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Além de queixas clínicas, os pacientes frequentemente fazem referência a cansaço e in-
disposição exagerados. Certamente, as causas podem ser variadas, mas existe uma que nem 
sempre é levada em conta: os distúrbios do sono. Acordar repetidamente durante a noite ou 

-

de não ter dormido satisfatoriamente.

Sua duração pode se associar com enfermidades cardiovasculares, cerebrovasculares, obesidade, 
diabetes, câncer e depressão.

É sabido que diversas eventualidades, como alterações psicológicas, sociais, diferenças de 

sono, mas, quando esta se perpetua consciente ou inconscientemente, as consequências podem 
-

nutenção da saúde em adultos, com pleno aval do Consenso da Academia Americana de Medicina 

(DRGE). Os pacientes eventualmente podem não ter plena percepção disso, mas são despertados 
-

A prevalência de alterações do sono em pacientes com DRGE pode atingir 75% dos casos, com 
episódios de refluxo relacionados a despertares curtos e amnésticos que podem se prolongar por 

pacientes com esofagite grave e esôfago de Barrett, embora outras formas de esofagite também 
-

só em relação aos pacientes, mas também em relação a nós mesmos. 
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FBG discute ações para SBAD 2020

 

Inauguração do Capítulo Amazonas da CBCD

Rastreamento de câncer co-
lorretal: Estado atual na América Latina,

Médico argentino 
realiza webinar no 
Espírito Santo

https://www.sbad.com.br/2020/inscricoes/index.php#topo
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FBG PERGUNTA

“FBG mais presente no dia a dia  
dos gastroenterologistas”

Dr. Décio Chinzon prevê para 2020 uma FBG mais 
participativa e focada em unir e estimular os 

gastroenterologistas a participar da vida associativa

Atual secretário-geral da Federação Brasileira de Gas-
troenterologia (FBG), Dr. Décio Chinzon quer uma 
Federação maior em 2020. Mirando o lema da atual 
gestão — Juntos pela Gastro —, ele ressalta que a FBG 
estará focada em estimular ainda mais a vida partici-
pativa e integrativa de seus associados. Projetos inicia-
dos no ano passado, como a realização dos cursos do 
Fapege em cidades que nunca tinham recebido as au-
las, serão ampliados. Com toda a Federação organiza-
da administrativamente, outra meta da atual Diretoria 
é estimular a adimplência entre os sócios com campa-
nhas. Já em relação às novidades deste ano, o secretá-
rio-geral compartilha que uma ambição da FBG é criar 
um projeto de conscientização acerca das doenças do 
aparelho digestivo em comunidades.

Esse grupo foi eleito com propostas. Ganhou a elei-
ção porque os colegas gastroenterologistas olharam as 
propostas. Portanto o que temos de fazer é cumprir as 
propostas que oferecemos. Temos o lema Juntos pela 
Gastro e pretendemos fundamentalmente seguir nos 
apoiando nele. Com a Federação hoje organizada ad-
ministrativamente, uma de nossas metas é ampliar a 
adimplência entre os sócios com campanhas. Vamos 

associados, com a realização dos cursos do Fundo de 
Aperfeiçoamento e Pesquisa em Gastroenterologia 
(Fapege) em cidades menores, e manter nosso estímu-
lo ao Programa Jovem Gastro, duas iniciativas funda-
mentais que serão aperfeiçoadas. E vamos continuar a 

“Temos que procurar, 
por meio daquilo que 
estamos realizando na 
FBG, trazer ao médico 
gastroenterologista uma 
noção de pertencimento”
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implementar uma gestão mais participativa possível 
com os médicos se manifestando. 

