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Promover a qualidade,
a investigação e a melhoria
dos cuidados de saúde
prestados à população

A Sociedade Portuguesa de Gastrenterologia,
doravante designada SPG, assume, no
exercício da sua intervenção, vários objetivos
sendo evidente a promoção da qualidade dos
cuidados gastrenterológicos prestados a nível
nacional, assim como a investigação, a
formação e o contacto permanente com a
comunidade de especialistas nacionais e
internacionais.

de fulcral interesse público e que se

no interior do país”, afirma. “Em

dade de acesso dos doentes a deter-

prende com a distribuição dos médi-

Portugal, ao contrário do que acon-

minados medicamentos”. Aborda

cos gastrentereologistas no país. “Há

tece em países como os EUA, um

concretamente a situação das pes-

cerca de 500 gastroentrologistas em

médico quando atinge o grau de es-

soas com doença inflamatória intes-

Portugal, um número que reproduz

pecialista, habitualmente, já tem fa-

tinal (doença de Crohn e colite ulce-

um rácio correto e suficiente de

mília constituída e quase que está

rosa) que, informa-nos, “não dis-

acordo com os padrões europeus”.

radicado no local onde fez essa espe-

põem do acesso a um tratamento

Porém, a SPG classifica como “defi-

cialidade. Por isso, para alterar toda

igualitário comparativamente com

ciente” a distribuição destes profis-

essa logística é preciso ter uma polí-

doentes de patologias do foro da

sionais pelas unidades de saúde do

tica de incentivos abrangente, que

reumatologia e da dermatologia, por

país, dado que a maioria está aloca-

em determinados casos deve ir mui-

exemplo, que podem obter os medi-

da na orla costeira, junto dos gran-

to para além do médico e incluir o

camentos que necessitam com pon-

des centros. O Presidente afirma,

seu agregado familiar. Sendo esses

to de partida no seu médico assis-

veementemente, que o Estado tem

incentivos efetivamente atrativos,

tente, ao passo que os doentes da

tido uma postura “incoerente e si-

então haverá com certeza a possibili-

Gastrentereologia só têm acesso aos

multaneamente imoral na forma co-

dade de fixar médicos no interior,

seus fármacos após comparência em

mo coloca estes profissionais nos

que se lá permanecerem alguns

consultas hospitalares”. “Esta é uma

hospitais, dado que a rede de refe-

anos, fruto desse contrato, provavel-

situação anticonstitucional que pro-

renciação que está em vigor (pode

mente acabarão por prosseguir a sua

move a desigualdade entre cida-

ser consultada no site da Adminis-

carreira nesses serviços benefician-

dãos”, afirma. Com vista a alterar es-

tração Central do Sistema de Saúde)

do deste modo o Sistema Nacional

ta conjuntura, a SPG expôs a ques-

e os números e recomendações que

de Saúde”, complementa.

tão às entidades superiores. “Passa-

lhe estão associados não são mini-

Na defesa dos interesses da comu-

dos alguns meses, a Sociedade

mamente cumpridos”. O Prof. Dr.

nidade e da Saúde Pública, o Prof.

obteve a promessa que o Secretário

José Cotter considera ser esta uma

Dr. José Cotter avança que “a Socie-

de Estado da Saúde iria diligenciar

situação “absolutamente incoerente

dade não se cansará de continuar a

no sentido de colocar os doentes da

do ponto de vista da tutela, porque

clamar por melhorias, dado enten-

Gastrenterologia — como é de lei —

por um lado emana e homologa de-

der ser necessário colocar mais pro-

em patamar de igualdade com os

terminados documentos, mas a prá-

fissionais nos diferentes hospitais

doentes com patologias de outros fo-

O Perspetivas esteve em diálogo

fora de portas, que nos fala da Socie-

tica deliberativa não lhes dá cumpri-

portugueses; não é com um número

ros, mas na realidade até ao momen-

com o Prof. Dr. José Cotter, Presi-

dade, dos seus objetivos e aponta al-

mento”.

