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GASTRENTEROLOGIA 

"A pandemia 
apenas nos desafiou, 

não nos limitou" 
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A
pesar de tratar todas as 
patologias relacionadas 
com o aparelho 
digestivo, o médico 
gastrenterologista 

enfrenta desafios particularmente 
complexos, como o caso dos cancros 
do estômago e colorretal, também 
conhecido como cancro do cólon e reto. 
É a doença oncológica mais comum 
em Portugal, em homens e mulheres, 
mas também a segunda mais mortal, 
seguida do cancro do estômago. 
Guilherme Macedo, diretor de serviço 
da especialidade no Centro Hospitalar 
e Universitário de São João (CHUSJ) 
e atual presidente da Sociedade 
Portuguesa de Gastrenterologia, recorda 
os obstáculos trazidos pela pandemia e 
explica a importância da prevenção. 

Sabemos que a atividade assistencial 
foi duramente prejudicada durante a 
pandemia, em particular nos picos de 
infeção. Como é que foi sentido este 
impacto? 
Houve uma resposta muito organizada 
da gastrenterologia e muito dirigida aos 
problemas causados pela pandemia. 
Foi uma resposta corporativa, ou seja, 
os gastrenterologistas reuniram-se 
rapidamente e encontraram soluções 
de organização interna dos serviços 
para responder às solicitações. Essa 
resposta assistencial inicial de urgência 
passou, muito rapidamente, a ser uma 
assistência regular e para doentes 
não urgentes, logo em maio e junho 
do ano passado, o que permitiu que 
a especialidade estivesse na linha da 

 

"A VERDADEIRA 
PREVENÇÃO DÁ-SE 

PELA ADOÇÃO DE 
UMA ESTRATÉGIA DE 

RASTREIO ATEMPADO-
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CANCRO 
COLORRETAL 

frente do combate. A pandemia apenas 
nos desafiou, não nos limitou. 

Esta experiência trouxe novos desafios 
para o futuro? 
Sim, será necessária uma adequação 
de resposta assistencial porque, apesar 
de tudo, tivemos de resgatar muitas 
pessoas que ficaram assustadas com 
aquilo que se passou nos hospitais e 
centros de atendimento clínico. Agora 
é preciso ir procurá-las e reformular 
o próprio circuito de atendimento ao 
doente. São desafios que vamos assumir 
frontalmente. 

COMO PREVENIR 

• Alimentação equilibrada A especialidade tem um desafio 
com legumes, fruta permanente, em particular no que 
e menos carne vermelha; diz respeito à prevenção de um dos 

cancros mais comuns e mortais, o do 
• Prática de exercício cólon e reto. O que é preciso fazer para 
físico regular; 

prevenir e reduzir os números? 
• Realização de rastreios Há dois tipos de prevenção em relação 
em pessoas saudáveis, a este problema. A primeira é muito 
nomeadamente através generalista, uma prevenção de saúde 
de colonoscopia geral que tem muito a ver com os 
a partir dos 45 anos. hábitos alimentares, privilegiando 

uma dieta mediterrá' nica com reforço 
FATORES DE RISCO do consumo de legumes e frutas, da 
• Obesidade e sedentarismo; prática regular de exercício fisico e 
• Tabagismo aumenta uma redução do consumo de carne 
o risco em 30% a 40%; vermelha. Não se pode dizer que sejam 

aspetos específicos na prevenção deste 
• Consumo de álcool; cancro, embora tenham importância. 
• História familiar e genética; Mas a verdadeira prevenção dá-se 

pela adoção de uma estratégia de 
• História pessoal rastreio atempado e eficaz das lesões 
de doença no intestino; precursoras do cancro do cólon e 
• Faixa etária do reto. A prevenção secundária, 

"PORTUGAL PODE 
ORGULHAR-SE DE TER 

UMA COMUNIDADE 
CIENTÍFICA E MÉDICA 

QUE GARANTE 
A QUALIDADE DAS 

ENDOSCOPIAS E 
COLONOSCOPIAS" 
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90% 
Percentagem de cancro 

colorretal que surge em pessoas 
acima dos 50 anos, embora 

a idade recomendada para o início 
de rastreios regulares 

ronde os 45 anos. 

40% a 50% 
Doentes com cancro colorretal que 

não resistem à doença e acabam 
por falecer. Porém, quando 

detetado precocemente, as taxas 
de sobrevivência, cinco anos após 

cirurgia, rondam os 90%. 

ou rastreio, tem muita importância 
a partir de um determinado grupo 
etário e é preciso que esses programas 
de prevenção individuais sejam 
adotados a partir de determinada 
idade. Se houver uma compreensão 
pública da importância da procura 
das lesões precursoras, esse é o aspeto 
talvez mais eficaz e mais seguro para 
controlar definitivamente uma doença 
oncológica que é das que mais afeta 
não só a vida mas toda a qualidade de 
vida em dimensões como a individual, 
biológica, social ou profissional. 

