovens 
profissionais da endoscopia. Para tanto, 
pretendemos criar o Prêmio Jovem Pes-
quisador. Além disso, sabemos o quanto 
as residências são fundamentais para o 
estabelecimento de uma relação com os 
futuros endoscopistas. Portanto quere-
mos aperfeiçoar o intercâmbio de infor-
mações nas residências e nos serviços de 
endoscopia no Brasil e exterior.

Qual o papel das Unidades Estaduais nesse 
fator educacional?

É primordial que estimulemos a realização 
de eventos no âmbito local; a conjuntura 

acena para essa necessidade. Por isso, as 
Estaduais têm todo o apoio e o interesse 
da SOBED Nacional para que realizem suas 
reuniões científicas, encontros e demais 
eventos, sendo subsidiados ou até gratui-
tos para os associados quites, e oferecer 
oficinas itinerantes de reciclagem profis-
sional. Também já informamos a todos os 
presidentes das Estaduais que elas têm 
toda a estrutura da SOBED em termos de 
comunicação para divulgar esses eventos 
e atrair a participação dos colegas. 

O cenário econômico preocupa e precisa ser 
observado. Como a Diretoria da SOBED Nacio-
nal avalia e deve trabalhar a questão? 

Como já mencionamos como sendo um 
dos nossos objetivos, a Sociedade pre-
cisa garantir estratégias sustentáveis para 
encarar esse período complicado de nossa 

Flávio Hayato Ejima
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economia como um todo. Um ponto impor-
tante no cenário atual é que a crise não 
nos permite amadorismo. Precisamos pro-
fissionalizar nossa gestão. Cada vez mais, 
é preciso operar em uma estrutura mais 
produtiva e responsável. Nesse aspecto, 
estamos atentos na avaliação dos forne-
cedores e parceiros da SOBED.

Temos a intenção de enxugar a estru-
tura da Sociedade e profissionalizar a 
administração, por meio de investimen-
tos progressivos em recursos humanos.

Essas estratégias levam em consideração o 
médio e longo prazos?

Sem dúvida. Esse esforço é central para 
que possamos estabelecer um planeja-
mento de longo prazo que deixe, para 
as próximas gestões, um legado positivo 
sobre o qual novas iniciativas possam ser 
desenvolvidas. A SOBED precisa cami-
nhar, e se conseguirmos estabelecer esse 
plano estratégico em longo prazo, ela irá 
caminhar de maneira bastante adequada, 
levando cada vez mais o nome da endos-
copia ao patamar que merece e pode estar. 

Qual é a avaliação e as perspectivas em rela-
ção às entidades de classe e demais socieda-
des médicas?

Em razão de divergências, a SOBED vem 
se afastando ao longo dos anos das ins-
tituições que nos representam, como é 
o caso da AMB, do CFM e da própria 
Anvisa. Isso tem levado a alguns pro-
blemas de acesso e dificuldade no diá-
logo. Temos como meta essa reaproxi-
mação. Por outro lado, nossa relação 
com outras sociedades médicas vem 
melhorando, mas a intenção é fortale-
cer ainda mais isso em casos como da 
Federação Brasileira de Gastroenterologia 
(FBG), Colégio Brasileiro de Cirurgia 
Digestiva (CBCD), Sociedade Brasileira 
de Coloproctologia (SBCP) e Sociedade 
Brasileira de Patologia (SBP). Isso vale 

também para as entidades internacio-
nais. Já tivemos reuniões com a American 
Society for Gastrointestinal Endoscopy 
(ASGE), estamos nos aproximando 
novamente da Sociedade Japonesa de 
Endoscopia (JGES, sigla em inglês). 
Nosso intuito é manter a relação com 
a Sociedade Europeia (ESGE, sigla em 
inglês) e nos reunirmos com a World 
Endoscopy Organization (WEO) para 
entender o momento e avaliar uma pos-
sível vinda do congresso mundial para 
o Brasil. 

Durante o discurso realizado na Assembleia 
Geral Ordinária da SOBED, em Belo Horizonte 
(MG), na SBAD, o senhor comentou sobre a 
criação de um local de treinamento da SOBED. 
Como seria isso?

Primeiramente, é importante não con-
fundir com os Centros de Ensino e 
Treinamento (CETs) da SOBED, brilhan-
temente capitaneados pelo Dr. Admar 
Borges da Costa Junior. Os CETs cum-
prem um papel determinante para o 
treinamento e capacitação dos jovens 
médicos na especialidade. Quando falei 
sobre a criação de um espaço da SOBED 
para a realização desses treinamentos, 
tínhamos em mente um local que pudesse 
receber eventos e pequenas oficinas e 
tivesse abertura para a apresentação de 
novos equipamentos e acessórios por 
parte da indústria. Um local adequado, 
nos moldes de como já é feito pela pró-
pria ASGE, onde os treinamentos para 
endoscopistas e equipes de enfermagem 
pudessem acontecer. 

Qual a mensagem final a ser passada  
aos associados? 

Contamos com vocês para debater a rea-
lização desses objetivos e construir novas 
ideias para que a SOBED siga represen-
tando cada vez melhor os profissionais 
da endoscopia. Ao trabalho!  
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Seguro de Equipamentos

Bem seguro
©
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Ainda tímido no País, o seguro específico para equipamentos médicos  
cobre roubo, furto, queda, danos elétricos, incêndio e até alagamento

Por Madson de Moraes
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magine um dia de agenda cheia na clí-
nica e, de uma hora para outra, o apare-
lho endoscópico sofre uma pane elétrica 
por conta de um pico de energia. Ou 
cai no chão acidentalmente durante um 
procedimento. Ou, pior ainda, o equi-

pamento é furtado ou roubado, algo não raro 
de ocorrer. Independentemente da situação, 
a dor de cabeça é enorme. Sem falar no con-
serto, que pode custar um valor considerável. 
Situações como as descritas acima podem ser 
minimizadas se o equipamento médico tiver 
um seguro.

Ainda pouco conhecido, o seguro de equi-
pamentos médicos é um nicho tímido no 
mercado de seguros como um todo. De equi-
pamentos de diagnóstico por imagem a equi-
pamentos de medicina estética e de exames 
em geral, médicos e empresários da área de 
saúde podem proteger seu patrimônio por 
meio desse seguro específico. A corretora Ítala 
Carneiro, diretora da Nova Geração Seguros, 
explica que esse mercado é pouco explorado e 
pouco conhecido dos endoscopistas. Ela conta 
que os equipamentos mais segurados por ela 
são as ultrassonografias portáteis e os equipa-
mentos dermatológicos de laser.

Em relação ao endoscópio, a corretora 
ressalta que ainda é um equipamento que o 
médico endoscopista não coloca no seguro por-
que não sabe que ele cobre até a mordedura 
do aparelho. “A maioria dos equipamentos, 
infelizmente, não é segurada porque a infor-
mação do número de benefícios e o custo do 
seguro não chegam ao médico da maneira 
mais objetiva e clara”, opina Ítala. No geral, 
a cobertura básica oferecida pelas principais 
seguradoras do mercado cobre danos físicos 
ao bem em decorrência de incêndio, raio ou 
explosão, além de cobrir danos causados por 
impacto de veículos e tentativa de roubo.

O gerente de Ramos Elementares da Porto 
Seguro, Marcelo Santana, explica que esse tipo 
de seguro foi lançado na empresa em 2015. 
“Naquele ano, vimos que existia uma demanda 
de seguro para máquinas usadas por médicos 
e decidimos fazer um produto específico para 
coberturas relacionadas a isso. Criamos o Porto 
Seguro Máquinas e Equipamentos, dentro do 

qual há uma modalidade para equipamentos 
médicos e odontológicos”, revela. “Com as 
coberturas básicas, se aconteceu um incên-
dio no consultório, no hospital ou na clínica 
e o equipamento foi atingido, o médico ou o 
assegurado está coberto pelo seguro”, explica.

Ítala se lembra do caso de um médico que 
transportava dois equipamentos no carro e 
teve o automóvel envolvido em um acidente 
com outro motorista, alcoolizado. “Deu perda 
total nos equipamentos. Imagina se ele não 
tivesse um seguro?”

Corretor especializado
A recomendação para os endoscopistas inte-
ressados em contratar um seguro para seus 
equipamentos é procurar um corretor que seja 
especializado e conheça as tecnologias utili-
zadas nas clínicas, as necessidades de cada 
profissional, os representantes de equipamen-
tos no Brasil, as marcas utilizadas e as peças, 
entre outros detalhes. “Não é igual ao seguro 
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Seguro de Equipamentos

DIcas na Hora De contratar um  
seguro para seu equIpamento méDIco

• Procure um corretor especializado no assunto que domine os 
contratos existentes no mercado e, principalmente, conheça os 
equipamentos e fabricantes. Discuta as coberturas do seguro com 
ele e veja se estão de acordo com suas necessidades. Confira sua 
apólice: é nela que estão descritas todas as coberturas;

• Observe sempre o enquadramento na proposta e apólice. Se 
o equipamento for transportado, ele deverá estar enquadrado 
como “móvel” e, se for utilizado exclusivamente em um local, 
deverá ser enquadrado como “estacionário”. Em alguns contratos 
de seguro, o equipamento que se movimenta dentro da clínica 
também precisa ser enquadrado como “móvel”. Por esse motivo, 
o corretor deve conhecer todos os contratos;

• Na maioria dos produtos oferecidos no mercado, a cobertura de 
roubo é obrigatória, mas, em caso de furto qualificado (quando 
há destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa), 
não haverá cobertura. Fique atento;

• Em caso de equipamentos médicos utilizados para locação ou 
cedidos a terceiros ou arrendados, é obrigatória a contratação da 
cobertura de “cedidos a terceiros”, sob risco de negativa de sinistro;

• O valor pago pelo seguro não pode ser o fator determinante para 
a contratação. O investimento feito no seguro está diretamente 
ligado à sua tranquilidade. Seguro bem feito não é despesa. É 
investimento. Caro é o que não funciona quando você precisa usar;

• As coberturas para roubo e furto qualificado são diferentes e 
importantes. A maioria dos contratos oferecidos pelas segurado-
ras no mercado não contempla a cobertura para o furto qualifi-
cado e muitos segurados são surpreendidos com uma negativa 
de sinistro por não terem observado esse item;

• “Estou coberto por essa apólice caso alugue ou empreste meu 
equipamento a outro médico?” No seguro de equipamentos, é 
possível contratar uma cobertura adicional para equipamentos 
cedidos ou arrendados a terceiros;

• Os equipamentos transportados pelo médico para atendimen-
tos em outros locais devem ser contratados como “equipamen-
tos móveis”. Dessa forma, podem ser transportados em todo o 
território nacional sem necessidade de comunicar a seguradora.

de automóvel, em que todo corretor sabe o 
que é um Fiat, um Fox. Nem todo corretor 
sabe o que é um Ethérea, um Light Sheer, um 
LOGIC ou outros equipamentos específicos. É 
importante saber quem é o corretor e se ele 
tem condições de oferecer o atendimento que 
esse médico precisa”, garante a diretora da 
Nova Geração Seguros.