 

muitas vezes não dá tempo de aquele colega que en-
trou estabelecer as diretrizes daquilo que ele queria. 
O que precisamos, para sermos uma Federação ainda 
mais forte, é de continuidade, e isso é que estamos 
mantendo e iremos manter na futura Diretoria [Dr. 
Chinzon será o próximo presidente da FBG no biênio 

-
sente no dia a dia dos gastroenterologistas é mostrar a 
eles que, assim como em qualquer outra sociedade, é 
importante fortalecermos a especialidade, e uma for-
ma disso é sua participação na vida associativa. Temos 

de mostrar que vale a pena ser sócio da FBG e que, 

oferece serviços ao associado com benefícios intangí-
veis à sua formação.

Vamos ampliar essa integração com as federadas 
e os cursos do Fapege têm sido uma das portas de 
entrada. Queremos, como fizemos no ano passa-
do, sair um pouco das grandes capitais e oferecer 
educação continuada para colegas de cidades mé-
dias que também precisam de atenção da Federa-
ção. Muitas vezes, os gastroenterologistas dessas 
cidades se juntam com outros de outras cidades 
ao redor e acabam formando um núcleo impor-
tante. Esses profissionais do interior, das perife-

Outubro/2019 - 550569 
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rias das capitais brasileiras e regiões mais afas-
tadas, ainda não são atendidos pela FBG e, na 
visão da nossa Diretoria e do presidente Zaterka, 
a Federação tem o compromisso de assistir esses 
grupos que atuam hoje fora dos grandes centros 
urbanos. Por isso, nossa ambição é levar nossos 
cursos de educação continuada, como o Fapege, 
para o maior número possível de especialistas.

 

Eu o considero fundamental. Temos percebido 
que o jovem gastroenterologista aceita e partici-
pa muito mais hoje dos eventos da especialidade, 
tendo um interesse bem maior. Isso talvez seja 
reflexo de nossa gestão participativa, que tem le-
vantado esse tipo de questão. Existe uma direto-
ria muito boa junto ao jovem gastro, no sentido 
de realmente lhe oferecer as oportunidades que 
ele está procurando dentro de uma sociedade de 
gastroenterologia. Nossos canais de comunica-
ção dentro da FBG são uma ferramenta onde os 
colegas podem hoje participar ativamente dando 
ideias, sugerindo, criticando e assim por diante. 
O caminho que estamos implantando e o modo 
como isso está sendo feito vem repercutindo po-
sitivamente com nossos associados e a indústria 
que apoia a FBG. O jovem médico precisa se sen-

associados, principalmente com a reativação dos cursos do 
Fundo de Aperfeiçoamento e Pesquisa em Gastroenterologia 
(Fapege) e o estímulo ao Programa Jovem Gastro, que 
consideramos iniciativas fundamentais e que serão 
continuadas em nossa gestão”

tir atraído para a vida associativa com uma sen-
sação de pertencimento, e não de isolamento. Ele 
precisa ter esse sentimento de ser uma voz ativa 
dentro da especialidade, assim como eu e outros 
colegas, com vida associativa mais antiga, já te-
mos. Esse será outro desafio, mas já sentimos 
que jovens colegas estão despontando como no-
vas lideranças dentro da especialidade e na FBG. 
Vamos abrir espaço para que todas essas novas 
jovens lideranças cresçam. O que nos interessa 
é a gastroenterologia mais forte e unida. Temos 
que procurar, por meio daquilo que estamos rea-
lizando na FBG, trazer ao médico gastroenterolo-
gista uma noção de pertencimento.

 

desenvolver para todo o País é promover a cons-
cientização sobre as doenças do aparelho diges-
tivo dentro das comunidades espalhadas pelo 
Brasil. Nosso objetivo é montar tendas e painéis 
abordando diversos temas da gastroenterologia 
de forma lúdica com a participação dos gastroen-
terologistas da Federação como fontes de escla-
recimento para a população. É um projeto de lon-
go prazo não só para essa gestão, mas também da 
próxima Diretoria da FBG.
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http://fbg.org.br/Publicacoes/Noticia/detalhe/1255
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REPORTAGEM

