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VII Congresso Brasileiro de Cirurgia Bariátrica 
reúne especialistas em Florianópolis 

Entre os dias 16 e 20 
de novembro, o Costão 
do Santinho Resort & 
Spa reunirá os grandes 
nomes da cirurgia 
bariátrica do Brasil e 
do mundo. Inovações 
e ampliações na 
programação científi ca 
vão marcar o Congresso, 
que terá ênfase na 
realização de cirurgias 
ao vivo. 

Artigo discute a repercussão da cirurgia bariátrica na mídia.
Dr.Luiz Vicente Berti questiona o conteúdo das reportagens que vêm sendo publicadas 
pela imprensa em relação aos resultados da cirurgia bariátrica.
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Apresentamos o novo Boletim com assuntos de extrema importância. A normatização da 
cirurgia da obesidade mórbida pelo CFM vem trazer respaldo a nossa prática e, ao mesmo 
tempo, limites para técnicas não aceitas pela comunidade científi ca bariátrica (Art. 2º).

Temos assistido a uma avalanche de reportagens na mídia questionando, de forma 
infundada e tendenciosa, a cirurgia da obesidade mórbida. Até mesmo um renomado serviço 
universitário apresentou a imprensa leiga resultados bastante questionáveis de pesquisa que, 
no mínimo, não apresentou o rigor necessário. Pior ainda quando o trabalho chega à imprensa 
antes de passar pelo crivo de uma revista científi ca ou congresso médico. A SBCB está se 
posicionando. O texto “Cirurgia bariátrica: solução ou problema” publicado neste Boletim é a 
nossa resposta ofi cial e será divulgado.

O Consenso Brasileiro Multissocietário em Cirurgia da Obesidade está em andamento e as 
discussões têm sido profícuas, apesar de algumas vezes acaloradas.

Nesse cenário temos o texto na seção COESAS da psicóloga Simone Marchesini. A questão 
é se avaliações psicológica e psiquiátrica pré-operatórias devem ou não ser obrigatórias, sem 
se questionar a participação obrigatória do psicólogo e psiquiatra na equipe multidisciplinar. 
Ressaltamos também o artigo traduzido pelo Dr. Pareja que não foi publicado na edição 
passada.vEspero que todos aproveitem o Boletim. Estamos sempre abertos a contribuições e 
críticas pelo e-mail drlibanori@uol.com.br.

Dr. Hilton Libanori
Editor do Boletim da SBCB.

A diretoria como um todo e a comissão de 
honorários em particular estão trabalhando na 
normatização de honorários médicos mínimos 
a nossa prática. Os membros do Consenso 
Multissocietário também estão estudando o 
tema paralelamente. Chegando a um termo, 
nossa negociação com planos de saúde será 
facilitada. Também colegas trabalhando por 
valores aviltantes, em prejuízo de todos nós, 
terão essa prática coibida.

CURTAS

Objetivo: Comparar os efeitos da perda de peso induzido por dois procedimentos 
cirúrgicos em Obesidade Severa.

Método: 18 pacientes não diabético com super obesidade IMC (53,5 +- Kg m2) e 20 
pacientes magros com índice de massa corpórea (23,8 +- 3,0 m2) foram submetidos a 
estudos metabólicos incluindo a medida da sensibilidade da insulina com a técnica do 
Clamp.Os doentes operados foram submetidos ao Bypass Gastro Jejunal em Y de Roux 
tipo (Fobi-Capella),e derivação bileo pancreático (Scorpinaro) estudos de 5 a 6 meses e 
16 a 24 meses após a cirurgia.

Resultados: No início os doentes eram hiper-insulinemicos (194 +- 47 pml/L versus 55 
+- 25pmol/L p<0,0001),hiper-trigliceremicos (1,56 +- 0,30/L versus 0,78 +- 0,32 mmol/
L p<0,0001),e tinham signifi cativa resistência à insulina (20,8 +- 4,4 mol/min/kg por 
massa livre de gordura versus 52 +- 10,1 u mol/min/kg p<0,0001),quando comparados 
com os controles.A perda de peso pelos dois procedimentos foi equivalentes (media de 
53 kg ) no mesmo período. No grupo de Bypass Gastro Jejunal a sensibilidade à insulina 
melhorou (23,8 +- 6,0 u mol/minkg aos meses e 33,7 +- 11,3 u mol/min/kg aos 16 meses 
p<0,01) versus controle basal no grupo de derivação bileo pancreático a sensibilidade 
a normalizou aos 6 meses (52,5 +- 12,4 meses 68,7 +- 9,5 u mol/min/kg p<0,01) versus 
controle e um melhorou mais aos 24 meses (68,7 +- 9,5 u mol/min/kg p<0,01) versus 
controle, apesar de ainda haver obesidade IMC 33,2 +- 8,0 kg/m2

Conclusão: Nos doentes operados a sensibilidade à insulina melhora na proporção da 
perda de peso nos doentes com Bypass Gastro Jejunal, mas é revertida completamente 
nos doentes com derivação bileo pancreática antes da perda de peso defi nitivo.

A absorção relativa de nutrientes e os hormônios intestinais podem interagir no 
gênese das anormalidades metabólicas da Obesidade.

Efeitos da Perda de Peso na Resistência à Insulina 
nos Doentes Tratados por Cirurgia Bariátrica

Elza Muscelli; Gerturde Mingrone; Stefania Canastra; Melania Manco;
Juliano Alves Pereira; José Carlos Pareja; Ele Ferrannini

Departamento de Clínica Médica – Cirurgia – Campinas
Departamento de Clínica Médica – Universidade Católica - Roma
Departamento de Clínica Médica – Fisiologia – Universidade Piza

The American Journal of Medicine 118:1:51-57-2005



Nova Resolução do Conselho 
Federal de Medicina
A Sociedade Brasileira de Cirurgia 

Bariátrica sente-se premiada com 
a recente Resolução do egrégio 
Conselho Federal de Medicina sob 

o no 1766/05 datada de 11 de julho de 2005. 
O grande número de novas operações propostas na 

literatura médica sem embasamento científi co assim 
como a divulgação na mídia leiga de métodos sem 
nenhum controle idôneo tem sido a preocupação da 
comunidade bariátrica nacional. 