A orientação é para evitar que o corretor, 
por desconhecimento, faça uma apólice de 
seguro sem as coberturas que o equipamento 
médico precisa. “Essa é uma situação recor-
rente e que precisa ser evitada. Já peguei apó-
lices de seguro de equipamentos médicos que 
estavam segurados como instrumentos musi-
cais”, afirma a corretora. Por isso, em vez de 
focar o preço, ele precisa olhar a cobertura. 
“Ao tirar uma cobertura de queima de fonte, 
o médico pode pagar 30 mil reais para con-
sertar um equipamento. Se tivesse um seguro 
que incluísse esse item na cobertura, o custo 
seria muito menor. O que percebo é que o 
médico não tem um conhecimento pleno do 
seguro que contratou. É comum o profissio-
nal não querer fazer esse seguro, não saber 
onde fazer e achar caro antes de saber o 
custo”, avalia Ítala.

Marcelo Santana explica que a Porto Seguro 
disponibiliza um especialista para apoiar o 
corretor de seguros em todos os tipos de pro-
dutos comercializados pela empresa. “Temos 
um consultor que dá apoio ao corretor. Se o 
segurado tem um corretor que não é atuante 
nesse nicho de equipamento médico, o consul-
tor vai junto com esse corretor dar as devidas 
explicações ao segurado”, afirma.

Na avaliação de Ítala, as grandes segura-
doras oferecem o seguro para equipamento 
médico, embora esse nicho não seja a praia 
delas. “É como se elas tivessem mais um 
produto para atender ao mercado, mas elas 
não são especialistas, além desses produtos 
serem caros porque quase não há clientes 
dentro dessas seguradoras para comprar esse 
seguro de equipamentos médicos. O corretor 
só vai saber desenhar uma apólice dentro da 
necessidade do médico se ele tiver conheci-
mento desses riscos”, afirma a diretora da 
Nova Geração Seguros.
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“Para cada equipamento existente 
no mercado, portátil ou fixo na 
clínica, há uma apólice que, se 

desenhada da forma correta, 
vai proporcionar ao médico 

tranquilidade no dia a dia por um 
baixíssimo investimento”

Ítala Carneiro, 
corretora de seguros

Custo-benefício
A taxa de um seguro de equipamento médico 
na Nova Geração Seguros – já considerando 
o imposto sobre operações financeiras (IOF) 
que é aplicado, de 7,38% – gira, em média, 
em torno de 3,5% do valor do equipamento 
médico ao ano com a possibilidade de incluir 
várias coberturas. “Vamos pegar o valor de um 
equipamento médico que vale 100 mil reais. O 
médico vai pagar por ano 3.500 reais de seguro 
dividido em 10 parcelas. O dano a uma fonte, 
por exemplo, pode gerar um prejuízo em torno 
de 40% do valor do equipamento, enquanto 
o valor pago para garantir essa cobertura é 
absolutamente pequeno. Pensando assim, o 
que sai mais caro?”, expõe Ítala.

É importante que o corretor conheça muito 
bem o equipamento médico porque, conforme 
reforça a corretora, cada um apresenta um 
risco diferente. “Uns têm risco de cair e que-
brar. Outros são mais visados para roubos, 
enquanto alguns têm mais risco de danos 
elétricos. Há médicos com clínicas no décimo 
andar de um prédio em São Paulo com catraca 
eletrônica. Vão roubar? Não vão. Cada deta-
lhe conosco é importante para que o médico 
pague apenas o que precisar pagar no seguro 
de seu equipamento”, explica.

Na Porto Seguro, ressalta Santana, não é 
possível fazer um contrato específico para o 
equipamento que leve em conta a realidade 
de cada médico. O que existe é a possibili-
dade de aplicar desconto caso a caso. “Não 
tem ainda uma massa segurada para fazer 
esse tipo de avaliação. Você pega um seguro 
de carro, por exemplo. Lá o corretor consegue 
precificar pela rua, idade do motorista, gênero. 
Ele consegue fazer isso porque há uma massa 
segurada tão grande que ele pode definir um 
preço específico. Como esse de equipamento 
médico é relativamente novo para nós, consi-
deramos tudo junto na precificação.”

Outra questão importante nesse tipo de 
seguro é que ele não conflite com a garantia 
do fabricante. A garantia do fabricante, por 
exemplo, não cobre o roubo do equipamento 
- isso fica por conta do seguro. Já nenhum 
seguro cobre defeitos de fabricação, o que é 
responsabilidade da garantia. “Os dois juntos 

proporcionam 100% de tranquilidade, se com-
plementam”, defende Ítala. Outro aspecto que 
médicos desconhecem é que um equipamento 
médico usado também pode ser segurado. 
“Nesse caso, o importante é ter a comprova-
ção de que a propriedade do equipamento seja 
por meio de nota fiscal ou outro documento 
que confirme a propriedade e o valor atual 
de mercado”, explica a corretora de seguros.

Se precisar usar o sinistro, Ítala esclarece 
que o médico deve entrar em contato com o 
corretor contratado para ajudar em todos os 
procedimentos. Além disso, ela explica que 
o processo de sinistro para um equipamento 
médico não é complicado. “Ele envolve o 
médico, o corretor, a seguradora e o repre-
sentante do equipamento, que é a pessoa res-
ponsável por emitir o laudo com os danos e 
o orçamento para conserto ou reposição em 
caso de perda total. Toda essa equipe trabalha 
para que o processo corra de maneira simples 
e ágil. A seguradora não deve exigir nenhum 
documento que não seja pertinente.” 
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O intestino, um dos órgãos mais 
importantes do nosso organis-
mo, é também alvo de diversas 
doenças crônicas. A retocolite 
ulcerativa (RCU) e a doença de 

Crohn (DC) são as principais representantes 
das doenças inflamatórias intestinais (DIIs) e 
correspondem a aproximadamente 90% dos 
casos. Embora não existam dados precisos 
sobre sua prevalência no Brasil, trabalhos de 
diferentes regiões têm demonstrado um au-
mento gradativo da incidência das DIIs, pre-
dominantemente no sul e sudeste do País. 

De acordo com a endoscopista e membro 
titular da SOBED Cristina Flores, fatores am-
bientais, como hábitos alimentares, podem in-
fluenciar mais o desenvolvimento das DIIs do 
que fatores genéticos. “Existem evidências de 
que a mudança da dieta influencia a compo-
sição da microbiota intestinal, que, em última 
instância, pode promover o processo infla-
matório imunomediado. Essas mudanças pa-
recem ter uma correlação muito significativa 
com o aumento do número de casos em todo 
o mundo, uma vez que a frequência dessas 
doenças é maior em países mais industrializa-
dos e ocidentalizados.” 

Os sintomas das doenças inflamatórias in-
testinais dependem da localização, grau de 
atividade, presença de complicações e mani-

Endoscopistas traçam um  
panorama sobre os desafios do 
diagnóstico e as possibilidades 
terapêuticas para as doenças  
inflamatórias intestinais

Por Daniella Pina
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festações extraintestinais. No entanto, sinto-
mas gerais como febre, perda de peso e ane-
mia também podem estar presentes, dificul-
tando a formulação da hipótese diagnóstica. 
O coordenador da Comissão de Prevenção 
de Câncer Colorretal e Mutirões da SOBED, 
Lix Oliveira, explica que as doenças se ma-
nifestam por alterações da parte sensitiva e 
motora do intestino. “A queixa mais frequen-
te na RCU é a diarreia com muco e sangue, 
associada às cólicas abdominais. Como pode 
acometer todo o sistema digestório, desde 
a boca até o ânus, a DC pode ter sintomas 
mais diversos, predominando a dor abdomi-
nal e a diarreia.” Entretanto ambas as mani-
festações podem ter formas mais brandas ou 
severas com quadros sépticos. 

A presidente do Grupo de Estudos da 
Doença Inflamatória Intestinal do Brasil 
(GEDIIB) e membro titular da SOBED, Cyr-
la Zaltman, acrescenta que, em aproxima-
damente metade dos casos, podem surgir 
manifestações extraintestinais antes, duran-
te ou após os sintomas digestivos. No caso 
da doença de Crohn, se acometer crianças 
e adolescentes, também pode haver redu-
ção do crescimento e dificuldades de ganho  
de peso.