Um dos papéis das sociedades médicas, além 

associados, é fortalecer a categoria como um 
todo para elevar a qualidade da prática médica 
e ampliar o protagonismo dos especialistas  
na sociedade
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 ma coisa é certa: quem faz 
uma sociedade médica forte 
são seus associados. E, para 
uma sociedade médica ser 

forte, é fundamental a participação asso-
ciativa dos médicos em suas sociedades 
de especialidade. Além de promover edu-

o papel de uma sociedade que representa 
uma categoria médica, como a Federação 
Brasileira de Gastroenterologia (FBG), é 
fortalecer a especialidade como um todo, 
elevando a qualidade da prática médica 
do especialista, além de ampliar sua va-
lorização e voz na sociedade.

A vida associativa, com todas as ativi-
dades voluntárias inerentes a ela, é algo 
que precisa ser considerado pelos médi-
cos como um ganho para suas carreiras. 
“Sociedades médicas são importantes 

guidelines e protocolos, além de serem 
importantes fóruns onde a categoria se 
mobiliza para debater os caminhos mais 
relevantes ao bem-estar dos pacientes, ao 
mesmo tempo que se pensa o presente e 
futuro da especialidade. No nosso caso, a 
FBG avalia e conduz os rumos que dese-
jamos ver para toda a gastroenterologia 
brasileira”, explica o presidente da FBG, 
Dr. Schlioma Zaterka.

O presidente da Sociedade Brasileira 
de Cardiologia (SBC), Dr. Marcelo Quei-
roga, avalia que as sociedades médicas 
foram fundamentais na consolidação das 
especialidades médicas no País. “É fun-

damental que os médicos tenham uma 
vida associativa porque, além de terem 
acesso ao que há de mais novo na atua-

construção da sociedade, fortalecendo, a 
cada dia, sua especialidade”, diz. Se hoje 
o médico vai sozinho para uma negocia-
ção sobre seus interesses, lembra Queiro-
ga, ele não consegue ter sucesso e preci-
sará da sociedade que o representa para 
sua voz ser mais ouvida. “A medicina é 
uma atividade extremamente regulada 
e nós precisamos participar de todos os 
debates que envolvam a categoria, como 
a formação dos novos médicos, defesa 

agenda muito forte e somente com a par-
ticipação dos médicos associados é que 
construímos uma sociedade médica forte 
e atuante”, reforça Queiroga.

Quanto mais representativa for a so-
ciedade médica, reforça o presidente do 
Colégio Brasileiro de Cirurgiões (CBC), 
Dr. Luiz Carlos Von Bahten, maior será 
a força dessa instituição tanto no conhe-

são feitas por seus associados e elas serão 
mais fortes quanto mais representativas 
se tornarem. Elas se fortalecem pelas 
ideias e demandas de seus associados. 
São seus sócios, por meio de seus fóruns 

-
nal, que projetam e alavancam a insti-
tuição na comunidade médica e política”, 
destaca Von Bahten.
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REPORTAGEM

Como sociedade médica forte e 
atuante, a FBG segue, desde sua fun-
dação, fortalecendo a gastroenterolo-
gia brasileira em um trabalho conjunto 
com suas federadas e associados, elos 
que se conectam a um mesmo ideal: 
criar um ciclo de crescimento para a 

desenvolvidas pela FBG ao longo dos 
anos, resultado do trabalho de inúme-
ras diretorias e associados, foi conectar 

gastroenterologistas de todo o Brasil 
com instituições do País e do exterior. 
Participar da vida na associação agrega 
ainda mais: traz experiência em gestão 
e a maravilha de estar próximo dos es-
pecialistas mais referenciados daqui e 
de fora. Ter no currículo a participação 
e liderança dentro de uma sociedade 
médica abre portas, e estas se abrem 
com o início da vida associativa”, re-
força o presidente da FBG.