Inúmeros colegas têm nos interpelado sobre estas 
novas operações que de forma sensacionalista tem 
carreado incautos pacientes para outros profi ssionais 
que oferecem milagrosos métodos sem adverti-los que 
estão sendo objeto de experimentação de operações 
que se quer foram levado a teste em laboratórios 
animais. 

Ficávamos de mãos atadas, pois nossa Sociedade 
não tinha poderes de policiar, investigar, julgar ou 
punir estes médicos, principalmente não sendo 
membros de nossa SBCB.

A oportunidade e a lucidez desta Resolução 
passarão a nos permitir denunciar comportamentos 
terapêuticos que tenham indícios de ilícitos éticos.

Não basta isto. Aguardamos permissão, que foi 
recentemente solicitada ao CFM, para levar à mídia 
leiga tais informações alertando do que é permitido 
e lícito e do que não é permitido e ilícito na pratica 
bariátrica no Brasil. 

Antecipamo-nos denunciando aos respectivos CRMs 

tais práticas, inclusive de usar a mídia leiga para 
carrear novos pacientes a estes métodos.

Não nos cabe mais dizer o que é bom e o que é ruim. 
O Conselho Federal de Medicina já o disse. Resta-nos 
aplicar a regra e colher os resultados.

Existem normas defi nidas pela lei instruindo como 
proceder para testar novos métodos. 

Existe o passado que pode ser consultado em 
revisões bibliográfi cas evitando reviver técnicas 
mortas e enterradas pelo insucesso ao longo prazo. 

Reinventar a roda não faz mais sentido. 
Existe a lógica que deve ser praticada no momento 

da decisão do que inventar. 
Porque inventar? 
Quem inventa já tem experiência em todas as 

outras operações que já existem para julgar que há 
necessidade de uma nova operação melhor? 

O que leva o médico, às vezes neófi to na cirurgia 
bariátrica, a se lançar no mercado de trabalho com 
uma nova operação?  

Será que existem segundas intenções de caráter 
comerciais atrás desta conduta ou é o altruísmo para 
o progresso da ciência e do bem estar dos pacientes o 
motivo destas condutas?

Fica a critério de o leitor responder e meditar sobre 
suas próprias respostas.

João Batista Marchesini
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Já que falamos no site, lembramos que este foi 
totalmente reformulado e vale a pena ser visitado. 
O Dr. Caetano Marchesini está pedindo textos para 
publicação. Podemos torná-lo um ponto de partida 
de pesquisa ética e cientifi camente correta para 
nossos pacientes (www.sbcb.org.br).

Falando nisso, a comissão organizadora está 
preparando um congresso memorável em Florianópolis. 
Inscrições e informações sobre estadia estão em nosso 
site www.sbcb.org.br.

Se você está organizando um evento como 
curso, simpósio, jornada, etc. e quer o apoio da 
SBCB, entre em contato com a diretoria. Caso 
aprovado poderá contar com divulgação no 
Boletim e no site da SBCB, além de mensagem 
via e-mail aos associados. O mesmo vale para 
lançamentos de livros.

Vários colegas encontram-se com 
suas obrigações atrasadas com a SBCB. 
Lembrem-se das vantagens em continuar 
membro de nossa Sociedade como desconto 
na inscrição no congresso em Florianópolis, 
divulgação em nosso site, respaldo e 
reconhecimento de sua atividade, etc... 
Ops...Sem falar em continuar recebendo 
o Boletim! Os sócios em atraso receberão 
correspondência com instruções para 
fi carem em dia.

Para ver seu artigo publicado no Boletim da 
SBCB, envie cópia para o e-mail drlibanori@uol.
com.br. Após análise do corpo editorial teremos 
prazer em publicá-lo.

Palavra do Presidente



Cirurgia bariátrica: 
solução ou problema?

BOLETIM

Há algum tempo, observamos que veículos da 
mídia brasileira dedicam-se a matérias a respeito 
dos malefícios da cirurgia da obesidade. Nos últimos 
meses a proporção é assustadora. Atingiu-se nível 
preocupante com a veiculação do estudo realizado em  
mais de 50 pacientes do serviço de cirurgia bariátrica 
do Hospital das Clínicas de São Paulo, onde mais da 
metade apresentou resultados variando do ruim ao 
catastrófico.

Será que nós, os cirurgiões bariátricos, estamos 
criando uma legião de alcoólatras, desdentados, 
desequilibrados, infelizes, suicidas em potencial, 
vomitadores crônicos ou diarréicos incapacitados? E 
por outro lado, eram essas pessoas “sadias”, “felizes” 
e perfeitamente adaptadas 
ao convivo social antes da 
operação? É obvio que em uma 
análise isenta a resposta é 
não. Então qual é a realidade?

Durante anos o obeso 
mórbido, portador de uma 
doença multifatorial, com 
base genética, somada a 
fatores neuroendócrinos,  
ambientais  e famil iares,  
foi tratado com o mesmo 
arsenal terapêutico daqueles 
pacientes com sobrepeso 
ou obesidade moderada. 
Como é de conhecimento geral, os resultados foram 
desalentadores, com grau de sucesso ao médio e 
longo prazo inferior a 4%. A cirurgia é empregada na 
obesidade mórbida por que esta compromete a saúde 
física, mental e social. Diminui o tempo de vida e 
raramente é tratada com sucesso por métodos não 
cirúrgicos. As operações não têm por objetivo atingir o 
peso ideal, mas sim tratar uma doença grave. Sabemos 
ainda que cerca de 80% dos obesos mórbidos são 
portadores de depressão, onde a causa é visualizada, 
sentida, tocada e rejeitada nas longas e infindáveis 24 
horas do dia, criando um círculo vicioso onde quanto 
mais depressão, maior é a ingesta alimentar, maior é o 

ganho de peso, gerando mais depressão, aumentando 
o consumo alimentar e assim sucessivamente, num 
processo praticamente incontrolável, seja com dietas, 
psicoterapia, exercícios e/ou medicamentos.  