francamente mais reduzido que se

to nada aconteceu o que muito está a

dente da Sociedade Portuguesa de

gumas críticas relacionadas com a

Aliás, conforme um estudo recen-

consegue ter uma prática de quali-

penalizar os utentes com doença in-

Gastrenterologia. O médico especia-

forma inadequada como a especiali-

temente publicado sob a responsa-

dade e uma resposta assistencial

flamatória intestinal”.

lista em Gastrenterologia, com a su-

dade tem sido promovida pelos dife-

bilidade da Ordem dos Médicos, ve-

atempada. A SPG tem estado atenta

Outra das temáticas abordadas

bespecialidade em Hepatologia, as-

rentes governos da República.

rifica-se que face ao panorama euro-

a esta questão, tem-na discutido pu-

junto do Secretário de Estado da

sume a direção do Serviço de Gaste-

peu Portugal está num nível inter-

blicamente e espera ser possível re-

Saúde e que, nas palavras do Prof.

renterologia do Hospital da Senhora

médio com um rácio correto de

solvê-la ou atenuá-la significativa-

Dr. José Cotter “até ao momento não

médicos especialistas, sendo urgen-

mente, num curto prazo”.

teve qualquer solução, mas que é ab-

da Oliveira – Guimarães. Ao longo

Ação interventiva

da sua vida profissional, encabeçou

Sendo a SPG a entidade que de-

te fazer uma distribuição equitativa

A par desta, outras questões se le-

solutamente mandatória seguindo a

outros cargos tendo sido Presidente

fende os interesses da especialidade,

desses profissionais pelo território.

vantam, nomeadamente no que diz

norma das boas práticas, da qualida-

do Colégio da Especialidade de Gas-

assumindo a posição de ponte entre

“Ora, essa distribuição só será possí-

respeito aos aspetos assistenciais. O

de e, fundamentalmente, da segu-

trenterologia da Ordem dos Médi-

os médicos especialistas e a tutela, o

vel quando forem concedidos incen-

Prof. Dr. José Cotter chama a públi-

rança dos doentes é que, de forma

cos. É com base na sua experiência e

Prof. Dr. José Cotter não se coíbe de

tivos efetivos que permitam a estes

co aquilo que considera ser uma si-

desadequada e displicente, nos últi-

conhecimento adquirido, dentro e

reforçar uma questão que se afigura

gastroenterologistas

tuação de “discrepância e desigual-

mos concursos para a abertura de

radicarem-se
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unidades convencionadas com o Sis-

ção de colonoscopia”. Esta é uma

Nacional de Gastrenterologia, que

originados por várias doenças, entre

cro do estômago; do cancro do fíga-

tema Nacional de Saúde na área da

atividade vasta, que permite à Socie-

este ano foi atribuído à equipa de es-

as quais a Doença de Crohn, etc.

do; e do cancro do esófago. Essas in-

endoscopia digestiva, foi permitido

dade ser parceira de inúmeras insti-

pecialistas do IPO-Porto, assim co-

Comprova-se assim a existência de

tervenções manifestam-se através

que médicos não gastrentereologis-

tuições oficiais dado que representa

mo a Semana Digestiva, onde são

múltiplas intervenções terapêuticas

de eventos como o Dia Mundial do

tas assumissem a direção técnica

a generalidade dos profissionais gas-

abordados os diferentes avanços que

que a endoscopia digestiva permite e

Cancro do Pâncreas; o Dia Interna-

dessas unidades. Isso gera situações

trenterologistas “não só do ponto de

se evidenciam em toda a área da

que constituem um avanço enorme

cional das Hepatites Víricas; ações

absolutamente caricatas como, por

vista científico, mas também nas

Gastrenterologia, Hepatologia e da

numa Medicina cuja filosofia de

de intervenção na questão da pre-

exemplo, um médico obstetra dirigir

questões que dizem respeito à práti-

endoscopia digestiva. “Não nos po-

atuação se quer cada vez menos in-

venção do cancro de cólon e reto que

uma unidade de Gastrenterologia, o

ca clínica e à resposta assistencial”.

demos esquecer que a Gastrentero-

vasiva.