“Sociedades médicas 
são importantes quando 
se fala em defesa 

e protocolos, além de 
serem importantes 
fóruns onde a categoria 
se mobiliza para debater 
os caminhos  
mais relevantes ao  
bem-estar dos pacientes, 
ao mesmo tempo que 
se pensa o presente e 
futuro da especialidade” 
Dr. Schlioma Zaterka, 
presidente da FBG

“É fundamental que 
os médicos tenham 
uma vida associativa 
porque, além de 
terem acesso ao que 
há de mais novo na 

podem participar 
da construção 
da sociedade, 
fortalecendo, a cada 
dia, sua especialidade”
Dr. Marcelo 
Queiroga, 
presidente da 
Sociedade Brasileira 
de Cardiologia (SBC)

“Sociedades médicas 
são feitas por seus 
associados e elas serão 
mais fortes quanto 
mais representativas 
se tornarem. Elas 
se fortalecem pelas 
ideias e demandas de 
seus associados”
Dr. Luiz Carlos 
Von Bahten, 
presidente do 
Colégio Brasileiro 
de Cirurgiões (CBC)

FBG, FEDERADAS E ASSOCIADOS: ELOS DE UM MESMO IDEAL
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Fortalecer a especialidade e 
ampliar seu poder de atuação

Ampliar o protagonismo  
do especialista na sociedade

Contribuir para o crescimento  
e futuro da especialidade

Estimular a união de toda a 
categoria em defesa dos pacientes

PARTICIPAR DA VIDA 
DA SOCIEDADE MÉDICA 

CONTRIBUI PARA:

E como o futuro da especialidade pas-
sa fundamentalmente pelos jovens médi-
cos, as sociedades médicas têm se apro-
ximado mais deles, do jovem estudante 
ao internista e residente, para despertar 
em cada um o interesse por determina-
da especialidade e conscientizá-los sobre 
a importância da vida associativa para 
fortalecer a categoria médica escolhi-
da. Na FBG, ressalta o coordenador da 
Comissão de Relações Governamentais 
da instituição, Dr. Júlio Cesar de Soares 
Veloso, esse trabalho para conquistar 
mentes e corações do jovem médico é 
um dos pilares que guiam a atual ges-
tão. “Os jovens médicos, inseridos desde 
cedo em nossas atividades associativas, 
representam a garantia da continuidade 
e desenvolvimento da gastroenterologia 
no futuro”, garante. “Na cadeia do jovem 
estudante, do internista e do residente 
médico, procuramos mostrar o quão vas-
ta e empolgante é a gastroenterologia”, 
completa Zaterka.
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Hoje, os três serviços de residência médica em gastroenterologia atuantes no 
estado formam 11 especialistas anualmente. De acordo com a federada baiana,  

B erço de gastroenterologistas que deram sua 
contribuição para a história da gastroen-
terologia brasileira, como os doutores Luiz 
Guilherme Costa Lyra e Helito Bittencourt, 

a Bahia segue sendo um estado protagonista para o 
futuro da especialidade. Um dos responsáveis por 
promover educação científica e atualização constante 
para os gastroenterologistas baianos é a Sociedade de 
Gastroenterologia da Bahia (SGB). Filiada à Federa-
ção Brasileira de Gastroenterologia (FBG), a SGB tem 
atualmente 316 gastroenterologistas associados.

“O Dr. Helito Bittencourt foi presidente da SGB 
e professor da Faculdade de Medicina da Bahia, e o 
Dr. Luiz Guilherme Costa Lyra, além de ter presidi-
do a SGB e ter sido professor adjunto e livre-docente 
da Faculdade de Medicina da Bahia, foi presidente da 
FBG de 1996 a 1998. Ambos são nomes importantes 
da gastroenterologia baiana”, relembra o coordenador 
médico do Serviço de Gastroenterologia do Hospital 
da Bahia e atual presidente da SGB, Dr. Bruno Silva. 

Pensando na formação de novos especialistas, o 
estado conta hoje com a atuação de três serviços de 
residência médica (RM) na especialidade: no Hospital 
Universitário Professor Edgard Santos (HUPES), Hos-
pital Geral Roberto Santos (HGRS) e Hospital São Ra-
fael. Segundo o presidente da federada baiana, os três 
serviços de RM formam hoje, juntos, 11 gastroentero-
logistas por ano, e os médicos que lideram as residên-
cias nos três hospitais são sócios da SGB.