Como quantificar os danos emocionais causados pela 
obesidade mórbida? Quantos anos perdidos? Quantas 
situações constrangedoras vividas? Quantas decepções 
sentidas? Quantas desilusões amargadas? Quantas 
soluções apresentadas, que como chuvas de verão 
iam e vinham rapidamente, causando às vezes danos 
irreparáveis? Impossível, incontável, indescritível...

Por outro lado, Berti e Garrido pesquisaram pacientes 
em preparo para cirurgia da obesidade, quantificando 
os recursos gastos em “tratamentos” da obesidade 

severa, como também de suas 
comorbidades. Foram avaliados: 
número de consultas com 
endocrinologistas, cardiologistas, 
ortopedistas, psiquiatras e 
nutricionistas, bem como os 
exames complementares gerados 
por estas consultas. Chegamos 
ao assustador número de R$ 
5mil/ano, pagos pelo paciente 
privado (5%), pelas seguradoras 
e/ou convênios (28%) e pelo 
Sistema Único de Saúde (67%), 
para uma população estimada em 
um milhão de obesos mórbidos. 

Quantos anos durarão estes tratamentos? Cinco, 
dez, quinze anos? Ou por toda a vida possível de ser 
vivida por tais pacientes? Quantos leitos hospitalares 
serão ocupados por diabetes, pressão alta, infartos, 
“derrames”, insuficiência respiratória, hérnia de disco, 
etc? Qual a qualidade de vida destas pessoas? Quantas 
vidas abreviadas? Mais uma vez as respostas são óbvias, 
mas mesmo óbvias vamos a elas: se somarmos dez anos 
de tratamento tomando como base (anual por pessoa)  
medicações genéricas, somente duas consultas (tabela 
AMB) e duas séries de exames complementares, 
chegaremos à cifra de R$ 50 mil. Se multiplicarmos 
pela metade da população de obesos mórbidos do 

Luiz Vicente Berti
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“Nossas bases são 
as evidências e os 
números colhidos 

durante o gratifi cante 
convívio com nossos 

pacientes”
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Brasil chegaremos ao estratosférico número de R$ 25 
bilhões, ou a US$10 bilhões.

Outros grupos brasileiros apresentam resultados 
divergentes do trabalho do grupo de cirurgia do HC. 
Em tese de conclusão do curso de pós-graduação “Lato 
Sensu”, Yamguchi e Garrido  estudaram 43 pacientes 
operados com 5 anos ou mais de Gastroplastia em Y de 
Roux com estes resultados:

● 96% apresentaram perdas mantidas de seu peso 
inicial maiores que 50%;

● 93% apresentaram melhora ou resolução completa 
de suas doenças associadas;

● 4% apresentaram falha do tratamento segundo 
critérios internacionais de avaliação de qualidade de 
vida (BAROS).

 
Cohen, em sua clínica privada, apresenta resultados 

semelhantes em 121 pacientes operados 5 a 6 anos 
atrás. Com 79% de seguimento, relata 68.5% de perda 
mantida do excesso de peso e uma única re-operação 
por falha do método. Sizenando Lima, do Conjunto 
Hospitalar do Mandaqui - Núcleo Paulista de Obesidade, 
num total de 2060 casos operados, analisou a curva 
ponderal de 63 pacientes obesos mórbidos operados há 
cinco anos ou mais pela técnica de Capella com ênfase 
no menor peso atingido e o peso atual. O resultado foi 
que o peso médio destes pacientes era de 143,8kg, 
com IMC médio de 52,6kg/m2. No momento da maior 
perda ponderal, a qual se deu entre o primeiro e o 
segundo ano após a operação, o peso médio dos 
pacientes era 74,9kg, o IMC médio 28,5kg/m2 e a PEP% 
média 81,7%. Atualmente observa-se um ganho médio 
de peso de 9,7kg por paciente com elevação do peso 
médio para 88,7kg, IMC médio para 32,5kg/m2 e a PEP% 
média 67,9%, o que se concluiu que a cirurgia produz 
resultados que se sustentam em níveis aceitáveis a 
longo prazo em termos de emagrecimento.

Marchesini diz: “recente reportagem publicada 
na Folha de São Paulo (17/06/05), tornou pública a 
notícia de que 64% dos 50 pacientes estudados no HC 
de São Paulo voltaram a ser obesos. Para o público 
leigo a operação de diminuição do estomago, o 
“bypass” gástrico ou Operação de Capela, falhou 
em 64% dos pacientes. Estes dados foram colhidos a 
partir do retorno de 50 pacientes de um universo de 
mais de 500 operados de obesidade mórbida, ou seja, 
10% destes operados. Por certo, 450 pacientes não 
voltaram para queixar-se no HC porque estavam bem. 
Se esta premissa for verdadeira, os 64% passariam a ser 
6,4%, ou seja, a real incidência de reganho de peso. 
Falar em 64% de retorno a obesidade faz suspeitar-

se de coleta tendenciosa de dados e de questionável 
interpretação”.  

O mesmo Marchesini na sua experiência com 
“duodenal switch”, operação de desvio do intestino, 
observou reganho de peso em 4% dos casos.

O índice de 6% de retorno a obesidade em sua série 
de “bypass gástrico” é um índice internacionalmente 
aceito. Podemos questionar que estes números são 
diferentes daqueles apresentados no estudo, pois são 
pacientes oriundos de clínicas privadas, onde o acesso 
à equipe multiprofissional, a exames complementares, 
ou seja, ao “gerenciamento do paciente”, peça 
fundamental do sucesso deste tratamento, é pratica e 
não retórica.