Desafios no diagnóstico
O diagnóstico das doenças inflamatórias in-
testinais deve associar a história clínica do pa-
ciente à investigação anatomopatológica. De 
acordo com Oliveira, o endoscopista deve con-
siderar a localização da doença, sua extensão, 
tipo de envolvimento do intestino (se contínuo 
ou saltitante), gradiente da inflamação e este-
noses, entre outros fatores. Cristina Flores su-
gere que o primeiro desafio no diagnóstico das 
doenças inflamatórias intestinais pode ser ven-
cido se o investigador estiver atento justamente 
à história clínica, já que doenças infecciosas po-
dem apresentar lesões endoscópicas semelhan-
tes às DIIs. “Por essa razão, a interpretação dos 
achados endoscópicos sempre deve ser feita à 
luz das informações clínicas”, diz. 

Como o íleo terminal e o cólon são os 
segmentos mais afetados, a ileocolonoscopia 
consegue detectar as alterações inflamatórias 
em aproximadamente 80% dos casos. Quan-
do a DC está localizada no intestino delga-
do mais proximal, é necessário considerar a 
necessidade de prosseguir a investigação com 
outros métodos, já que a região não é acessível 
à ileocolonoscopia.

“O endoscopista deve descrever detalha-
damente a presença, o formato, a profundi-
dade e a distribuição de úlceras. O aspecto da 
mucosa entre as úlceras também é de funda-
mental importância, uma vez que a RCU cos-
tuma ter uma mucosa difusamente afetada 
e a doença de Crohn apresenta uma mucosa 
muitas vezes com áreas preservadas”, deta-
lha Cristina. 

Outro ponto importante destacado pela 
endoscopista é a realização de biópsias em 
locais de mucosa alterada, e também onde 
a mucosa está normal, pois a variabilidade 
de acometimento macroscópico e microscó-
pico auxilia no diagnóstico diferencial entre 
as duas doenças. “Como regra geral, diz-se 
que o reto costuma estar poupado na doença 
de Crohn e sempre acometido na retocolite 
ulcerativa, porém, quando a DC tem acometi-
mento colônico importante, o reto pode estar 

Comparação entre os 

aspectos do intestino 

saudável, com DC e RCU
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afetado em até 50% dos casos. Também exis-
tem exceções na RCU. Pacientes com colan-
gite esclerosante e crianças podem ter o reto 
poupado”, exemplifica.

O diagnóstico preciso das DIIs exige múl-
tiplos métodos. Além da história clínica e 
exame físico adequados, exames laborato-
riais e métodos de imagem endoscópicos e 
histológicos possibilitam alcançar esse obje-
tivo. Exames laboratoriais que incluem mar-
cadores inflamatórios e a dosagem da calpro-
tectina fecal têm sido de grande auxílio na 
indicação de métodos endoscópicos e de ima-
gem na suspeição clínica de doença inflama-
tória, já que visam ao diagnóstico diferencial 
com outras doenças mais frequentes. 

“Os métodos seccionais de imagem (en-
terografia por tomografia computadorizada 
ou ressonância magnética) auxiliam a veri-
ficação, principalmente, do envolvimento do 
intestino delgado, que não é alcançável por 
métodos endoscópicos. Eles também são ca-

pazes de demonstrar a presença de alterações 
transmurais, fístulas, abscessos e estenoses, 
caracterizando se são de aspecto inflamató-
rio/fibrótico ou misto”, diz Cyrla. De acordo 
com a presidente do GEDIIB, a ultrassono-
grafia abdominal tem sido mais empregada 
em crianças, embora também possa auxiliar 
endoscopistas mais experientes a verificar a 
presença de inflamação na alça intestinal.

Para auxiliar a terapêutica das doenças, 
principalmente a doença de Crohn, Lix Oli-
veira também cita métodos como a cápsula 
endoscópica, endoscopia de balão único ou 
duplo ou similar para complementar o estudo 
do intestino delgado em sua totalidade. Nas 
manifestações anais e perianais, também se 
recomenda a ecoendoscopia. “Temos ainda 
a endoscopia confocal, que pode orientar 
sobre a remissão da doença, podendo acres-
centar parâmetros importantes na continui-
dade ou não da terapêutica clínica, que é de 
alto custo”, diz. 
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“A videocápsula endoscópica é um méto-
do extremamente interessante por propor-
cionar imagem de todo intestino delgado de 
forma pouco invasiva, porém não pode ser 
realizada antes de um método de imagem 
que exclua a possibilidade de estenose pelo 
risco de retenção da cápsula, além de não 
permitir a coleta de biópsias. A enterosco-
pia com balão, por sua vez, é um método 
excelente e de alto rendimento, que propi-
cia a coleta de biópsias e a realização de 
procedimentos terapêuticos como dilatação 
de segmentos estenóticos. Este, porém, não 
avalia o intestino por completo por apenas 
uma via de acesso”, acrescenta Cristina. Por 
esse motivo, é importante utilizar métodos 
de imagem previamente para ter uma ideia 
de qual segmento deve ser examinado para 
escolher por via anterógrada ou retrógrada. 

Opções terapêuticas
Quando acometem o intestino grosso, as 
doenças inflamatórias intestinais representam 
um risco maior de desenvolvimento do câncer 
colorretal em comparação à média da popu-
lação. O risco aumenta de forma significati-
va após oito anos de evolução da doença – o 
que é bastante comum, pois a maior incidên-
cia ocorre na faixa etária dos 15 aos 35 anos. 
Também há uma ameaça maior em pacientes 
com colangite esclerosante primária associada 
a qualquer tempo. 

De acordo com Cristina Flores, estudos 
têm demonstrado que a atividade do processo 
inflamatório é que promove a carcinogênese, 
portanto, quanto mais extenso e intenso o 
processo inflamatório, maior o risco de desen-
volver câncer colorretal. “A colonoscopia pode 
diagnosticar lesões que já apresentem displa-
sia (marcador para malignização) e, desde 
que identificada macroscopicamente, possibi-
lita o tratamento endoscópico, seja com muco-
sectomia, seja com dissecção endoscópica da 
submucosa”, acrescenta Oliveira. Para isso, no 
entanto, o exame colonoscópico deve seguir 
protocolos pré-definidos, como a coloração de 

todo o cólon com índigo carmin ou com o es-
tudo com tecnologias de cromoscopia eletrô-
nica ou digital associadas à magnificação da 
imagem. Trata-se de um exame mais trabalho-
so, que direciona as biópsias, sendo superior 
às biópsias aleatórias de todo o cólon. 

Na opinião de Cristina, a melhor maneira 
de reduzir a chance de um paciente desenvol-
ver câncer colorretal é cicatrizando sua muco-
sa por meio do tratamento adequado. “Todo 
esforço deve ser feito para instituir um pro-
grama adequado de vigilância para detecção 
de lesões displásicas e câncer precoce”, afirma. 
Diferentemente do que acontecia em um passa-
do recente, quando o quadro era sinônimo de 
indicação cirúrgica, atualmente as lesões dis-
plásicas têm sido tratadas endoscopicamente 
com certa frequência e de forma semelhante, 
dentro e fora do cenário das doenças inflama-
tórias intestinais. “A grande diferença é que a 
possibilidade de displasia multifocal é maior no 

“Estudos têm 
demonstrado  

que a atividade do 
processo inflamatório 

é que promove 
a carcinogênese, 
portanto, quanto 

mais extenso e 
intenso o processo 

inflamatório, maior o 
risco de desenvolver 

câncer colorretal”
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paciente com DII se comparado a um paciente 
sem processo inflamatório no cólon”, completa.

A escolha da modalidade terapêutica, 
para um método minimamente invasivo ou 
cirúrgico, dependerá do número e do tama-
nho da lesão, do histórico familiar do pa-
ciente e das características macroscópicas 
das lesões. Há a possibilidade de ressecção 
completa via endoscópica; e, no caso de 
lesões irressecáveis por endoscopia ou dis-
plasias multifocais, a colectomia se torna a 
melhor modalidade de tratamento.

O seguimento dessas terapias depende da 
ressecção endoscópica e da histologia da lesão. 
Para suspender ou dar continuidade ao trata-
mento, os pacientes devem ser seguidos com 
colonoscopias periódicas de um a três anos 
para risco de malignização, dependendo dos 
achados e da evolução da doença. “A colo-
noscopia deve ser realizada preferencialmen-
te nos períodos de remissão da doença para 
rastreio de displasia. É interessante lembrar 
que essas doenças podem estar associadas a 
várias outras manifestações clínicas extrain-
testinais como acometimento hepático, arti-
cular, entre outras”, lembra Oliveira. Por esse 
motivo, o paciente deve ser seguido e avalia-
do como um todo e não apenas com foco nas 
manifestações intestinais. 
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Por Madson de Moraes

Estrutura que conecta o intestino 
à parede abdominal foi reclassifi-
cada em artigo publicado no final 

de 2016 na revista The Lancet: 
Gastroenterology and Pathology 

N o final do ano passado, a no-
tícia de que o corpo humano 
ganhou mais um órgão movi-
mentou a comunidade médica. 
Esse caçula seria o mesentério, 

considerado por alguns sites como o 79º 
órgão do corpo humano. Se depender das 
manchetes dos sites de notícias, ele já é um 
órgão oficialmente reconhecido. Um deles 
chegou a estampar em sua manchete: “É 
oficial: um novo órgão humano foi classi-
ficado”. Mas afinal, o mesentério é mesmo 
um órgão novo? O que ou quem determina 
a existência de um novo órgão no corpo? 
O mesentério era ou não desconhecido dos 
médicos? Anatomistas e médicos avaliam o 
real impacto dessa notícia tão propagada.

Tudo começou quando o artigo The Mesen-
tery: Structure, Function, and Role in Disease 
(“O mesentério: estrutura, função e papel 
na doença”) foi publicado na revista The 
Lancet: Gastroenterology and Pathology. 
Assinado pelos cirurgiões J. Calvin Coffey 
e Peter O’Leary, ambos pesquisadores da 
Universidade de Limerick, na Irlanda, o 
artigo sugere que o mesentério é, na ver-
dade, um órgão único e contínuo que liga 
o intestino ao abdômen. No texto, Coffey 
sustenta que até hoje o mesentério havia 
sido considerado uma estrutura fragmen-
tada e composta de múltiplas partes sepa-

radas e que essa perspectiva prejudicou o 
avanço de seu estudo.