o Prof. Dr. José Cotter afirma tardar

que coloca em causa padrões de se-

O Prof. Dr. José Cotter reforça

logia tem uma vertente clínica, mas

Paralelamente, o facto de muitos

“em ser eficaz no nosso país”. Por is-

gurança e qualidade para com os

ainda que nesta dinâmica multidis-

também uma vertente técnica que

dos 900 sócios da SPG pertencerem

so mesmo, a SPG defende que o ras-

doentes”. O Prof. Dr. José Cotter

ciplinar, a intervenção e o acompa-

nos permite intervir do ponto de vis-

a instituições internacionais tem fa-

treio do cólon e reto deve ser forte-

acentua: “O papel do diretor técnico

nhamento atento do médico de fa-

ta do diagnóstico, mas também, e

cilitado e impulsionado diferentes

mente implementado de uma forma

é de extrema importância dado que

mília apresenta-se crucial no siste-

cada vez mais, do ponto de vista te-

contactos externos, algo que muito

organizada de acordo com as reco-

tem que intervir e zelar pela qualida-

ma de saúde, nomeadamente no

rapêutico”, explica o Prof. Dr. José

apraz a Sociedade Portuguesa de

mendações internacionais. A SPG

de e segurança da Unidade de Saúde

diagnóstico precoce de muitas des-

Cotter. Atualmente, com o apoio da

Gastrenterologia dado que existe

tem estado disponível para colabo-

que dirige, só que tal não é possível

tas patologias e na referenciação

endoscopia digestiva, parte dos ca-

um estímulo — “que esta direção

rar com a tutela, no sentido de im-

se for gerida por médicos que não

atempada para os médicos da espe-

sos que, anteriormente, eram sub-

ambiciona aumentar” — à presença

plementar o mais possível esse ras-

têm formação na área da endoscopia

cialidade.

metidos a intervenções cirúrgicas

e participação ativa dos médicos

treio. Marcando presença de forma

digestiva — sendo que os únicos pro-

são resolvidos em regime de ambu-

portugueses, através da apresenta-

ativa em múltiplas intervenções na

fissionais com esta formação são os

latório por via endoscópica. A título

ção de trabalhos, a nível internacio-

área das hepatites víricas, concreta-

Dinâmica da Sociedade

de exemplo, esta técnica permite re-

nal. “Reforce-se”, intervém o nosso

mente no âmbito da Hepatite C, “on-

Nada foi feito, apesar dos vários aler-

Passamos a apresentar e a esclare-

mover pólipos do intestino; diagnos-

entrevistado, “que apesar da reduzi-

de têm sido organizadas, por exem-

tas da SPG. É urgente que seja defini-

cer a dinâmica da SPG junto dos

ticar e tratar mais de 90% das he-

da dimensão do país, facto demons-

plo, múltiplas reuniões científicas

tivamente resolvido”.

seus membros. Esta tem vindo a

morragias digestivas que surgem;

trativo da qualidade dos cuidados de

sobre a atualização no âmbito desta

especialistas em Gastrenterologia.

Associadamente é importante re-

manter uma estratégia de investi-

efetuar intervenções sob as vias bi-

Gastrenterologia que se praticam

temática, que nos últimos anos evo-

ferenciar o papel colaborativo da

mento na formação pós-graduada,

liares — nomeadamente “limpar”

em Portugal e da qualidade da nossa

luiu a sua abordagem de forma ex-

SPG junto da Direção Geral de Saú-

através de diversos estímulos tradu-

cálculos das vias biliares, mas tam-

investigação, é o facto de no Con-

traordinária, sendo uma doença que

de (DGS) na elaboração de normas

zidos em bolsas de investigação, de

bém tratar paliativamente algumas

gresso Europeu de Gastrenterologia

é hoje possível curar em poucas se-

de orientação clínica sobre vários as-

estágios, na organização de múlti-

doenças malignas —; efetuar erradi-

Portugal ser sistematicamente o país

manas, desde que os doentes sejam

suntos, entre os quais “a elaboração

plas reuniões científicas que visam

cação de varizes esofágicas nos

que submete, per capita, mais traba-

atempadamente diagnosticados e

de uma norma sobre a utilização de

atualizar os associados e acompa-

doentes cirróticos, que posterior-

lhos científicos, estando no top 5 das

tratados”.