O que dizer então dos números apresentados por 
Pareja, responsável pelo serviço “público” de cirurgia 
bariátrica da Universidade de Campinas, onde foram 
analisados 1112 pacientes operados de 1998 a 2004, com 
seguimento superior a 70% onde apenas 6% apresentaram 
falha do tratamento com perdas inferiores a 50% do 
excesso de peso? 

Em uma busca na literatura mundial encontramos 
dados muito semelhantes aos nacionais. Nos EUA onde 
mais se pratica este tipo de operação Hell avaliou 
pacientes operados entre 3 e 8 anos de acompanhamento, 
com perda do excesso de peso superior a 50% em 93% 
dos casos; Fobi relata 75% de perda do excesso de peso 
em 4 anos e 8% de falhas. Capela apresenta números 
semelhantes, com 77% de perdas e 5% de insucessos em 
5 anos; Sugerman 60%, Mac Lean 50%, Brolin61%, Mason 
77% e Jones 67% ratificam os números numa constância 
matemática, mostrando a eficácia do método.

Em nome dos profissionais preparados e qualificados 
para o exercício da medicina bariátrica de excelência, 
somos obrigados a mostrar nossa total discordância de 
opiniões sensacionalistas e carentes de análise mais 
profunda.

Nossas bases são as evidências e os números 
colhidos durante o gratificante convívio com nossos 
pacientes. Terapêuticas e opiniões serão argüidas, 
discutidas, questionadas,  testadas e comparadas 
entre especialistas. Assim o exercício da medicina 
evolui. Mas é preciso que a visão deformada de alguns 
“pesquisadores”, que a muito perderam o gratificante 
convívio com pacientes, os interesses financeiros, e 
os profissionais “do erro médico”, não representem 
o médico dignamente dedicado ao doente. Será 
que as mais de 100 mil cirurgias realizadas nos EUA 
anualmente, as outras 30 mil na Europa e Oceania, e 
nas cerca das 15 mil no Brasil serão fontes geradoras 
de “tamanha catástrofe”? Mais uma vez a resposta é 
óbvia: CATEGORICAMENTE NÃO.
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A entrevista Psicológica prévia à Cirurgia 
Bariátrica é necessária? 

Estamos no século XXI, em política de saúde preventiva, 
em que a cirurgia bariátrica já é aprovada pela grande 
massa de convênios e pela própria OMS; vista como recurso 
preventivo e dentro de uma perspectiva de proteção ao ser 
humano, no que tange às doenças que a obesidade pode vir 
a trazer prejudicando a qualidade de vida do indivíduo que 
dela padece. Nessa mesma linha de pensamento, ao longo 
da história da cirurgia bariátrica no Brasil e no mundo, ao 
lado dos cirurgiões, que vêm aprimorando cada vez mais suas 
técnicas e lutando para que a ética e a ciência venha a ser 
respeitada, correm as especialidades associadas, contando 
com profi ssionais de várias áreas, mas nunca excluindo o 
profi ssional da psicologia, que se dedica a compreender o que 
se processa para além da gordura corporal. Ora, o trabalho 
em equipe multi, inter e transdisciplinar vem sendo tema 
de debates em todas as áreas de saúde, uma vez que há o 
reconhecimento de que um único profi ssional da ciência não 
consegue dar conta de qualquer doença que envolva o ser 
humano, mesmo que ela se processe no mesmo indivíduo. 
Esbarramos, porém na questão de que cada profi ssional 
deverá conhecer o limite de sua prática, afi m de que possa 
referir ao colega o paciente a ser tratado, em benefício do 
indivíduo e sucesso do tratamento.

Em Abril de 2006, haverá na Flórida o 8º Encontro 
Internacional Sobre NeuropeptídeoY, no qual temas como 
ansiedade, craving, obesidade serão discutidos. Se todos 
os profi ssionais tivessem tempo de estudar e compreender 
que esse neuropeptídeo participa do apetite de fi nal de 
tarde descrito por nossos pacientes, se todos pudessem ter 
acesso à informação que esse mesmo NPY está envolvido na 
modulação da ansiedade, da dor, interage com o hormônio do 
crescimento e a diminuição noturna da termogênese e que 
receptores e níveis de NPY estão intrinsecamente envolvidos 
com o hábito alcoólico, talvez pudessem compreender mais 
algumas coincidências que encontramos nos comportamentos 
de nossos pacientes.

 Em recente Simpósio Internacional: “Os transtornos 
do Humor e Seu Espectro” realizado em São Paulo, com 
a presença do Prof. Elie  Hantouche do Mood Center, do 
Departamento de Psiquiatria do Hospital Pitié-Salpêtrière 
em Paris, houve várias referências aos distúrbios de impulsos 
encontrados em pacientes com Transtorno Bipolar do tipo 
II, incluindo aí o impulso alimentar. Muito se falou nesse 
encontro sobre a necessidade do uso de medicações para 
estabilizar o humor e segurar o impulso de bulímicos e 
impulsivos, bem como daqueles que abusam de drogas e 
álcool. 

Falou-se também diversas vezes, nesse mesmo simpósio 
acima referido, na educação contínua que o paciente bipolar, 
e aqui leia-se operado, deve ter em relação ao seu sono,  e 

Simone Marchesini

aqui leia-se alimentação, para que haja sucesso no curso de 
seu tratamento. Estamos manuseando situações crônicas, 
com necessidade de tratamento contínuo. A Cirurgia 
bariátrica é um tratamento para a obesidade mórbida e não 
a resolução da obesidade mórbida.

Tendo em vista que grande parte dos pacientes 
diagnosticados como depressivos, num segundo estudo 
realizado após receberem antidepressivos, fazem virada 
hipomaníaca ou maníaca, e recebem novo diagnóstico de 
bipolares I ou II ou mesmo mistos ou de outra classifi cação 
dentro do espectro bipolar dado por Akiskal ( Hantouche et 
all, Ann Med Psychol 2002), numa população geral, temos 
de reavaliar nossos obesos. Os pacientes procuram ajuda 
na depressão, isso é verdade. Nossos pacientes obesos 
apresentam em sua estima esse fator bem evidente, e 
acabam por receber diagnóstico de depressão sem ter seu 
componente impulsivo avaliado, ou muitas vezes já vem 
para consulta com Fluoxetina, Venlafaxina , Escitalopram 
ou Sertralina como terapêutica, classifi cando-se como 
ansiosos.