A partir de que idade é recomendável 
estar particularmente atento a 
eventuais sinais de alerta? 
Às vezes nem são tanto os sinais, esse 
é precisamente um dos conceitos que 
temos vindo, ao longo dos anos, a tentar 
desmistificar. O sinal de alarme pode 
significar fazermos um diagnóstico 
da doença e isso já é a jusante da 
prevenção. Estamos justamente a 
procurar as pessoas sem sintomas e essa 
é a verdadeira eficácia do programa 
de rastreio. Nas sociedades ocidentais, 
tem-se apontado os 50 anos como 
idade a partir da qual a população deve, 
sistematicamente, procurar o que se 
passa nos seus intestinos. No entanto, 
já há evidência de que, provavelmente, 
este grupo dos 50 anos já é tardio e 
as recomendações atuais de algumas 
sociedades muito relevantes nesta área 
são para que seja feito a partir dos 45 
anos. 

Estes exames de diagnóstico e rastreio, 
sejam endoscopias ou colonoscopias, 
ainda são considerados relativamente 
invasivos e incómodos. 
Deixe-me desmistificar essa questão. 
Quando dizemos invasivos, é no sentido 
de procurarmos ativamente aquilo 
que se passa dentro do organismo, 
essa é uma das grandes virtudes destes 
exames. Mas verdadeiramente invasivo 
é não fazer o que se deve fazer. Por 
vezes, colar o rótulo "invasivo" a estes 
exames tem um efeito demolidor, 
porque é dissuasor para as pessoas 
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fazerem essa procura objetiva do que se 
passa lá dentro. 

A tecnologia e a técnica têm evoluído 
ao longo dos anos. Isso permite realizar 
estes exames da forma menos incómoda 
possível? 
Felizmente, os procedimentos 
endoscópicos são de extrema segurança 
quando realizados em condições 
apropriadas e feitos com a qualidade 
que é exigível. Só fazem estes exames os 
profissionais gastrenterologistas que têm 
competências auditadas para o fazer. De 
uma maneira geral, a colonoscopia é um 
procedimento de rotina, mas para algumas 
pessoas, por razões muito diversas, 
toma-se de execução muito complexa e 
tem, de facto, efeitos acessórios. Mas esses 
efeitos estão perfeitamente identificados 
e enumerados, há uma casuística muito 
própria e estamos a falar de números 
muitíssimo pequenos em termos de 
efeitos acessórios perante, por exemplo, 
as complicações de não o fazer. Numa 
colonoscopia, por exemplo, estamos a falar 
de um caso em cada 10 mil exames. 
Quando um doente nos procura para 
um procedimento endoscópico, tem 
de ter noção de qual é a alternativa. E 
a alternativa é falhar a deteção de uma 
doença oncológica ou ser necessário um 
procedimento muito mais complexo. 
As colonoscopias e as endoscopias são 
procedimentos complexos, tecnicamente 
exigentes, mas são de enorme segurança 
e qualidade. 

A sedação profunda é uma possibilidade 
nestes procedimentos, de forma a facilitar 
a sua execução? 
É mais simples para o médico que 
está a fazer o procedimento, porque 
as condições de acesso às diferentes 
cavidades orgânicas são mais 
fáceis, porque não há outro tipo de 
interferências biológicas naturais que 
ocorrem quando o procedimento não é 
feito com sedação profunda. Por norma, 
a sedação profunda é recomendada na 
maioria dos casos porque dá uma maior 
segurança e tranquilidade a todo o 
processo. 

Intolerância à lactose 

De acordo com dados da 
Sociedade Portuguesa de 

Gastrenterologia, dois terços 
da população portuguesa é 

intolerante à lactose, números em 
linha com os 70% de adultos que 
em todo o mundo sofrem desta 

patologia. Isto acontece quando o 
organismo não consegue digerir 
a lactose (nome científico para o 
açúcar presente no leite), que fica 
no intestino delgado e, depois de 

fermentada, pode causar sintomas 
corno desconforto abdominal, 

cólicas, diarreia ou gases. 

"Os sintomas muito intensos 
de distensão abdominal, por 
vezes diarreias explosivas, 

tornam difícil o enquadramento 
social da vida dos indivíduos. 

Aí é, de facto, muito limitativa", 
explica Guilherme Macedo. O 
especialista refere, no entanto. 

que na maioria das vezes é 
possível encontrar soluções 

simples, como o evitamento da 
ingestão de certos alimentos. 

Entre eles, leite, queijos, iogurtes, 
molhos, chocolates, produtos de 
pastelaria, salsichas enlatadas ou 

comida pré-cozinhada. "É possível 
controlar através da mudança 
alimentar e nutricional ou, em 

situações de sintomas mais fortes, 
recorrer a alguns suplementos que 

possam ajudar", esclarece. 
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10 

Gastrenterologia 
"A pandemia apenas nos 

desafiou, não nos limitou". Por 
Guilherme Macedo, presidente 

da Sociedade Portuguesa 
de Gastrenterologia 
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GUIA 
Ex  i  resso 

PELA SUA SAÚDE 
30 MEDICOS OLHAM 
PELO SEU BEM-ESTAR 
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