cápsula endoscópica, assim como a

nhar o evoluir da ciência. Além da

mente poderiam originar hemorra-

nações com mais trabalhos apresen-

Para uma maior divulgação da sua

atualização das normas de rastreio

organização anual de vários eventos,

gias digestivas graves; tratar dimi-

tados. Esta é uma realidade muito

mensagem a SPG tem disponibiliza-

do cancro do cólon e reto e a prescri-

destaca-se a atribuição do Prémio

nuições de calibre do tubo digestivo

prestigiante para a Gastrenterologia

do várias infografias (ver imagens)

portuguesa e que demonstra a quali-

nos diferentes Centros de Saúde ou

dade dos cuidados de saúde presta-

no seu site (www.spg.pt) sobre estas

dos apesar de todas as dificuldades

patologias.

que o país enfrenta”.
Evidentemente, para além do estímulo à investigação, a SPG está também muito atenta à qualidade com

Como já foi referenciado, a Gas-

que se pratica a Gastrenterologia no

trenterologia é uma especialidade

país “e tem feito as suas interven-

que trata e aborda todas as doenças

ções quando julga pertinente, no-

do tubo digestivo, fígado, pâncreas e

meadamente em áreas que digam

das vias biliares, assim como da área

respeito à especialidade”, isto é,

protológica (reto e ânus). É uma es-

doenças do aparelho digestivo, fíga-

pecialidade que se ramifica para a su-

do, vias biliares e pâncreas.

bespecialidade de Hepatologia, título

Assim, a Sociedade tem intervenções mais recentes na área oncológi-
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Doença Hepática

atribuído a 110 dos cerca de 500 gastrenterologistas existentes no país.

ca, nomeadamente no que respeita

A incidência da patologia hepática

aos cinco tumores proeminentes na

tem vindo a aumentar em Portugal,

área da Gastrenterologia e que se

a par dos sucessivos avanços médi-

posicionam no top 10 da mortalida-

cos e tecnológicos. Por exemplo, a

de por tumores malignos a nível na-

doença hepática alcoólica assume-se

cional. Falamos do cancro de cólon e

uma patologia preocupante com

reto; do cancro do pâncreas; do can-

grande prevalência no nosso país.
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partir dos 50 anos, idade em que au-

vai decorrer em Lisboa uma reunião

menta substancialmente a incidên-

monotemática sobre essa matéria.

cia do cancro do intestino.

“Falamos de doenças crónicas

A pessoa que apresenta risco fa-

cuja origem ainda é desconhecida do

miliar deve começar a fazer o exame

ponto de vista científico. Sabe-se que

mais precocemente, habitualmente

existem alterações das defesas do

a partir dos 40 anos.

organismo que vão reagir contra o

Já o indivíduo que apresente al-

intestino e originar a inflamação que

gum sinal de alarme — perda de san-

promove o aparecimento da doença.

gue pelo ânus; alteração inexplicável

A causa não está absolutamente de-

do habitual funcionamento intesti-

finida”, explica o Prof. Dr. José Cot-

nal; dor abdominal persistente e

ter, “sendo que não se tratam apenas

inexplicável; alteração constitucio-

de causas hereditárias, sabe-se que

nal como o emagrecimento inespe-

são doenças muito mais frequentes

rado; anemia, — deve fazer exame

em sociedade evoluídas (por exem-

no imediato, conforme recomenda-

plo, em África a prevalência é efeti-

do nas Normas de Orientaçao Clíni-

vamente menor, enquanto que nas

ca da Direção Geral da Saúde.