Então chegamos à questão inicial, do proposto escrito: 
devemos avaliar psicologicamente os pacientes bariátricos, 
ou nada temos a ver com seus impulsos? Basta operar-lhes os 
estômagos e desviar-lhes os intestinos e se eles mastigarem 
rápido, por ser esse o perfi l agitado do hipertímico ou 
hipomaníaco, cabe a eles descobrirem isso sozinhos? Temos 
a obrigação de informá-los que seus impulsos e seu cérebro 
estão em jogo na medida em que estamos propondo um 
tratamento e não um milagre? Cabe-nos como profi ssionais 
de saúde tirá-los da magia maníaca de que o bisturi do 
cirurgião é uma varinha de condão?

Parece que nosso papel é de educação para a saúde e de 
tentar não colaborar para multiplicar doenças.

Que satisfação um profi ssional da saúde poderá ter ao 
saber que seu paciente não morreu de complicações da 
obesidade, mas sim se embriagou, como vem fazendo desde 
seu emagrecimento, e enfi ou o carro num poste? Há como 
ausentar-se de todo sem sequer ter um ponto de interrogação 
na testa?

Fato é que todos os profi ssionais têm buracos em sua 
formação, então o que nos cabe é preenchê-los se for de 
vontade trabalhar com a cirurgia bariátrica, pois ela requer 
de todos que com ela comungam algo além de mero interesse 
pela obesidade.

Ela requer interesse científi co e desejo de compartilhar 
de diferentes áreas de atuação que de modo algum podem 
ser de monopólio de um único profi ssional

Simone Marchesini CRP:08/04760
Presidente das COESAS

COESAS
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Durante o VII Congresso SBCB em Florianópolis 
será votado o I Consenso Brasileiro Multissocietário 

em Cirurgia da Obesidade. Esse importante documento 
representará o pensamento atual da maioria dos 
cirurgiões e clínicos envolvidos nesta área. Participam 

da elaboração da proposta a ser votada membros das 
seguintes sociedades:

-Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica (SBCB)
-Sociedade Brasileira de Cirurgia Laparoscópica 

(SOBRACIL)
-Colégio Brasileiro de Cirurgiões (CBC)
-Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva (CBCD)
-Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade (ABESO)
As comissões e os grupos de trabalhos estão em andamento 

desde o início deste ano e as primeiras votações internas estão 
sendo concluídas. Estará disponível para avaliação prévia 
pela internet a partir do mês de Outubro no grupo Yahoo 
“consensobariatrico”. 

As questões serão apresentadas com as devidas evidências 
de literatura e votadas eletronicamente pela plenária. Mas 
atenção: apenas os TITULARES-SBCB terão direito a voto. 
Marque já na agenda: dia 19/11/05  das 16 às 19 horas

Faça já sua inscrição. Serão reservados 50 aparelhos de 
votação eletrônica para a plenária. É obrigatório:

-Estar inscrito no Congresso
-Ser membro Titular
-Estar quite com a anuidade 

Irineu Rasera Junior - Coordenador Consenso
bariatrica@bariatrica.com.br

I Consenso 
Brasileiro 

Multissocietário
em Cirurgia da 

Obesidade
A cidade de Florianópolis é a próxima parada do VII Congresso 

Brasileiro de Cirurgia Bariátrica, que acontece entre os dias 16 e 
20 de novembro, no Costão do Santinho Resort & Spa. O evento 
reunirá os grandes nomes da cirurgia bariátrica no país, em uma 
ampla programação científi ca que abordará diversos temas 
relacionados aos avanços das técnicas cirúrgicas, especialidades 
associadas, além de várias palestras e apresentações.

Algumas inovações vão marcar esse congresso que terá 
ênfase na realização de cirurgias ao vivo, com transmissão 
do Hospital de Caridade para o local do evento. O número 
de sessões para especialidades associadas será ampliada. 
Serão nove envolvendo endocrinologistas, psiquiatras, 
enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, medicina 
do exercício, cirurgiões plásticos, fi sioterapeutas e 
anestesiologistas.

O local escolhido para a realização do evento, o Costão 
do Santinho Resort & Spa, tem sido sucessivamente 
premiado por várias instituições como um dos melhores 
resorts do país. Considerado o maior centro de convenções 
à beira-mar do Brasil, o Costão pode atender mais de 3,5 
mil pessoas com os melhores serviços e equipamentos e 
uma completa estrutura de hospedagem.

Florianópolis também tem tudo para encantar os 
congressistas. Com praticamente todo seu território 
numa ilha, a cidade combina preservação do meio 
ambiente e o patrimônio histórico com a exuberância de 
cerca de 100 praias.

Florianópolis recebe cirurgiões de vários Países 
para o VII Congresso Brasileiro de 

Cirurgia Bariátrica
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Programação
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Antonio Sergio Dias (Portugal); John Dixon (Austrália); 
Mathias Fobi (EUA); Miguel Carbajo (Espanha) e Phillip 
Schauer (EUA).

Palestrantes Convidados
Celso Luiz Empinotti – SC, Presidente da Comissão 
Organizadora; Luiz Vicente Berti – SP, Presidente da 
Comissão Científi ca e João Batista Marchesini – PR, 
Presidente do Congresso.