Em entrevista à Revista SOBED, Coffey, 
que fez uma revisão dos principais artigos 
sobre o mesentério, explica que a principal 
contribuição com sua promoção a órgão é 
a possibilidade de estudá-lo pela primeira 
vez de maneira inteiramente sistemática e 
científica. “Abre-se a possibilidade de estu-
dar mais a origem e desenvolvimento de 
doenças que afetam o aparelho digestivo 
e que podem ter relação com o mesenté-
rio. Agora sabemos mais sobre a estrutura 
e forma anatômicas de maneira correta e 
temos mais conhecimento do que antes em 
relação à sua função. Também passamos a 
ter um novo ponto final anatômico no qual 
os cientistas de desenvolvimento e embrio-
logistas devem trabalhar”, afirma.

A partir dessa reclassificação, defende 
Coffey, dúvidas sobre o mesentério poderão 
ser melhor respondidas com todas as téc-
nicas disponíveis na ciência para estudar 
o órgão como objetivo de aprimorar nosso 
conhecimento sobre sua biologia na saúde 
e doença. “Vemos agora o mesentério no 
contexto de outros órgãos e sistemas. Isso 
ajuda a comunidade clínica e científica a 
compreender seu papel e função e, em par-
ticular, nos ajuda a identificar anormalida-
des”, garante o cirurgião.
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Impacto do artigo
Não que essa estrutura anatômica não fos-
se conhecida dos médicos, especialmente os 
cirurgiões, e até de figuras importantes de 
nossa história. O pintor italiano Leonardo 
da Vinci, que era anatomista, já descrevia o 
mesentério em seus esboços sobre anatomia 
humana lá no século 16. O debate em torno 
da existência dessa estrutura no corpo hu-
mano é antigo. Se o pintor italiano já apon-
tava a existência do mesentério, o cirurgião 
britânico Frederick Treves o classificou, em 
1885, como um tecido que sustentava di-
ferentes partes do intestino e que não se-
ria algo obrigatório na vida adulta. Treves 
acreditava que essas estruturas eram o me-
sentério, ligado ao intestino delgado, e o 
mesocólon e o mesorreto, ligados ao intes-
tino grosso.

Um pouco antes, em 1878, o anatomis-
ta austríaco Carl Toldt chegou a fazer des-
crições anatômicas mais precisas, mas sua 
pesquisa acabou sendo ignorada porque, 
diferentemente de Treves, Toldt defendia 
que partes dessas estruturas permaneciam 
na vida adulta. Na época, as descobertas de 
Treves encontraram eco nas declarações do 
anatomista inglês Henry Gray, que mencio-
nou a tese do compatriota na primeira edi-
ção de seu livro Gray’s Anatomy, datada de 
1858, e essa perspectiva médica se firmou 
nos manuais de anatomia desde então.

“A discussão anatômica sobre o mesen-
tério ser estrutura contínua ou não ao lon-
go do tubo digestivo é histórica e antiga”, 
explica a doutora em cirurgia do aparelho 
digestivo e endoscopista pela Universidade 
de São Paulo (USP), Maria Cristina Sartor. 
Para a médica, no entanto, o papel do me-
sentério já é bem conhecido. “Ele sempre 
mereceu respeito, participando ativamente 
da homeostasia gastrointestinal ao atuar 
como fixação, apoio e ligação do tubo diges-
tivo, garantindo vascularização, inervação e 
defesa nos mecanismos de saúde e doença 
que envolve esse segmento do corpo huma-
no”, afirma Maria Cristina, que atualmente 
preside a Sociedade Brasileira de Coloproc-
tologia (SBCP). Leia a análise completa da 
médica no site da SOBED.

No entanto, a médica assegura que isso 
não é razão para deixar de ler o artigo.  
“Coffey é um anatomista e cirurgião colorre-
tal bastante respeitado, com grande número 
de publicações. O artigo, de leitura muito 
agradável, proporcionou uma revisão exce-
lente da anatomia, histologia, embriologia 
e consequentemente fisiologia do mesen-
tério e mesocólon, além de discorrer sobre 
vários aspectos que ainda não são consenso 
ou são pouco conhecidos entre os estudiosos  
do mesentério.”

Já Thomas Gest, professor-doutor de 
anatomia no Texas Tech University Health 

“Vemos agora o mesentério no 
contexto de outros órgãos e sistemas. 
Isso ajuda a comunidade clínica e 
científica a compreender seu papel e 
função e, em particular, nos ajuda a 
identificar anormalidades”

J. Calvin Coffey
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Sciences Center, nos EUA, não enxerga ne-
nhuma novidade no artigo publicado. Em 
entrevista por e-mail à Revista SOBED, Gest, 
que também é membro da Associação Ame-
ricana de Anatomistas Clínicos (AACA, sigla 
em inglês), defende que o artigo é uma revi-
são bastante direta do que já era bem conhe-
cido por anatomistas e embriologistas sobre 
o mesentério.

“O mesentério é uma estrutura bem co-
nhecida dentro do embrião e no adulto. Não 
sei bem por que os meios de comunicação 
pensaram que isso era inovador ou impor-
tante. Nada ali no artigo é previamente des-
conhecido para a ciência médica. Ele é uma 
revisão agradável de algumas das caracterís-
ticas fundamentais de anexos peritoneais e 
suas ligações”, assegura Gest.

Ele afirma também que o artigo expõe 
um problema de terminologia anatômica em 
torno da definição do termo ‘mesentério’. “O 
artigo dos pesquisadores Coffey e O’Leary 
confunde um pouco a terminologia anatô-
mica ao não distinguir o mesentério embrio-

nário de seus derivados adultos. Há algum 
uso incorreto da terminologia anatômica no 
artigo, o que pode ter levado à excitação da 
mídia”, argumenta.

 
Enfim...é um novo órgão ou não?
A principal crítica feita pelo anatomista norte-
-americano é o fato de o mesentério ser alar-
deado por aí como o mais novo “órgão” do 
corpo humano. Gest é consultor do Gross and 
Clinical Anatomy Work Group, vinculado ao 
Programa Internacional Federal de Termino-
logia Anatômica (FIPAT, sigla em inglês), ór-
gão que trata da nomenclatura da anatomia 
humana. Ele explica que é esse grupo que 
supervisiona termos de todas as estruturas 
do corpo humano adulto e avalia sugestões 
para correções e inclusão de novos termos de 
todas as associações de anatomia do mundo. 
As sugestões podem integrar o Terminologia 
Anatômica, documento que já passou por vá-
rias revisões desde sua criação, em 1895.

Segundo Gest, a própria definição do ter-
mo é bastante discutível entre os anatomis-

Parte dos trabalhos apre-

sentados sugere tratar o 

mesentério como novo 

órgão. Outros centros de 

estudos e entidades regu-

ladores contestam©
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tas. “Enquanto nós mantemos uma extensa 
lista de cerca de nove mil termos, não temos 
uma lista de todos os órgãos do corpo hu-
mano, o que pode ser surpreendente. Esse 
problema decorre da definição de órgão que 
varia de fonte para fonte e é um pouco arbi-
trária. Geralmente, órgão pode ser definido 
como uma coleção de tecidos que são orga-
nizados para uma determinada função ou 
conjunto de funções. Essa definição, bastan-
te solta do termo, produz um amplo espec-
tro de possíveis classificações de estruturas 
como órgãos. Pode haver tantas opiniões 
sobre esse assunto quanto há de anatomis-
tas”, explica. 

Para o anatomista, que também é coautor 
dos livros Atlas de Anatomia, publicado no 
Brasil pela editora Artmed, e da série Concise 
Illustrated Anatomy, no corpo humano há 
centenas e centenas de órgãos e, por isso, 
não faz sentido dizer que o mesentério seria 
o 79º órgão, como foi anunciado na maioria 
dos sites. “Um deles sugeriu que havia 78 
órgãos no corpo humano e que o mesenté-
rio era um membro reconhecido. É uma de-
claração completamente absurda. Algumas 
pessoas classificariam todos os músculos 

como órgãos e existem mais de 600 deles no 
corpo. Quando você adiciona todos os ou-
tros órgãos, a conta pode facilmente passar 
de mil”, defende Gest.

Já o professor do Departamento de Ana-
tomia e Neurobiologia da Universidade 
de Dalhousie, no Canadá, Paul Neumann, 
acredita que a atenção da mídia que apre-
sentou o mesentério como esse “novo” ór-
gão acabou deturpando a importância do 
artigo. “É um bom artigo de revisão do 
significado do mesentério na medicina, de 
suas estruturas, funções e patologia. Acre-
dito que vale a pena para todos os profis-
sionais que lidam direta ou indiretamente 
com o aparelho digestivo. Mas ele prova-
velmente não deveria ter sido sensacionali-
zado na imprensa”, critica.

Neumann, que também é membro do FI-
PAT, explica que Coffey e seus colegas, em 
trabalhos anteriores, relataram que os três 
mesentérios do intestino grosso e pequeno 
eram estruturas contínuas, não separadas. 
A partir disso, eles sustentam nesse arti-
go publicado no final do ano passado que 
esses três mesentérios são, na verdade, ‘o’ 
mesentério, um órgão. “Embora o mesen-

A primeira menção pu-

blicamente conhecida do 

mesentério foi feita por 

Leonardo da Vinci, no 

século 16
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tério seja uma estrutura composta por mais 
de um tipo de tecido, ele não é um órgão 
porque não tem uma função especializada”,  
reforça Neumann.