Uma das principais missões da Sociedade é con-
tribuir com o desenvolvimento científico e manter os 
profissionais atualizados na especialidade. Para apro-

veitar os médicos recém-graduados, a federada, além 
de investir na capacitação dos jovens gastroenterolo-
gistas, busca promover a participação efetiva de todos 
os seus sócios nas atividades da federada. Além das 
reuniões da Diretoria e do Conselho Deliberativo da 
SGB, a federada realiza suas sessões científicas todos os 
meses, transmitindo-as para o interior do estado por 
meio de um aplicativo para reuniões virtuais.

Assim, todos os sócios podem acompanhar, até 
pelo celular, as reuniões que tratam das atividades da 
SGB, podendo interagir ao vivo com o envio de per-
guntas e comentários. Outra ação é o Prêmio Jovem 
Gastro no estado, que premia a melhor apresentação 
de caso clínico em um encontro que reúne os médi-
cos residentes dos três programas de gastroenterologia 
da Bahia. A última edição ocorreu durante o Gastro  
Bahia 2019, congresso que ficou marcado pela organi-
zação e excelência da programação científica. O próxi-
mo Gastro Bahia ocorrerá em setembro de 2021.

DESAFIOS PARA  
OS ESPECIALISTAS NO ESTADO

Assim como em outros estados brasileiros, a Bahia 
enfrenta dificuldades relacionadas à gastroenterologia 
nos serviços públicos de saúde. “No estado da Bahia, 
poderíamos enfatizar a necessidade prioritária de tor-
nar mais disponível o acesso da população usuária do 
Sistema Único de Saúde (SUS) a métodos diagnósticos 
como endoscopia digestiva alta, colonoscopia, exames 
radiológicos e outras técnicas importantes para a in-
vestigação e tratamento das doenças do aparelho di-
gestivo”, aponta o Dr. Bruno Silva. De acordo com o 
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IBGE, o estado é o quinto maior em área territorial do 
País, com mais de 14 milhões de habitantes.

Outro desafio identificado pelo presidente da fede-
rada baiana é a necessidade de descentralizar o núme-
ro de gastroenterologistas em todo o estado. “Há uma 
concentração de profissionais nas principais cidades 
da região metropolitana. Em algumas regiões, o nú-
mero de especialistas é reduzido e parte da população 
ainda encontra dificuldade de acesso ao gastroentero-
logista”, afirma Silva. A pesquisa Demografia Médica 
2018 apontou que, no Brasil, há 2,35 gastroenterologis-
tas para 100 mil habitantes.

Com os gastroenterologistas do estado atualiza-
dos com o apoio da SGB, quem ganha são os pa-
cientes, uma vez que os médicos ficam por dentro 
dos principais desdobramentos de enfermidades 
comuns na região e novidades de tratamento, sendo 
assim capazes de fornecer um serviço de qualidade 
para a população. “O estado tem alta prevalência da 
infecção pela bactéria Helicobacter pylori. Não po-
demos nos esquecer também das parasitoses intes-
tinais, que ainda são um problema de saúde pública 
que atinge principalmente a população mais carente 
que não tem acesso a saneamento e condições de 
tratamento de água. Entre as doenças que afetam a 
população mundial e que também são importantes 
na população baiana, podemos citar doença do re-
fluxo gastroesofágico, doença ulcerosa péptica, dis-
túrbios funcionais do trato gastrointestinal, doenças 
inflamatórias intestinais, doenças hepáticas e neo-
plasias do aparelho digestivo”, conclui o presidente 
da Sociedade de Gastroenterologia da Bahia.

disponíveis na plataforma on-line de educação 
continuada, a Universidade FBG.  