Coordenação

17/11- AUDITÓRIO 2

08h00 – A importância da Equipe multidisciplinar (coesas)
08h15 – Como organizar uma equipe multidisciplinar
08h30-10h00 – Colóquio: Atuação da Equipe Multidisciplinar 
na Cirurgia Bariátrica
10h00 -10h30 - Perguntas
10h30 -11h00 – Intervalo
11h00-12h00 – Mesa Redonda: Preparo pré-operatório
12h00 - 13h00 – Almoço
13h00 -14h00 – Mesa Redonda: Preparo pré-operatório II
14h00 – 14h45 - Mesa redonda: Temas Transoperatórios:
14h00 - 14h15 – Cuidados da enfermagem
14h15 -14h30 – Anestesia
14h30-14h45 – Perguntas
14h45 - 16h00 - Adesão do paciente ao tratamento
15h45-16h00 - Perguntas 

18/11- AUDITÓRIO 2

08h00 -08h15- Conferência – Cirurgia plástica após emagre-
cimento acentuado
08h15 -08h30- Conferência – O Obeso interdisciplinar 
08h30-10h00 – mesa redonda: Acompanhamento do paciente 
tabagista
09h45-10h00 – Perguntas
10h00-10h30 – Conferência: quem vai enlouquecer? 
10h30-11h00 – Intervalo
11h00 – 11h30 - Temas de nutrição
11h30 –12h00 - Temas de Psicologia
12h00 – Almoço
13h00 – 13h30 - Temas de enfermagem
13h30-15h00 – mesa: cirurgia bariátrica e situações especiais
15h00 – 16h00 - Mesa: Abordagem Multiprofi ssinal

19/11- AUDITÓRIO 2

08h30-11h30 – temas livres 
11h30-11h50 – Conferência - Cirurgia do Cinturão Pélvico
11h50 -12h00 – Sessão de Vídeo: Principais cirurgias plásti-
cas após emagrecimento 12h00-13h00 – almoço
13h00-15h00 – Insucessos na cirurgia bariátrica: Por que falhou ? 
15h00-15h30 – Conferência Magna - Obesidade doença – suas 
comorbidades e suas indicações 
15h30 - 16h00 - Gerenciamento do Paciente
Encerramento

VII CONGRESSO SBCB – PROGRAMAÇÃO 
CIENTÍFICA “COESAS”16-11-2005 – quarta-feira

Auditório 1
08h00 – 16h00 - Curso teórico básico de Cirurgia de Obesidade 
– Cirurgiões e Especialidades Associadas 
Auditório 2
09h00 – 16h00 - Curso teórico avançado de Cirurgia de Obesi-
dade
16h30 – 18h30 - Fale com o Professor Reunião informal à beira 
da piscina

17-11-2005 - QUINTA-FEIRA
Auditório 1
07h30 – 16h00 - Apresentação e discussão de intervenções 
bariátricas ao vivo.
Auditório 2
16h00 – 19h00 - Reunião de Consenso em Cirurgia Bariátrica
20h30 – 22h30 - Sessão de abertura do Congresso 
 
18-11-2005 - sexta-feira
Auditório 1
08h00 – 09h00 - Sessão plenária 7X3 
09h00 – 10h00 - Mesa Redonda
10h30 – 12h00 - Miniconferências
12h00 – 14h00 - Simpósio Inamed
14h00 – 16h00 - Mesa Redonda
16h00 – 17h30 - Simpósio Satélite “Ethicon” 

19-11-2005 – sábado
Auditório 1
08h00 – 09h00 - Sessão plenária 7X3 
09h00 – 10h00 - Mesa Redonda
10h30 – 12h00 - Miniconferências
12h00 – 14h10 - Como eu faço
14h10 – 16h10 - Colóquio – Insucessos em cirurgia bariátrica
16h10 – 17h40 - Simpósio satélite “Tyco”  
21h00 - Jantar de Gala

20-11-2005 – domingo
Auditório 1
09h00 – 10h00 - Sessão plenária 7X3 
10h00 – 11h00 - Colóquio : O dia seguinte, conotações pós 
operatórias
11h30 – 13h00 - Miniconferências
13h00 - Encerramento do evento pelo Presidente do Congresso
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Resolução CFM nº 1.766/05
(Publicada no D.O.U., 11 jul 2005, Seção I, p. 114)
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Estabelece normas seguras para o tratamento 
cirúrgico da obesidade mórbida, defi nindo indicações, 
procedimentos aceitos e equipe.  

O Conselho Federal de Medicina, no uso das atribuições 
conferidas pela Lei n° 3.268/57, de 30 de setembro de 
1957, regulamentada pelo Decreto n° 44.045 de 19 de 
julho de 1958, e CONSIDERANDO que o alvo de toda 
a atenção do médico é a saúde do ser humano, em 
benefício da qual deverá agir com o máximo de zelo 
e o melhor de sua capacidade profi ssional (Art.2° do 
CEM); CONSIDERANDO que o médico deve aprimorar 
continuamente seus conhecimentos e usar o melhor do 
progresso científi co em benefício do paciente (Art.5° do 
CEM); CONSIDERANDO que é vedado ao médico efetuar 

qualquer procedimento médico sem o esclarecimento 
e o consentimento prévios do paciente ou de seu 
responsável legal, salvo em iminente perigo de vida 
(Art. 46 do CEM); CONSIDERANDO que o Conselho 
Federal de Medicina é órgão supervisor da ética 
profi ssional em toda a República e, ao mesmo tempo, 
julgador e disciplinador da classe médica, cabendo-lhe 
zelar e trabalhar por todos os meios ao seu alcance 
pelo perfeito desempenho ético da medicina e pelo 
prestígio e bom conceito da profi ssão e dos que a exerça 
legalmente (Art.2° da Lei n°3.268/57); CONSIDERANDO 
a necessidade de normatização do tratamento cirúrgico 
da obesidade mórbida; CONSIDERANDO o parecer 
aprovado na sessão plenária de 13/05/05,

Art. 1° - Normatizar, nos termos dos itens do anexo desta resolução, o tratamento cirúrgico da obesidade mórbida.
Art. 2° - Novos procedimentos serão analisados pela Câmara Técnica sobre Cirurgia Bariátrica para Tratamento de 
Obesidade Mórbida.
Art. 3° - O paciente e seus familiares devem ser esclarecidos sobre os riscos da Cirurgia e a conduta a ser tomada no 
pós-operatório.
Art. 4° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Brasília-DF, 13 de maio de 2005.
Dr. EDSON DE OLIVEIRA ANDRADE - Presidente, Dra. LÍVIA BARROS GARÇÃO - Secretária-Geral

1- INDICAÇÕES GERAIS: 
Pacientes com Índice de Massa Corpórea (ICM) acima 

de 40 kg/m2.
Pacientes com IMC maior que 35 kg/m2  e co-morbidades 

(doenças agravadas pela obesidade e que melhoram quando 
a mesma é tratada de forma efi caz) que ameacem a vida, 
tais como diabetes, apnéia do sono, hipertensão arterial, 
dislipidemia, doença coronariana, osteo-artrites e outras.