“O mesentério é um ‘conector estrutu-
ral’ que conecta os intestinos com o resto 
do corpo. Ele contém órgãos (linfonodos) e 
‘conectores funcionais’ (vasos sanguíneos e 
linfáticos e nervos). Os conectores são como 
órgãos na medida em que são compostos de 
dois ou mais tecidos, mas falta especializa-
ção. Por outro lado, ele parece ser uma enti-
dade anatômica no mesmo nível hierárquico 
de um órgão. Um sistema de nomenclatura 
alternativa seria aceitável”, opina Neumann.

A médica Maria Cristina Sartor também 
critica o fato de o mesentério ter sido “injus-
tamente” relegado a uma “dobra do peritô-
nio” ou a uma “capa de gordura” por alguns 
meios de comunicação. “Alguns desses noti-
ciários sugeriram que a medicina e o conhe-
cimento médico assim consideravam o me-
sentério. E que agora, com sua promoção a 
órgão e sua inclusão como tal num determi-
nado livro-texto de anatomia, popularizado 
por um seriado televisivo sobre a vida médi-
ca, de qualidade e veracidade, digamos, um 
tanto duvidosa, tudo iria mudar”, observa.

O livro a que a médica se refere é o 
Gray’s Anatomy, que já passou a classificar o 
mesentério como órgão em sua edição mais 
recente. A editora-chefe do livro, a britâni-
ca Susan Standring, disse em entrevista ao 
site Discover Magazine que as descobertas 
de Coffey têm “implicações clínicas muito 
importantes e necessitam de uma reavalia-
ção da anatomia do mesentério” e que será 
“fascinante” seguir as pesquisas futuras de 
Coffey sobre o tema. Para Maria Cristina, 
não há necessidade de sermos definitivos ou 
criarmos um drama nomeando o mesentério 
como órgão. “Ele vai continuar exercendo a 
mesma função que tem desde os primórdios 
da humanidade e merecendo o respeito de 
todos que lidam com ele como participante 
da fisiopatologia de doenças abdominais e 
sistêmicas”, opina.

ArTIgo dE oPINIão

Confira no site da SOBED a íntegra de um artigo 

sobre o assunto escrito por Maria Cristina Sartor.

“O mesentério é uma estrutura 
bem conhecida dentro do embrião 

e no adulto. Nada no artigo de 
Coffey é previamente desconhecido 

para a ciência médica. Ele é uma 
revisão agradável de algumas das 

características fundamentais de 
anexos peritoneais e 

suas ligações”

Thomas Gest, anatomista norte-americano

Apesar das críticas, Thomas Gest afirma 
que um resultado positivo da publicação é 
o foco na anatomia, essa parte da medici-
na que muitas pessoas acham interessante 
e que,  segundo o anatomista, consideram 
como “algo morto”. Além disso, o artigo ex-
pôs a variedade de opiniões entre anatomis-
tas sobre o termo ‘órgão’. No entanto, ressal-
ta Gest mais uma vez, não há nada de novo 
no artigo de Coffey. “O artigo e a atenção 
da mídia gerada em torno dele podem aju-
dar as pessoas a ver que ainda há incógnitas 
no corpo humano. No entanto, o mesentério 
não é uma delas. Ele existe, tem sido bem 
conhecido há décadas, se não séculos, e não 
há nada no artigo com novas informações 
sobre ele”, completa.  
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Enquanto prestadores de serviços, os médicos, 
organizados individualmente ou em socieda-
des profissionais (pessoas físicas ou sócios 
de pessoas jurídicas), viram-se pressionados 
principalmente pelas operadoras de planos 
de saúde, que obtiveram expressivos resul-
tados financeiros às custas do árduo traba-
lho desenvolvido pelos profissionais médicos.

 
Nessa desigual relação capital x trabalho, 

foi latente nesse período a percepção do dese-
quilíbrio econômico-financeiro, que se traduziu 
no aumento dos custos e redução da remune-
ração do ato médico, por força principalmente 
da ausência de previsão contratual quanto a 
forma e periodicidade de reajuste, imposição 
de glosas sem qualquer critério técnico, além 
da utilização do descredenciamento por parte 
das operadoras, de maneira imotivada, muitas 
vezes mascarando evidentes retaliações aos 
médicos. A tônica nesse enredo era a falta até 
mesmo de contratos escritos/formais, o que 
dificultava a defesa dos interesses dos médicos.

Em resumo: sempre foi desejo dos médi-
cos uma lei que regulamentasse os contratos, 
o reajuste anual dos honorários médicos e 

Lei nº 13.003/2014: 
Lei da Contratualização - o  
sonho, a regra e a realidade

custos, coibindo as glosas e descredenciamen-
tos indevidos. Finalmente, em 2014, foi regu-
lamentada a Lei nº 13.003, de 24 de junho de 
2014 – ANS/MS, que altera a Lei nº 9.656, de 
3 de junho de 1998, que dispõe sobre os pla-
nos e seguros privados de assistência à saúde, 
com redação dada pela MP nº 2.177-44, de 24 
de agosto de 2001, para tornar obrigatória a 
existência de contratos escritos entre as ope-
radoras e seus prestadores de serviço.

Em seu escopo, a Lei tem dois objetivos 
básicos: reforçar a importância dos contratos 
escritos e garantir aos beneficiários a assistên-
cia contratada.

Para nós, médicos, significa que a Lei seria 
garantidora do tão esperado reajuste anual dos 
honorários médicos e custos, além de outros 
assuntos como glosas e descredenciamento.

  
Da Lei nº 13.003/14, referida anteriormente:              

§  2º: O contrato de que trata o caput deve 
estabelecer com clareza as condições para  
sua execução, expressas em cláusulas que 
definam direitos, obrigações e  responsabili-
dades das partes incluídas. Obrigatoriamente 
que determinem:

I -  O objeto e a natureza do contrato, com des-
crição de todos os serviços contratados; 

II - A definição dos valores dos serviços contra-
tados, dos critérios, da forma e da   
periodicidade de seu reajuste e dos prazos e 

Osonho: nos últimos 15 anos, a classe médica cen-
trou forças na valorização do exercício profissional, 
de modo a garantir condigna remuneração e melho-

res condições de trabalho, seja no âmbito público, seja no 
âmbito privado, com movimentos legítimos, liderados pelas 
sociedades de especialidades.
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procedimentos para faturamento e   
pagamento dos serviços prestados;

III - A identificação dos atos, eventos e procedi-
mentos médico-assistenciais que   
necessitem de autorização administrativa 
da operadora; 

IV - A vigência do contrato e os critérios e pro-
cedimentos para prorrogação, renovação e 
rescisão;

 V - As penalidades pelo não cumprimento das 
obrigações estabelecidas. 

§  3º A periodicidade do que trata o inciso 2 deste 
artigo será anual e realizada no prazo  irre-
vogável de 90 dias, contando do início do ano 
calendário;

§  4º No caso de vencido o prazo previsto no 
inciso 3o deste artigo, a ANS definirá o  
índice de reajuste. 

O acima referido é o escrito na Lei. 
Em reuniões posteriores, através da Resolução 
Normativa – RN nº 364, de 11 de dezembro 
de 2014, que dispõe sobre a definição de 
índice de reajuste pela Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS) a ser aplicado pelas 

operadoras de planos de assistência à saúde 
aos seus prestadores de serviços de atenção 
à saúde em situações específicas, ficou esta-
belecido que, após livre negociação entre as 
partes, se não houvesse um acordo, o índice 
a ser aplicado seria o ÍNDICE NACIONAL DE 
PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA). 
O IPCA a ser aplicado deve corresponder ao 
acumulado nos 12 meses anteriores à data de 
aniversário do contrato escrito.

 O que, de fato, nós temos hoje 
em nossa realidade:
a) Estamos recebendo contratos formatados das 

operadoras com reajustes de míseros per-
centuais do IPCA, prontos para assinarmos; 

b) Mesmo com a aplicação do IPCA do ano 
anterior, já seria um reajuste bem pequeno, 
considerando-se que está previsto para 2016-
-2017 um IPCA de 4%, aproximadamente;

c) O mais grave é que a quase totalidade dos 
endoscopistas, PF ou PJ, não recebe hono-
rários médicos e custos balizados pela 
CBHPM 2016. Alguém recebe? Pelo que 
tenho conhecimento, os honorários médicos 

Em 2015, Ana Maria 
Zuccaro participou de 

reunião com as unida-
des estaduais durante 
o X Simpósio Interna-
cional de Endoscopia 
Digestiva da SOBED, 

em Maceió (AL)
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são referenciados em sua maioria à CBHPM 
2005, CBHPM 2005-20% ou AMB 92!!!!!!

Concluindo: a partir da assinatura do con-
trato, com sorte, você receberá 4% de reajuste 
sobre seu contrato vigente, isto é, sobre valo-
res médios praticados em 2003 ou 2005. Só 
12 anos de defasagem! O que ainda custa o 
mesmo que 2005? Suas contas de luz e tele-
fone? Seu aluguel? O salário e encargos sociais 
da sua secretária e auxiliar de enfermagem? 
O preço do MAT/MED? Absolutamente nada. 
Só seus honorários...

Como se não bastasse essa perda financeira, 
certa de ocorrer, inseriram mais um problema 
para você ter direito a esses míseros 4%: o 
fator de qualidade.

A Lei: o disposto sobre o fator de qualidade 
é fundamental. Se pensarmos na assistência 
ao indivíduo, a qualidade do atendimento 
médico deve ser incentivada e observada em 
todo ato médico.

É importante reforçar que o fator de qua-
lidade, previsto na Lei nº 13.003/2014, faz 
referência ao reajuste definido pela ANS e 
tem o IPCA, que deve ser aplicado nas situa-
ções previstas na RN nº 364/2014, conforme 
transcrito a seguir: 

“Art. 4º. A operadora deverá utilizar o índice 
de reajuste definido pela ANS como forma de 
reajuste nos contratos escritos firmados com 
seus prestadores quando preenchidos ambos os 
critérios abaixo: 

I - Houver previsão contratual de livre negocia-
ção como única forma de reajuste;  

II - Não houver acordo entre as partes ao tér-
mino do período de negociação, conforme 
estabelecido na Resolução Normativa - RN 
nº 364, de 11 de dezembro de 2014.
 