A SGB tem atualmente 
316 gastroenterologistas 
associados

https://universidadefbg.com.br
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COMISSÕES EM FOCO

A Comissão FBG Mulher quer fortalecer as gastroenterologistas com educação 
continuada, ampliar sua participação dentro da FBG e incentivar que mais delas 
tenham acesso ao título de especialista

E m 2020, a Comissão FBG Mulher pretende 
estimular a educação médica continuada 
das gastroenterologistas e promover uma 
participação mais ativa na Federação Brasi-

leira de Gastroenterologia (FBG). Além de estreitar 
laços com elas — hoje, dos cinco mil associados da 
FBG em todo o País, 35% são mulheres —, a Co-
missão vai identificar novas lideranças femininas 
na FBG e incentivar a aquisição do título de espe-
cialista por essas profissionais, pois, das quase 2.500 
mulheres associadas à Federação, menos da metade 
possui título de especialista. A próxima reunião da 
Comissão FBG Mulher será em março.

“Identificamos que a região sudeste concentra o 
maior número de mulheres tituladas. Queremos es-
timular as profissionais das outras regiões do País 
a obter o título de especialista também”, explica a 
presidente da Comissão, Dra. Jôzelda Duarte. Além 
dela, integram a Comissão as especialistas Mônica 
Souza, Elaine Moreira, Ana Flávia Passos, Betânia 
Cavalcante, Cláudia Oliveira e Naylé Leite. As pa-
tronas da Comissão são as Dras. Maria do Carmo 
Friche Passos e Eponina Lemme, duas referências 
em gastroenterologia hoje no Brasil.

Além disso, a Comissão pretende focar o cam-
po científico e investir em pesquisas sobre as doen-
ças que têm prevalência aumentada em mulheres. 
“Nossa intenção é estimular e aprofundar estudos 
em casos de câncer de colo do útero, câncer de es-
tômago e a NASH, que é a esteatose hepática não 
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alcoólica, fator para câncer de fígado, entre ou-
tros”, reforça Jôzelda. Com essas funções, a FBG 
pretende alertar as mulheres sobre o predomínio 
das doenças e chamar a atenção para as políticas 
públicas relacionadas ao tema.

Outro ponto de atuação importante da Comissão 
em 2020 é a participação das gastroenterologistas 
como congressistas e palestrantes nos congressos e 
eventos, nacionais e internacionais, promovidos pela 
FBG. Para isso, a proposta da Comissão é trabalhar 
em parceria com as 23 federadas que compõem a 
Federação, para que haja a presença de uma repre-
sentante da Comissão FBG Mulher em cada estado. 
Em outra frente, a Comissão segue em contato com 
associações internacionais na Europa e nos Estados 
Unidos, que já desenvolvem atividades similares, vol-
tadas para as mulheres gastroenterologistas.

O primeiro passo para a formação da Comissão, 
criada em 2019, foi realizar um levantamento entre as 
profissionais associadas e estabelecer um perfil des-
sas mulheres espalhadas pelas diversas federadas do 
País. A ideia partiu do Dr. Décio Chinzon, durante 
sua campanha para a presidência da FBG, e foi incor-
porada pela gestão do atual presidente da FBG, Prof. 
Dr. Schlioma Zaterka. A nova Comissão da FBG foi 
apresentada oficialmente durante a SBAD 2019, que 
aconteceu de 23 a 26 de novembro, em Fortaleza 
(CE). Na ocasião, a Conferência da FBG Mulher, A 
ascensão da mulher na carreira profissional e os desa-
fios para conciliar a vida pessoal e o trabalho, reuniu 
aproximadamente 70 mulheres.