Idade: maiores de 18 anos. Idosos e jovens entre 16 e 18 
anos podem ser operados, mas exigem precauções especiais 
e o custo/benefício deve ser muito bem analisado. 

Obesidade estável há pelo menos cinco anos.
Pelo menos dois anos de tratamento clínico prévio, 

não efi caz.
Ausência de drogas ilícitas ou alcoolismo.
Ausência de quadros psicóticos ou demenciais graves 

ou moderados.
Compreensão, por parte do paciente e de seus familiares, 

dos riscos e mudanças de hábitos inerentes a uma cirurgia 
de grande porte e da necessidade de acompanhamento 
pós-operatório com a equipe multidisciplinar por toda a 
vida do paciente.

2 - RISCO CIRÚRGICO:
deve ser compatível com o procedimento cirúrgico proposto 

e ausência de doenças endócrinas de tratamento clínico.
3 - EQUIPE:
precisa ser capacitada para cuidar do paciente nos 

períodos pré e trans-operatório, e fazer o seguimento do 
mesmo.

COMPOSIÇÃO: cirurgião com formação específi ca, 
clínico, nutrólogo e/ou nutricionista, psiquiatra e/ou 
psicólogo, fi sioterapeuta, anestesiologista, enfermeiros e 
auxiliares de enfermagem familiarizados com o manejo 
desses pacientes.

4 - HOSPITAL:
precisa apresentar condições adequadas para atender 

obesos mórbidos, bem como possuir UTI e aparelho 
anestésico regulável para ciclagem com grandes volumes 
e baixa pressão.

5 - PROCEDIMENTOS ACEITOS:

A) RESTRITIVOS:
1- BALÃO INTRAGÁSTRICO: colocação de um balão 

intragástrico com cerca de 500 ml de líquido, com 10% 
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de Azul de Metileno, objetivando diminuir a capacidade 
gástrica do paciente, provocando a saciedade e diminuindo 
o volume residual disponível para os alimentos. Método 
provisório: o balão deve ser retirado no prazo máximo de 
seis meses. 

INDICAÇÃO: adjuvante do tratamento de perda de peso, 
principalmente no preparo pré-operatório de pacientes 
com superobesidade (IMC acima de 50kg/m2), com 
associação de patologias agravadas e/ou desencadeadas 
pela obesidade mórbida

CONTRA-INDICAÇÕES: esofagite de refl uxo; hérnia hiatal; 
estenose ou divertículo de esôfago; lesões potencialmente 
hemorrágicas como varizes e ângiodisplasias; cirurgia 
gástrica ou intestinal de ressecção; doença infl amatória 
Intestinal; uso de antiinfl amatórios, anticoagulantes,  
álcool ou drogas e transtornos psíquicos.

COMPLICAÇÕES: aderências ao estômago; passagem para 
o duodeno; intolerância ao balão, com vômitos incoercíveis; 
úlceras e erosões gástricas; esvaziamento espontâneo do 
balão; obstrução intestinal por migração do balão; perfuração 
gástrica; infecção fúngica em torno do Balão.

VIA DE ACESSO: endoscópica.

2- GASTROPLASTIA VERTICAL BANDADA OU CIRURGIA 
DE MASON: Nestes procedimentos é criado um pequeno 
reservatório gástrico na região da cárdia, com capacidade 
em torno de 20 ml, regulando-se a saída por um anel de 
polipropileno. Estas cirurgias provocam cerca de 20% de 
perda de peso.

INDICAÇÕES: pacientes não compulsivos, que não 
tenham o hábito de ingestão de doces em abundância 
e não se desviem da orientação nutricional, ingerindo 
líquidos ricos em calorias; caso contrário, os resultados 
são desanimadores. 

VANTAGENS: causa mínimas alterações metabólicas, 
com baixa morbi-mortalidade e baixo custo. Procedimento 
reversível, preserva a absorção e a digestão. O estômago 
e o duodeno permanecem acessíveis à investigação 
endoscópica e radiológica.

DESVANTAGENS: perda de peso insatisfatória (menos 
de 50% do excesso de peso) por fístula gastrogástrica ou 
por intolerância progressiva maior à ingestão de líquidos 
ou pastosos hipercalóricos; maior ocorrência de vômitos; 
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possibilidade de deiscência das linhas grampeadas, 
seguida de complicações intra-abdominais; 

procedimento inadequado tanto para pacientes que 
ingerem muito doce como para portadores de esofagite 
de refl uxo. 

VIAS DE ACESSO: convencional  (laparotômica) ou por 
videocirurgia.

3- BANDA GÁSTRICA AJUSTÁVEL: é uma prótese de 
silicone que, colocada em torno do estômago proximal, 
faz com que este passe a ter a forma de uma ampulheta 
ou uma câmara acima da banda. O diâmetro interno da 
banda pode ser regulado no pós-operatório por injeção 
de líquido no reservatório situado no subcutâneo, de fácil 
acesso. 

VANTAGENS: método reversível, pouco agressivo, permite 
ajustes individualizados no diâmetro da prótese. Com 
sua retirada é possível  realizar de outros procedimentos 
bariátricos, mínimas repercussões nutricionais. Não há 
secção e sutura do estômago. Baixa morbimortalidade 
operatória e retorno precoce às atividades habituais. 