A realidade: a qualidade do seu ato médico 

vale no máximo 5% do IPCA e sua falta implica 
um reajuste inferior ao IPCA. 

Os critérios para aplicação do fator de qua-
lidade em 2017 já estão disponíveis no site da 
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). 
Esse é um modelo de remuneração de servi-
ços estabelecido pela Lei 13.003 e regulamen-
tado pela Resolução Normativa 364/2014 e 
Instrução Normativa nº 61/2015. É usado 
para reajustar contratos entre operadoras e pres-
tadores, com previsão de livre negociação entre 
as partes, quando não há acordo nos primeiros 
90 dias do ano. Nesses casos, será usado como 
base o Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA), ao qual será aplicado o fator  
de qualidade, que possui três níveis para apli-
cação de reajustes: (A) 105%, (B) 100% e (C) 
85%. Fonte: ANS, publicado em 1/11/2016

Traduzindo: junto com o ensejo de uma 
medicina qualificada, você terá como “reco-
nhecimento” o acréscimo de 5% do IPCA de 
4% (0,2%) se cumprir as exigências para o 
FQ da sua especialidade e responder ao ques-
tionário sobre ele disponibilizado pela ANS, 
100% se responder ao questionário e 85% se 
não atender aos requisitos anteriores.

Para os especialistas em endoscopia diges-
tiva, como já divulgado no SOBED On-Line, veio 
junto com a Lei o “pacote de maldades”: por 
estarmos classificados como SADT, para obter 
os míseros 5% de 4% (0,2%) de reajuste sobre 
seu valor atual de HM, necessitaríamos contra-
tar uma das duas empresas de Acreditação cre-
denciadas pelo QUALISS. Um processo longo, 
oneroso e eterno, já que é cobrada uma taxa 
mensal de “manutenção”.

A SOBED atuou juntamente com a Associação 
Médica Brasileira e destacamos o papel fun-
damental da AMB nessa negociação com a 
ANS, para que os critérios do FQ na endosco-
pia digestiva seguissem os mesmos das demais 
especialidades clínicas. Com isso, valorizamos 
nosso título de especialista. Esses critérios e as 
regras para sua obtenção estão detalhadamente 
explanados em nosso comunicado do SOBED 
On-Line de 8 de fevereiro de 2017.



REVISTA SOBEDjaneiro/março  2017 43

Diante da nossa realidade, da forte pressão 
das operadoras para que assinemos contratos 
formatados com percentuais de IPCA, reco-
mendamos que todos os colegas preencham 
o questionário da ANS sobre fator de quali-
dade e observem as recomendações do CFM e 
da AMB emitidas em 16 de fevereiro de 2016 
sobre contratualização:

•	 Não	assine	CONTRATOS	que	tenham	como	
cláusula de reajuste frações de índice do 
IPCA ou outros cálculos;

•	 Não	assine	CONTRATOS	que	tenham	alguma	
cláusula com a qual não concorde;

•	 Não	assine	CONTRATOS	que	não	estiverem	
completos (com todos os anexos cabíveis), 
pois esse é um dever da operadora, já que 
todas as páginas deverão ser rubricadas 
por ambas as partes;

•	 NOTIFIQUE	SEMPRE	A	OPERADORA	por	
meio de carta registrada e com aviso de 
recebimento e, quando possível, também 
por e-mail, deixando claros e registrados 
todos os itens com os quais não concorda;

•	 Em	 caso	 de	 discordância	 contratual,	
toda documentação enviada à operadora 
deve ser também enviada  aos seguin-
tes e-mails para as devidas providências:  
cbhpm@amb.org.br e juridico@amb.org.br;

•	 Recomendamos,	além	dessa	medida,	o	
encaminhamento para a Comissão de 
Saúde Suplementar e Câmara Técnica dos 
Conselhos Regionais de Medicina, de forma 
a atuarem junto com o diretor médico das 
operadoras;

•	 Também	podemos	usar	o	canal	de	denún-
cia do não cumprimento à Lei 13.003/14 
à própria ANS, de acordo com o Art. 11 da 
RN nº 364/2014 - “o descumprimento do 
disposto nesta Resolução sujeitará a ope-
radora às sanções administrativas cabíveis 

Ana Maria Zuccaro,
Presidente da Comissão de Ética e Defesa Profissional da 

SOBED, Membro da CT de Endoscopia Digestiva do Cremerj, 
Mestre em medicina, Chefe do Serviço de Endoscopia Digesti-

va do Hospital Federal de Ipanema (CET-SOBED)

previstas na regulamentação em vigor” - e 
a RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN Nº 124, de 
30 de março de 2006 - que dispõe sobre a 
aplicação de penalidades para infrações 
à legislação dos planos privados de assis-
tência à saúde.

A Comissão de Ética e Defesa Profissional da 
SOBED está atenta, disposta a sanar dúvidas e 
pronta para atuar em seu nível de competência. 
Entretanto isso é uma ação multi-institucional 
que envolve a sociedade de especialidade, a 
AMB, a ANS e Conselhos Regionais de Medicina.

Enfatizamos que o fator mais importante e 
determinante do sucesso ou falha nas negocia-
ções é o médico. Cada um de nós devemos atuar 
dentro dos preceitos éticos e aqueles emanados 
pelas recomendações do CFM, AMB e SOBED. 
Aquele que “aceita trabalhar por menos” infere 
prejuízo aos colegas, a ele mesmo, ao paciente 
e à sociedade. Nada pode valer menos do que 
custa. Não existe essa mágica. 

A união dos especialistas é a chave do sucesso.

Boa sorte! 
©
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Código que dá maior  
celeridade ao processo 
ético-profissional  
entra em vigor

CFM Artigo CFM

Passados 90 dias desde 
a publicação no Diário 
Oficial da União, passa 

a valer a partir dessa quarta-
-feira (25/1) o novo Código 
de Processo Ético-Profissional 
(CPEP). As novas regras pro-
cessuais que regulamentam 
as sindicâncias, os processos 
ético-profissionais e o rito dos 
julgamentos nos Conselhos de 
Medicina foram publicadas em 
27 de outubro de 2016, após 
intenso trabalho de revisão. 
As normas foram atualizadas 
com o objetivo de proporcio-
nar a celeridade dos proces-
sos e maior atenção ao cha-
mado princípio da segurança 
jurídica (considerado um dos 
pilares do Estado democrático 
de direito e a forma de garantir 
estabilidade nas relações jurí-
dicas) e estão entre as princi-
pais atualizações expressas na 
Resolução CFM 2.145/2016, o 
chamado Código de Processo 
Ético-Profissional.
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apresenta defesa prévia e é declarado re-
vel) será sempre um advogado, garantindo 
a defesa técnica do denunciado.

Veja outras novidades:
• A questão das provas foi melhor discipli-

nada, adotando-se critérios consagrados 
pelo Código de Processo Penal e Código 
de Processo Civil nesse quesito. Em se-
ção especial, a nova resolução trata de 
aspectos como provas ilícitas e parece-
res técnicos;

• Há novos critérios de impedimento e 
suspeição com o objetivo de aperfei-
çoamento das decisões proferidas nos 
processos ético-profissionais, na mesma 
linha de entendimento do novo Código 
de Processo Civil. Ficam impedidos, por 
exemplo, os julgadores que forem mem-
bros de direção ou de administração de 
pessoa jurídica que tenham interesse 
direto no processo ou quando configu-
radas inter-relações com escritórios de 
advocacia;

• A pessoa jurídica, pública ou privada, 
poderá exercer o direito de denúncia;

• O novo CPEP mantém a fluência dos pra-
zos em dias corridos;

• O documento entra em vigor com uma 
pequena alteração do Artigo 1º. O dis-
positivo passa a ter a seguinte redação:

“A sindicância e o processo ético-profis-
sional (PEP) nos Conselhos Regionais de 
Medicina (CRM) e no Conselho Federal de 
Medicina (CFM) serão regidos por este Có-
digo de Processo Ético-Profissional (CPEP) 
e tramitarão em sigilo processual”.

O texto original trazia ao final do enun-
ciado o termo “quanto ao conteúdo”. A Ple-
nária do CFM decidiu retirar o trecho, o que 
não altera substancialmente a redação ori-
ginal nem modifica a forma como sempre 
foram fornecidas as informações processuais 
pelos Conselhos de Medicina.

Texto publicado no site no CFM – portal.
cfm.org.br – em 25 de janeiro de 2017. 

Para atender ao princípio da segurança 
jurídica, normas processuais que se encon-
travam em resoluções específicas – como o 
Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) e 
a Interdição Ética Cautelar – foram incor-
poradas para que o aplicador do Código 
não perdesse a noção sistêmica do ordena-
mento. O TAC e a Interdição Ética Cautelar 
constavam em outras normativas (Resolu-
ções 1.967/2011 e 1.987/2012, respectiva-
mente), que agora estão revogadas.

Uma das principais mudanças na busca 
por celeridade foi a nova regulamentação 
dos recursos. Está eliminada a possibilidade 
de recorrer ao pleno do CRM de decisões 
não unânimes proferidas pelas câmaras 
daquela instância. O recurso ao pleno nos 
Conselhos Regionais, a partir dessa atuali-
zação, fica restrito às decisões de cassação 
do exercício profissional proferidas em câ-
maras de julgamento das Regionais.