Acompanhe as novidades da Comissão  
FBG Mulher nas redes sociais

Facebook Instagram

concentra o maior número de mulheres 
tituladas. Queremos estimular as 

 
a obter o título de especialista também” 
Dra. Jôzelda Duarte, coordenadora  
da Comissão FBG Mulher

https://www.facebook.com/gastromulher/
https://www.instagram.com/fbgmulher/
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Médico gastroenterologista assistente do Grupo de Intestino da Divisão de Gastroenterologia e 

Inflamatórias Intestinais do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, Matheus Freitas Cardoso de Azevedo 

da American Gastroenterological Association (AGA) sobre a avaliação laboratorial de diarreia funcional 
e síndrome do intestino irritável predominante por diarreia (IBS-D) em adultos, cujo foco é auxiliar 
médicos na escolha de testes laboratoriais apropriados para excluir outros diagnósticos no cenário de 
suspeita de diarreia funcional ou IBS-D.

Recomendação 1: Em pacientes que apresen-
tam diarreia crônica, a AGA sugere o uso de 
calprotectina fecal ou lactoferrina fecal para 
rastrear a DII.
Força da recomendação: condicional 
Qualidade de evidência: baixa
Dr. Azevedo: “A grande maioria dos planos de 
saúde no Brasil não cobre esses dois exames. Lac-
toferrina fecal em São Paulo, por exemplo, em 
um determinado momento, há uns três meses, só 
um hospital oferecia e o custo é mais de R$ 900, 
ou seja, inviável para a grande maioria da popu-
lação. Já a calprotectina fecal é mais difundida 
em termos de acessibilidade, mas a maioria dos 

R$ 200 e R$ 700 tampouco é um exame de bai-
xo custo, porém, nos ajuda muito a diferenciar 
doenças orgânicas que acabam inflamando o in-
testino (por exemplo: doença de Crohn e retoco-
lite ulcerativa) de doenças funcionais, como a SII 
e diarreia funcional, onde espera-se que ambos 
os exames sejam normais”.
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Recomendação 2: Em pacientes que apresentam 
diarreia crônica, a AGA sugere contra o uso de 
VHS ou PCR para rastrear a DII.
Força da recomendação: condicional 
Qualidade de evidência: baixa
Dr. Azevedo: “Essa recomendação se refere ao 
uso da velocidade de hemossedimentação e da 
proteína C reativa para investigar os pacientes 
com diarreia crônica. É o que fazemos, muitas ve-
zes, em nossa prática diária no Brasil. São exames 
amplamente disponíveis e de custo baixo, contem-
plados em todos os convênios para colaborar na 

-
tinais. Não são exames com o poder da calprotec-

esses dois, mas são testes que, para nós, são muito 
mais fáceis de serem realizados e têm custo baixo 
até mesmo para aqueles pacientes sem plano de 
saúde. Então, para a realidade do gastroenterolo-
gista brasileiro, são exames que acredito que ain-
da devem ser solicitados”.

Recomendação 3: Em pacientes que apresentam diar-
reia crônica, a AGA recomenda o teste para giárdia.
Força da recomendação: forte
Qualidade de evidência: alta
Dr. Azevedo: “Estou de acordo com a recomen-
dação sugerida. Em São Paulo, por exemplo, diag-
nosticamos com certa frequência giardíase e me-
nos infecções por vermes como estrongiloidíase e 
ascaris, mais frequentes no nordeste e áreas ru-
rais. Em relação à investigação da giárdia, o que a 
AGA orienta é fazer o exame de antígeno fecal ou 
PCR nas fezes, dois testes de alto custo. No Brasil, 
muitas vezes solicitamos o exame convencional 

quanto o antígeno ou o PCR para o diagnóstico de 
giárdia. Sugiro coletar três amostras de fezes para 
exame parasitológico, aumentando a possibilidade 
de diagnosticarmos a giardíase ou até mesmo ou-
tras parasitoses que possam estar implicadas com 
os sintomas do paciente”.

