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SAÚDE 
SINTOMAS, DOENÇAS E CURAS 

ABC 
DA SAÚDE 
DIGESTIVA 

Junho é o Mês da Saúde Digestiva, uma 

iniciativa que visa aumentar o conhecimento 

sobre o aparelho digestivo e assim contribuir 

para melhorias de saúde. A CRISTINA 

aproveitou a data para perceber quais e a que 

fatores devemos estar atentos. 
texto MARGARIDA MENINO FERREIRA 

A dimensão da nossa saúde digestiva 
Onde começa e termina o nosso aparelho digestivo? 
Composto por alguns dos nossos órgãos mais impor-
tantes e vitais, ele mede cerca de io metros e vai da 
boca ao ânus, passando pelo esófago, fígado e vesícu-
la, estômago, pâncreas e intestinos grosso e delgado. 
"A primeira e mais importante noção a reter é que o 
aparelho digestivo é um conjunto de órgãos que são 
decisivos para o nosso equilíbrio interno e vital, por-
que são eles que decidem como nos nutrimos e, logo, 
como respondemos às necessidades básicas do nosso 
organismo. O tubo digestivo tem órgãos de vitalidade 
importantíssima, como é o caso do fígado, o grande 
gestor da nossa economia interna", começa por es-
clarecer o Professor Guilherme Macedo, diretor do 
Serviço de Gastrenterologia do Centro Hospitalar 
Universitário de São João, vice-presidente da Socie-
dade Portuguesa de Gastrenterologia e presidente-
-eleito da World Gastroenterology Organization. 
O dia 29 de maio é a data que assinala, anualmente, 
em todo o mundo, a saúde digestiva. Por conseguin-
te, a Sociedade Portuguesa de Gastrenterologia es-
colheu essa data para marcar o arranque do Mês da 
Saúde Digestiva, que decorre até ao final de junho, 
e durante o qual a SPG tem como objetivo infor-
mar sobre a saúde digestiva, ao nível da prevenção, 
diagnóstico precoce e tratamento de doenças. Pro-
mover a saúde digestiva é fundamental, num país 
como o nosso, onde o número de doenças digestivas  

aumenta - o cancro digestivo mata uma pessoa 
hora e é responsável por um terço de todos os can-
cros - e ainda onde mais de 6o% da população têm 
problemas digestivos. 

As doenças mais comuns 
e o caso português 

"No que respeita às patologias, há diferentes aspetos 
e níveis de importância ou gravidade", começa por 
dizer o Professor Guilherme Macedo. Por um lado, 
existem os sintomas extremamente comuns - e, al-
guns deles, incapacitantes - que podem resultar em 
doença. É o caso da obstipação, que afeta mais de um 
milhão de portugueses, e do refluxo gastroesofágico 
que, no Ocidente, afeta 25% da população e que se ca-
racteriza por azia e/ou dor no peito. Por outro lado, 
estima-se ainda que 20 mil portugueses sofram de 
doenças inflamatórias do intestino, como a Doença 
de Crohn e a Colite Ulcerosa. Já a gastroenterite agu-
da, caracterizada por vómitos e diarreia, é das doen-
ças mais comuns entre os portugueses. 
"As doenças oncológicas associadas a patologia do 
tubo digestivo são, infelizmente, um reino dominan-
te", afirma o Professor Guilherme Macedo. O cancro 
do cólon e do reto é o mais frequente entre os portu-
gueses e a sua incidência continua a aumentar: por 
dia, 28 portugueses são diagnosticados com esta pa-
tologia. 
O cancro do pâncreas é o terceiro tumor digestivo 
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mais frequente em Portugal, e o que tem pior prog-
nóstico e maior taxa de mortalidade. Estima-se que 
surjam, anualmente, cerca de 1400 novos casos em 
Portugal, sendo o histórico familiar um importante 
fator de risco para o desenvolvimento desta doença. 
O cancro do fígado, por sua vez, é a quarta causa de 
fatalidade por cancro no mundo e a oitava em Por-
tugal. As doenças do fígado, como o cancro e as he-
patites, causam a morte de dois milhões de pessoas, 
anualmente, em todo o mundo. 
"Há várias condições oncológicas que surgem na se-
quência de uma patologia digestiva constante e con-
siderada benigna, mas que, na verdade, já representa 
pequenos sinais. Esse é o grande problema. A trivia-
lidade e frequência dos sintomas digestivos parece 
que retira importância a estes problemas que podem 
ser muito sérios. O refluxo, por exemplo, é uma das 
circunstâncias mais importantes e é muito desconsi-
derado na sua gravidade, pela sua frequência", alerta 
o especialista. 