Outro ponto melhor disciplinado foi a 
citação nos processos, facilitando mecanis-
mos para que esta chegue ao médico de-
nunciado. Segundo o novo CPEP, “a citação 
inicial poderá ser feita em qualquer lugar 
em que se encontre o denunciado”. Antes, 
no caso de a parte denunciada se encon-
trar fora da jurisdição do Conselho, só po-
deria ser feita por carta precatória. Agora, 
nesse caso, pode ser feita pelos Correios 
(com meios de comprovação oficial de re-
cebimento), por servidor ou conselheiro do 
CRM devidamente habilitado, carta preca-
tória ou edital. “A citação é ato fundamen-
tal para que o médico denunciado tenha 
ciência da instauração do processo e dos 
prazos correntes, oferecendo oportunidade 
para ele se defender”, explica o corregedor 
do CFM e relator da Norma, José Fernando 
Maia Vinagre.

Ainda de acordo com Vinagre, “especial 
destaque é dado aos princípios da ampla 
defesa e do contraditório”. Em relação à 
ampla defesa, ele destaca uma inovação: 
a nova Norma estabelece que o defensor 
dativo (acionado quando o médico não 

http://cfm.org.br/
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• diretoria nacional

Gestão 2017-2018
Presidente: Flávio Hayato Ejima (DF)

Vice-Presidente: Jairo Silva Alves (MG)

1° Secretário: Afonso Celso Paredes (RJ)

2° Secretário: Ricardo Rangel Pessoa (CE)

1º Tesoureiro: Thiago Festa Secchi (SP)

2º Tesoureiro: Eduardo Nobuyuki Junior (SC)

Diretor de Sede: Ricardo Anuar Dib (SP)

Conselho FisCal
Alice Mendes de Souza Cairo (BA)

Artur Adolfo Parada (SP)

Dalton Marques Chaves (SP)

João Carlos Andreoli (SP)

Rodrigo José Felipe (BA)

Sergio Luiz Bizinelli (PR)

Diretoria eleita
Gestão 2019-2020
Presidente: Jairo Silva Alves (MG)

Vice-Presidente: Ricardo Anuar Dib (SP)

1ª Secretária:  Daniela Milhomem Cardoso (GO)

2º Secretário: Herberth José Toledo Silva (AL)

1º Tesoureiro: Gustavo Andrade De Paulo (SP)

2º Tesoureiro: Carlos Eduardo Dos Santos (RS)

Diretor de Sede: Thiago Festa Secchi (SP)

• comissões estatutárias

eleitoral, De estatutos, 
reGimentos e reGulamentos

Presidente: Carlos Marcelo Dotti (MS) 

Agatha Christie Fernandes Molinari (MS)

Bruno Chaves Salomão (DF)

Marcos Moreno Domingues (PA)

Silvana Dagostin (SC)

Thiago Festa Secchi (SP)

aDmissão
Presidente: Jimi Izaques Scarparo (SP)

Adler Keuffer (PA)

Bruno Queiroz Sander (MG)

Gerônimo Fronco de Almeida (PB)

Gil Takayuki Yamaguchi (PR)

João Antonio Schemberk Junior (PR)

Patricia Cenegaglio Homem  

Marques Steglich (SP)

CientíFiCa e eDitorial
Presidente: Angelo Ferrari Junior (SP)

Djalma Ernesto Coelho Neto (RJ)

Eduardo Guimarães Hourneaux  

de Moura (SP)

Eduardo Sampaio Siqueira (PE)

Fauze Maluf Filho (SP)

Fernanda Prata Borges Martins (SP)

Huang Ling Fang (RJ)

Lucio Giovanni Battista Rossini (SP)

Luiz Claudio Miranda da Rocha (MG)

Paulo Roberto Alves de Pinho (RJ)

ÉtiCa e DeFesa ProFissional
Presidente: Ana Maria Zuccaro (RJ)

Carlos Eduardo Olilveira dos Santos (RS)

Fauze Maluf Filho (SP)

Gustavo Francisco de Souza e Mello (RJ)

Lincoln Eduardo Villela Vieira de  

Castro Ferreira (MG)

Rodrigo Roda Rodrigues da Silva (MG)

Sylon Ribeiro de Brito Junior (BA)

avaliação e CreDenCiamento De 
Centros De ensino e treinamento

Presidente: Admar Borges  

da Costa Junior (PE)

Eduarda Nassar Tebet Ajeje (MS)

Fernando Pavinato Marson (SP)

João Paulo de Souza Pontual (SP)

Renato Luz Carvalho (SP)

Vitor Nunes Arantes (MG)

título De esPeCialista e sua atualização
Presidente: Paulo Fernando  

Souto Bittencourt (MG)

Bruno Chaves Salomão (DF)

Christiane Soares Poncinelli (MG)

Daniel Moribe (SP)

Edson Ide (SP)

Ermelindo Della Libera Junior (SP)

Gustavo Andrade de Paulo (SP)

José Celso Cunha Guerra Pinto Coelho (MG)

Júlio Cesar Souza Lobo (PR)

Manoel Ernesto Peçanha Gonçalves (SP)

Maria Cristina Sartor (PR)

Mauro José Wagner Moreira Maia (RS)

Ricardo Rangel de Paula Pessoa (CE)

Ronaldo Taam (RJ)

Sergio Luiz Bizinelli (PR)

Sylon Ribeiro de Brito Junior (BA)

Wagner Valentino (SP)

• comissões não estatutárias 
   
assessoria À PresiDÊnCia

Coordenadora: Vera Helena de Aguiar 

Freire de Mello (SP)

Artur Adolfo Parada (SP)

Carlos Alberto Cappellanes (SP)

Giovani Antonio Bemvenuti (RS)

Igelmar Barreto Paes (BA)

João Carlos Andreoli (SP)

Kiyoshi Hashiba (SP)

Luiz Felipe Paula Soares (PR)

Luiz Leite Luna (RJ)

Ramiro Robson Fernandes Mascarenhas (BA)

Sergio Luiz Bizinelli (PR)

eventos soBeD simPÓsio internaCional 
enDosCoPia DiGestiva   
Coordenador: Fauze Maluf Filho (SP) 

Dalton Marques Chaves (SP)

ComuniCaçÂo 
Coordenador: Tomazo Antonio P. Franzini (SP)

Bruno da Costa Martins (SP)

Horus Antony Brasil (SP)

Marcel Langer (SP)

Curso ao vivo
Coordenador: Marcos Bastos da Silva (ES) 

Artur Adolfo Parada (SP)

Djalma Ernesto Coelho Neto (RJ)

Esteban Sadovsky (ES)

Gustavo Andrade de Paulo (SP)

Herbeth José Toledo Silva (AL)

Luiz Fernando Ferreira Campos (ES)

Raquel Canzi Almada de Souza (PR)

Viriato João Leal da Cunha (SC)

 

teste seus ConheCimentos   

Coordenador: Gustavo Andrade de Paulo (SP) 

save
Coordenador: Ricardo Anuar Dib (SP) 

Sylon Ribeiro de Brito Junior (BA)

hanDs on
Coordenador: Marco Aurélio D'assunção (SP) 

Otávio Micelli Neto (SP)

Conselho eDitorial (livros) 
Coordenador: Marcelo Averbach (SP) 

mÓDulos De atualização
Luiz Leite Luna (RJ)
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Diretrizes e ProtoColos
Presidente: Claudio Lyoiti Hashimoto (SP)

Alexandre de Sousa Carlos (SP)

Bruno Frederico Oliveira  

Azevedo Medrado (BA)

Caio Cesar Furtado Freire (CE)

Cristina Flores (RS)

Cyrla Zaltman (RJ)

Eloa Marussi Morsoletto (PR)

Fernando Pavinato Marson (SP)

Genoile Oliveira Santana (BA)

Gerson Cesar Brasil Junior (PE) 

José Miguel Luz Parente (PI)

Juliana Dantas Ramos Brito (PB)

Juliano Coelho Ludvig (SC)

Marcellus Henrique Loiola  

Marco Antônio Zerôncio (RN)

Marjorie Costa Argollo (SP)

Ponte de Souza (CE)

Rafael Gonzaga Nahoum (PB)

Ricardo Teles Schulz (SC)

Roberto Magalhães Melo Filho (PE)

 

memÓrias Da soBeD
Coordenador: Glaciomar Machado (RJ)

 
Prevenção De CÂnCer Colorretal  
e mutirÕes
Coordenador: Lix Alfredo Reis de Oliveira (SP) 

Carlos Eduardo Oliveira dos Santos (RS)

Daniela Medeiros Milhomem Cardoso (GO)

Denise Peixoto Guimarães (SP)

Herberth José Toledo Silva (AL)

Julio Cesar Souza Lobo (PR)

Lincoln Eduardo Villela Vieira de Castro 

Ferreira (MG)

Luis Masuo Maruta (SP)

Luiz Claudio Miranda da Rocha (MG)

Marcelo Averbach (SP)

Maria Cristina Sartor (PR)

Pedro Popoutchi (SP) 

Ramiro Robson Fernandes Mascarenhas (BA)

Ronaldo Taam (RJ)

Tomazo Antonio Prince Franzini (SP)

relaçÕes internaCionais 
Coordenador: Glaciomar Machado (RJ) 

Japão: Claudio Rolim Teixeira (RS) 

Japão: Nelson Tomio Miyajima (SP) 

EUA: Fauze Maluf Filho (SP) 

EUA: Ricardo Anuar Dib (SP) 

Europa: Gustavo Andrade de Paulo (SP)

Europa: Sergio Luiz Bizinelli (PR) 

América Latina: Everson Luiz 

de Almeida Artifon (SP) 

América Latina: Julio Carlos 

Pereira Lima (RS)

rePresentantes em instituiçÕes 
 
CFm e Cnrm
Coordenadora: Erika Monteiro Reis (RJ)

Adelia Carmen  Silva de Jesus (DF)

Paulo Roberto Alves de  Pinho (RJ)

anvisa / Comsu
Coordenador: Carlos Alberto da Silva 

Barros (MG)

Julio Cesar de Soares Veloso (DF)

amB - Conselho DeliBerativo e CientíFiCo
Coordenadora: Maria Das Graças

Pimenta Sana (MG)