sociedades ocidentais está a aumen-

É importante ter em mente a rele-

tar). Verifica-se uma evolução muito

vância do diagnóstico precoce. Se es-

grande em termos de tratamento,

te for feito atempadamente conse-

mas não propriamente da cura, da-

guem-se resultados positivos no

do que se trata de uma doença cróni-

Mas no caso das hepatites víricas,

Esta é uma patologia silenciosa e

mular a deteção da lesão pré-malig-

sentido da diminuição do cancro de

ca cuja terapêutica apenas permite

nomedamente a Hepatite B, a im-

muitas vezes só se manifesta em fa-

na, impedindo o aparecimento da le-

cólon e reto, o cancro mais frequen-

controlar o mais possível e melhorar

plementação da vacina no programa

ses muito avançadas quando o doen-

são maligna que, mesmo quando é

te e que mais mata uma vez que atin-

a qualidade de vida dos doentes, de

nacional de vacinação permitiu a di-

te tem uma cirrose. “O grande pro-

precoce, obriga a uma cirurgia e em

ge ambos os sexos.

forma a poderem ter um quotidiano

minuição da prevalência da doença

blema destas hepatites víricas pren-

muitos casos a tratamentos subse-

e, por outro lado, nos doentes infeta-

de-se com o facto de numa percenta-

quentes, dispendiosos, com uma re-

dos os tratamentos disponíveis pos-

gem elevada de casos elas evoluírem

percussão tremendamente negativa

sibilitam controlar a doença, impe-

silenciosamente e irem deterioran-

na qualidade de vida das pessoas e

A doença de Crohn ou colite ulce-

deixa de reforçar que se trata de uma

dindo a sua evolução.

do o fígado até chegar a um estadio

sempre com prognóstico reserva-

rosa são doenças inflamatórias do in-

doença crónica, com uma carga as-

do”, salienta.

No campo da Hepatite C todo este

irreversível — cirrose — em que só

avanço tem sido muito mediatizado

com o transplante hepático se con-

“dado que os últimos fármacos lan-

segue obter a sobrevivência”.

çados no mercado permitem a cura
dos doentes em taxas superiores a
95%, na maioria dos casos em ape-

Cancro do cólon e reto

nas 12 semanas”. O Prof. Dr. José

Dentro do universo da especiali-

Cotter assume que “a Hepatite C é

dade da Gastrenterologia outra das

uma doença curável, contrariamen-

patologias com maior incidência é o

te ao que acontecia anteriormente”.

cancro do cólon e reto. À semelhan-

Mas para que o sucesso aconteça é

ça da doença hepática é premente

fulcral detetá-la o mais precocemen-

detetar a lesão pré-maligna que “no

te possível para evitar o surgimento

caso do cancro do intestino são os

de danos no fígado. “Há a preocupa-

designados pólipos que também se

ção acrescida de grande parte dos

desenvolvem de forma silenciosa”.

doentes infetados com vírus de He-

Dado que os sinais de doença não

patite C desconhecerem que são

são percetíveis, caso os exames não

portadores da doença. Através da

sejam realizados atempadamente,

realização de uma simples análise

os primeiros sinais podem já signifi-

sanguínea — que a SPG tem vindo a

car uma situação de cancro. Assim

estimular que se faça pelo menos

sendo, a colonoscopia permite fazer

uma vez na vida — reconhece-se a

o diagnóstico e remover os pólipos

pessoa infetada e, caso o resultado

impedindo a evolução natural para

seja positivo, o utente passa a ser re-

situação de cancro. “A comunidade

ferenciado para uma consulta de

médica sabe que 95% dos cancros de

Gastrenterologia de modo a que

intestino tem origem nesses pólipos

doença seja estadiada e tratada”.

e por isso a nossa luta passa por esti-

normal”. No entanto, o Prof. Dr. Jo-

Doença de Crohn

sé Cotter, Presidente da Sociedade
Portuguesa de Gastrenterologia não

testino sobre as quais a SPG tem tido

sistencial pesadíssima, sendo que se

Deste modo, no âmbito da pre-

uma preocupação muito grande,

estima existirem em Portugal cerca

venção, a comunidade médica acon-

promovendo múltiplas iniciativas.

de 20 mil doentes diagnosticados

selha que a população sem risco, ou

Nesse contexto, o Prof. Dr. José Cot-

com doença de Crohn ou colite ulce-

queixas, realize uma colonoscopia a

ter adianta que em fevereiro de 2017

rosa.
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