A obesidade: o tema do ano 
Todos os anos é escolhido um tema para o Dia Mun-
dial da Saúde Digestiva. Este ano, a Obesidade e Saú-
de Digestiva foram o assunto principal. "Quando pen-
samos em obesidade, pensamos em nutricionistas, 
diabetologistas, medicina cardiovascular... e todos 
têm o seu papel. Mas, na verdade, existem evidências 
de que nós [gastrenterologistas] podemos dar um 
contributo significativo, corrigindo efeitos que a pró-
pria obesidade tem, como o refluxo e a obstipação, 
que podem ser francamente perturbadores", alerta o 
médico. Sabe-se ainda que a obesidade impacta em 
doenças hepáticas, na medida em que a infiltração de 
gordura no fígado, que causa inflamação, representa 
a situação patológica hepática mais frequente. 
O excesso de células gordas no organismo pode ser 
um fator que aumenta o risco de condições oncoló-
gicas digestivas, como o cancro do esófago, cancro 
do pâncreas, cancros do cólon e do reto e cancro do 
fígado. Nos últimos anos, isso levou a um aumento da 
investigação clínica, na busca de soluções terapêuti-
cas que reduzam esses riscos. "A endoscopia digesti-
va tem dado um importante contributo no controlo 
da obesidade, assim como no suporte de diversas 
modalidades de cirurgia bariátrica", assinala o espe-
cialista. 

O excesso de células cordas 
no orcanismo pode ser um 
fator que aumenta o risco 
de condições oncolócicas 

cicestivas 
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A aposta na prevenção 
"Quando falamos em prevenção, falamos em dois 
níveis: o momento inicial em que se trata de gerir 
uma boa condição de saúde, através da alimentação, 
do sono e do exercício físico, e o momento em que o 
indivíduo já tem alguns sintomas que é necessário 
combater", explica o Professor Guilherme Macedo. 
A prevenção começa no momento em que escolhe-
mos o que oferecer ao nosso tubo digestivo, nomea-
damente a variedade e qualidade dos alimentos que 
ingerimos. "Não há dietas mágicas. De uma maneira 
geral, essas dietas acabam por criar mais desequilí-
brios", alerta o especialista. Algumas regras básicas 
do dia a dia podem ser fundamentais. É o caso de 
uma boa rotina de sono, respeitando as horas apro-
priadas do Ciclo Circadiano. "O jet leg é a grande 
prova disso. Vemos que as náuseas e diarreias são 
sintomas comuns, quando viajamos para destinos 
com diferente fuso horário", afirma o médico. Por 
último, e não menos importante, o exercício físico 
regular, e organizado, é imprescindível para uma boa 
condição de saúde do nosso organismo. "Precisamos 
de exercício para o crescimento das nossas estrutu-
ras musculares e vasculares. A ausência de exercício 
físico condiciona o desenvolvimento da obesidade, 
que impacta significativamente na qualidade da saú-
de digestiva". 
Os rastreios são uma das ferramentas principais da 
prevenção, pois ajudam a detetar pequenas lesões 
que, no futuro, podiam evoluir para cancro. O cancro 
do cólon e do reto, por exemplo, é uma das principais 
doenças deste órgão, mas também dos poucos que 
são evitáveis, através da realização do rastreio com 
colonoscopia, que permite identificar e remover le-
sões precursoras do cancro. A endoscopia é também 
o melhor método de diagnóstico precoce e rastreio 
de doença no estômago. O \ão há dietas nácicas 



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Mensal

  Âmbito: Femininas e Moda

  Pág: 6

  Cores: Cor

  Área: 4,24 x 5,38 cm²

  Corte: 5 de 5ID: 93194550 01-06-2021

96 
SAÚDE 

As doenças e as curas das 

doenças digestivas. 