Carlos Alberto Cappellanes (SP)

amB - CÂmara tÉCniCa e imPlantes
Coordenador: Eduardo Guimarães 

Hourneaux de Moura (SP)

amB - Cna
Coordenador: Carlos Alberto Barros (MG) 

Renato Baracat (SP)

 

rePresentantes - revistas CientíFiCas  
  
GeD

Paulo Roberto Arruda Alves (SP)

nÚCleos

ColanGioPanCreatoGraFia enDosCÓPiCa 
retrÓGraDa (CPre) 
Coordenador: Djalma Ernesto Coelho (RJ)

Durval Gonçalves Rosa Neto (BA)

Edivaldo Fraga Moreira(MG)

Eduardo Michels Oppitz (RS)

José Eduardo Brunaldi (SP)

Marcos Bastos da Silva (ES)

Marcos Eduardo Lera Dos Santos (SP)

Raquel Canzi Almada de Souza (PR)

Tomazo Antonio Prince Franzini (SP)

eCoenDosCoPia
Coordenador: Lucio Giovanni Rossini (SP)

Fauze Maluf Filho (SP)

Haroldo Luis Oliva Gomes Rocha (MG)

Júlia Corrêa de Araújo (PE)

Juliana Marques Drigo (SP)

Nutianne Camargo Schneider (RS)

Wladimir Campos de Araújo (BA)

enDosCoPia BariÁtriCa   
Coordenador: Josemberg Marins Campos (PE) 

intestino DelGaDo
Coordenadora: Adriana Vaz 

Safatle-Ribeiro (SP)

Ana Botler Wilhein (PE)

Carlos Alberto Cappellanes (SP) 

Eloá Marussi Morsoletto (PR) 

Thiago Festa Secchi  (SP)

PatoloGia enDosCÓPiCa
Coordenador: Heinrich Seidler (DF) 

Elisa Ryoka Baba (SP)

Humberto Setsuo Kishi (SP)

Mariângela Ottoboni Brunaldi (SP)

PeDiatria
Presidente: Silvia Regina Cardoso (SP) 

Eduardo Sampaio Siqueira (PE)

Mario Cesar Vieira (PR)

Simone Diniz Carvalho (MG)

Wallace Acioli Freire Gois (DF)

PlaneJamento estratÉGiCo
Coordenador: Fábio Segal (RS)

ProJetos soCiais

enFermaGem  
Coordenadora: Aldenir Fresca (SP)

Representante Salvador: Ieda Maria  

Nery Paes (BA)

Representante São Paulo: Cláudia Moraes (SP)

Representante Belo Horizonte:  

Maira Marques Ribeiro (MG)

Representante Rio Grande do Sul:  

Rosane Von Cirne (RS) 

Representante Paraná: Maria Edutania Castro 

(PR)

Representante Mato Grosso do Sul:  

Roseli Hervas (MS)

Representante Distrito Federal: Carla Camilo (DF)

Representante Rio de Janeiro:  

Valdimeri Queiroz (RJ)

Representante Ceará: Gilvania Cambraia (CE)

Representante Pernambuco: Kalina Barros (PE)
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Diretoria e Estaduais

Av. Luiz Calheiros Junior, 110, Maceió | CEP: 57055-230 
(82) 99981-6244/3241-7435 | laerciotr@gmail.com

Presidente: Laércio Tenório Ribeiro 
Vice-Presidente: Daniel Pacheco da Costa 
1º Secretário: Thiago Torres Melo 
2º Secretário: Francisco Milton Lúcio Melo
1º Tesoureiro: Gilson dos Santos França
2ª Tesoureira: Nilza Maria Lopes Marques Luz

• ALAGOAS (GeStãO 2017-2018)

Av. Djalma Batista, 1661, Sala 1104, Manaus | CEP: 69050-010
(92) 98172-4423 | rpbferreira@hotmail.com

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

• AMAZONAS (GeStãO 2017-2018)

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

Presidente: Luciano Magalhães
Vice-Presidente: Cláudio Vasconcelos 
1º Secretário:  Yuri Mello
2ª Secretária: Daniela Teixeira
1º Tesoureiro: Bruno Medrado 
2º Tesoureiro: Antônio Mário Magalhães

• BAHIA (GeStãO 2017-2018) 

Av. Santos Dumont, 1168, Sala 301, Fortaleza | CEP: 60150-160
(85) 99984-9289 | juliolelis67@hotmail.com

Presidente: Júlio Lelis da Costa Neto 
Vice-Presidente: Fabrício de Sousa Martins
1ª Secretária: Marilia Lage Alencar
1º Tesoureiro: Adriano César Costa Cunha

• CeARÁ (GeStãO 2017-2018)

Setor de Clubes Sul, SCS, Trecho 03, Conj 06, Sala 208 | CEP: 
71939-540 (61) 99257-8687| salomaobruno@yahoo.com.br

Presidente: Bruno Chaves Salomão
Vice-Presidente: Julio Cesar de Soares Veloso 
1º Secretário: Rodrigo Aires de Castro 
2º Secretário: Jorge Alberto Capra Biasuz
1ª Tesoureira: Luciana Machado Nonino 
2º Tesoureiro: Francisco Machado da Silva

• DIStRItO FeDeRAL (GeStãO 2017-2018)

Rua Francisco Rubim, 395, Vitória| CEP: 29050-680
(27) 3324-1333| sobedestadual.es@gmail.com

Presidente: Aureo Paoliello  
Vice-Presidente: Reginaldo de Souza Baptista
1ª Secretária: Giovana Pereira Nogueira da Gama
2ª Secretária: Livia Pandolfi Tabachi Amado
2º Tesoureiro: Esteban Sadovsky

• eSpíRItO SANtO (GeStãO 2017-2018)

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

Presidente: Marcius Vinicius de Moraes
Vice-Presidente: Daniela Medeiros Milhomem Cardoso
1º Secretário: Américo de Oliveira Silvério
2º Secretário: Marcus Vinicius da Silva Ney 
1º Tesoureiro: Fernando Henrique Porto Barbosa Ramos
2º Tesoureiro: Rodrigo de Oliveira Ximenes

• GOIÁS (GeStãO 2017-2018)

Av. Daniel De La Touche, 03, Casa 14, São Luis| CEP: 65074-115
(98) 98112-2330| keila.matos2012@bol.com.br

Presidente: Keila Regina Matos Cantanhede 
Vice-Presidente: Odivaldo Lima de Souza
1º Tesoureiro: George Hermes Rêgo de Oliveira
2º Tesoureiro: Djalma dos Santos 

• MARANHãO (GeStãO 2017-2018)

Praça do Seminário, 141, Cuiabá| CEP: 78015-140
(65) 3322-5318 | carloseducardo.cauca@gmail.com

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

• MAtO GROSSO (GeStãO 2017-2018)

Rua Piratininga, 723, Campo Grande| CEP: 79020-240
(67) 99906-2717 | afmgm@terra.com.br

Presidente: Agatha Christie Fernandes Gonzales Molinari 
Vice-Presidente: Eduarda Nassar Tebet Ajeje
1º Secretário: Antonio Gentil Neto 
2º Secretário: Rogério Nascimento Martins
1º Tesoureiro: Laurici Santos Amaral Ricartes
2º Tesoureiro: Sérgio Ricardo de Souza Cunha 

• MAtO GROSSO DO SuL (GeStãO 2017-2018)

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

Presidente: Vitor Nunes Arantes
Vice-Presidente: José Dayrell de Lima Andrade
1º Secretário: Gustavo Miranda Martins 
2º Secretário: Carlos Alberto Freitas Dias
1º Tesoureiro: Elmar José Moreira Lima 
2ª Tesoureira: Karen Orsini de Magalhães

• MINAS GeRAIS (GeStãO 2017-2018)

Av. Duque de Caxias 1456, Al. Izabem, Casa 100, Marco, Belém
(91) 99988-2989 | e.maues@uol.com.br

Presidente: Erivaldo de Araujo Maués 
Vice-Presidente: Marcos Moreno Domingues 
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Por Gustavo Andrade de Paulo, membro da Comissão 

de Título de Especialista e sua Atualização da SOBED

Nesta edição da editoria
Teste seus Conhecimentos, 

vários temas relacionados à
Endoscopia Digestiva. Confira   

as respostas no site da SOBED.  
Boa leitura e boa diversão!

Janeiro/março 2017

I. Paciente, 55 anos, com quadro de dor abdominal 
de leve intensidade, difusa, intermitente, há cerca 
de seis meses, sem alteração do hábito intestinal. 
Nega emagrecimento ou melena. Solicitada colo-
noscopia (foto – cólon transverso). Qual a principal 
hipótese diagnóstica?

a. Polipose intestinal
b. Melanose coli
c. Síndrome de Lynch
d. Pneumatosis intestinalis 

II. Com relação à enfermidade da foto, marque a al-
ternativa verdadeira:

a. É idiopática na maioria dos casos
b. É mais comum no esôfago e estômago
c. Acomete tanto o delgado quanto o  

intestino grosso
d. O diagnóstico diferencial inclui os adenomas  

de cólon

III. Qual das condições abaixo é frequentemen-
te associada a essa enfermidade?

a. Colite eosinofílica
b. Isquemia intestinal
c. Hipertensão arterial sistêmica
d. Amebíase

IV. Com relação ao tratamento dessa enfermida-
de, marque a alternativa correta::

a. Pacientes com sinais de peritonite devem ser 
submetidos a uma laparotomia exploradora de 
emergência

b. Todas as lesões encontradas devem ser resseca-
das cirurgicamente

c. A colonoscopia é útil na abordagem terapêutica 
dos pacientes assintomáticos

d. Somente as lesões maiores que 3 cm devem ser 
tratadas cirurgicamente

Questão 1

As respostas para essas questões  
estão disponíveis no site da SOBED
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