Recomendação 4: Em pacientes que apresentam 
diarreia crônica sem histórico de viagens ou imi-
gração recente de áreas de alto risco, a AGA su-
gere contra o teste de fezes para ovos e parasitas 
(exceto giárdia).
Força da recomendação: condicional
Qualidade de evidência: baixa
Dr. Azevedo: “A AGA se posiciona contrária a 
fazer exame de fezes de rotina para ovos e pa-
rasitas em países de primeiro mundo, exceto na-
queles pacientes com histórico de viagem para 
áreas de alto risco. Na teoria, o Brasil ainda é 
considerado área de alto risco. Pelo fato de o 
Brasil ser endêmico para parasitoses intestinais, 
sugiro seguirmos fazendo três exames parasito-
lógicos de fezes. É preciso ter em mente que é um 
artigo elaborado e focado para países com baixa 

Recomendação 5: Em pacientes que apresentam 
diarreia crônica, a AGA recomenda testes para 
doença celíaca com IgA-tTG e um segundo teste 
para detectar doença celíaca no cenário de defi-
ciência de IgA.
Força da recomendação: forte
Qualidade de evidência: moderada
Dr. Azevedo: “Sempre devemos investigar doen-
ça celíaca em pacientes com diarreia crônica, 
através da dosagem do anticorpo antitransglu-
taminase tecidual (antitTG) com a contagem da 
IgA sérica, já que aproximadamente 5% dos pa-
cientes com doença celíaca apresentam também 
deficiência de IgA. Pela alta sensibilidade e es-
pecificidade desse anticorpo, podemos utilizar 
esse exame como um bom rastreio para doença 
celíaca. Nos casos de deficiência de IgA, pode-se 
utilizar o antitTG IgG ou antigliadina deaminada 
IgG (pouco disponível no Brasil)”.

Recomendação 6: Em pacientes que apresentam 
diarreia crônica, a AGA sugere testes para diar-
reia por má absorção de sais biliares.
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Força da recomendação: condicional
Qualidade de evidência: baixa
Dr. Azevedo: “A AGA sugere investigar a má ab-
sorção de sais biliares em pacientes com diarreia 
crônica. No Brasil, temos como problema a falta 
de disponibilidade de testes para a investigação 
dessa patologia. Desconheço local que realize es-
ses testes como rotina. A própria guideline da 
AGA sugere que, diante da pouca disponibili-
dade dos testes nos centros, vale fazer um tes-
te terapêutico para investigar essa possibilidade 
diagnóstica. Nesse contexto, o que fazemos na 
maioria das vezes em nossa prática clínica é um 
teste terapêutico com um quelante de sal biliar, 
o que ajudaria a diferenciar aqueles pacientes 
que tiveram uma boa resposta ao tratamento. Se 
não houver nenhum tipo de resposta terapêutica,  
torna-se remota a possibilidade de má absorção 
de sais biliares”.

Recomendação 7: Em pacientes que apresentam diar-
reia crônica, a AGA não recomenda o uso dos testes soro-
lógicos atualmente disponíveis para o diagnóstico de IBS.
Força da recomendação: nenhuma
Qualidade de evidência: lacuna de conhecimento
Dr. Azevedo: “Os principais exames sorológicos para 
SII são o anticdtB e o antivinculina. Apesar de serem 

o diagnóstico em alguns estudos, a sensibilidade aca-
bou sendo muito baixa. São anticorpos que não estão 
amplamente disponíveis para realização nos laborató-
rios no Brasil, além de não haver cobertura pelos planos 
de saúde. Dessa forma, solicitar de forma rotineira em 
pacientes com a SII acaba não sendo uma estratégia viá-
vel e custo-efetiva em nossa realidade. Acredito que ne-
cessitamos de mais estudos sobre esses anticorpos para 
incorporação numa investigação diagnóstica de rotina 
para diarreia funcional e síndrome do intestino irritável 
predominante por diarreia (IBS-D) em adultos”.

Acesse a íntegra da guideline da 
AGA sobre a avaliação laboratorial 
de diarreia funcional e síndrome do 
intestino irritável predominante por 
diarreia (IBS-D) em adultos.

Acesse aqui

https://www.gastrojournal.org/article/S0016-5085(19)41083-4/fulltext
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