DESVANTAGENS: custo elevado; perda de peso 
freqüentemente insufi ciente a longo prazo; exige 
estrita cooperação do paciente em seguir as orientações 
dietoterápicas; riscos inerentes ao uso permanente 
de corpo estranho; inadequada para pacientes que 
ingerem muito doce e/ou apresentam esofagite de 
refl uxo e hérnia hiatal; possibilidade de ocorrência de 
complicações a longo prazo, como migração intragástrica 
da banda, deslizamento da banda e complicações com o 
reservatório. 

VIA DE ACESSO: convencional (laparotômica) ou  por 
videocirurgia. 

B) CIRURGIAS DISABSORTIVAS:
Essas cirurgias (PAYNE OU BYPASS JEJUNO-JEJUNAL) 

estão proscritas em vista da alta incidência de 
complicações metabólicas e nutricionais a longo prazo. 
O princípio fundamental das mesmas é a perda, pelas 
fezes, das calorias ingeridas. As complicações ocorrem 
pela grande quantidade de intestino desfuncionalizado, 
que leva a um supercrescimento bacteriano no extenso 
segmento intestinal excluído, provocando alta incidência 
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de complicações digestivas, tais como diarréia, cirrose, 
pneumatose intestinal e artrites. Pelo exposto, não 
mais devem ser realizadas.

C) CIRURGIAS MISTAS: 
As cirurgias mistas para tratamento de obesidade 

mórbida associam restrição e disabsorção em maior 
ou menor grau do intestino, dependendo da técnica 
empregada e da extensão do intestino delgado 
excluído do trânsito alimentar. 

1-CIRURGIA MISTA COM MAIOR COMPONENTE 
RESTRITIVO: esse grupo de cirurgias compreende 
as diversas modalidades de bypass gástrico com 
reconstituição do trânsito intestinal em “Y de 
Roux”. 

CIRURGIAS MAIS EMPREGADAS:
 
CIRURGIA DE FOBI, CIRURGIA DE CAPELLA E CIRURGIA 

DE WITTGROVE E CLARK. Estas cirurgias, além da 
restrição mecânica representada pela bolsa gástrica 
de 30 a 50 ml, restringem a alimentação por meio 
de um mecanismo funcional do tipo Dumping (mal-
estar provocado pela ingestão de alimentos líquidos 
ou pastosos hipercalóricos) e, ainda, pela exclusão 
da maior parte do estômago do trânsito alimentar.

Com isso, o hormônio ghrelina, que aumenta o 
apetite e é produzido no estômago sob estímulo da 
chegada do alimento, tem sua produção minimizada.

Pode-se acrescentar um anel estreitando a 
passagem pelo reservatório antes da saída da bolsa 
para a alça jejunal – o que retarda o esvaziamento 
para sólidos, aumentando, ainda mais, a eficácia dos 
procedimentos.

 
VANTAGENS: perda de peso adequada e duradoura, 

com baixo índice de insucesso. Tratam a doença 
do refluxo. São eficientes em comedores de doces 
e têm baixo índice de complicações a longo prazo. 
Fácil controle metabólico e nutricional do paciente. 
São reversíveis, embora com dificuldade técnica. 
Apresentam ótimos resultados em termos de melhora 
da qualidade de vida e das doenças associadas. São 

as mais usadas no Brasil e nos Estados Unidos, com 
maior tempo de acompanhamento. 

DESVANTAGENS: tecnicamente mais complexas; 
acesso limitado ao estômago e ao duodeno para 
métodos radiológicos e endoscópicos; passíveis de 
complicações como deiscência de suturas; maiores 
chances de deficiências protéicas e anemia do que 
as cirurgias restritivas. 

VIA DE ACESSO: convencional (laparotômica) ou 
videocirurgia. 

2- CIRURGIA MISTA COM MAIOR COMPONENTE 
DISABSORTIVO: 

São procedimentos que envolvem menor restrição 
da capacidade gástrica, o que permite maior 
ingestão alimentar, com predomínio do componente 
disabsortivo.

CIRURGIAS MAIS USADAS:

CIRURGIA DE SCOPINARO (derivação bílio-
pancreática com gastrectomia distal).

CIRURGIA DE DUODENAL-SWITCH (derivação 
bílio-pancreática com gastrectomia vertical da 
grande curvatura e preservação do piloro). Nestas 
cirurgias o intestino delgado é seccionado a cerca 
de 250 cm da válvula íleo-cecal. O segmento distal 
é anastomosado ao estômago.

segmento proximal é anastomosado ao íleo a 50, 
100 ou 150 cm da válvula íleo-cecal, dependendo da 
técnica escolhida. 

VANTAGENS: não há restrição de alimentos 
ingeridos; muito eficazes em relação à perda de 
peso e manutenção a longo prazo; reservatório 
gástrico completamente acessível aos métodos de 
investigação radiológica e endoscópica.

DESVANTAGENS: mais sujeitos a complicações 
nutricionais e metabólicas de difícil controle; maior 
chance de haver deficiência de vitamina B12, cálcio, 
e ferro; maior chance de haver desmineralização 
óssea; alta incidência de úlcera de boca anastomótica; 
aumento do número de evacuações diárias, com 
fezes e flatos muito fétidos.
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Qual o endereço para correspondência? Residencial (  )       Profissional (  )
É membro de outras associações? (  ) Não   (  ) Sim – Qual? _____________________________________________________________  

Recorte aqui

FILIAÇÃO À SOCIEDADE BRASILEIRA DE CIRURGIA BARIÁTRICA E ADESÃO À IFSO

A SBCB está aberta a todo cirurgião ou profissional da saúde interessado em cirurgia da obesidade, com ou sem experiência prévia. A taxa anual é de R$ 330,00 
para cirurgiões e R$ 120,00 para especialidades associadas, podendo ser paga com cheque nominal ou depósito em conta corrente (Banco Itaú, agência 1073, 
conta corrente 29949-5), com o envio do comprovante à Sociedade, via correio ou fax (11) 3284-8298, não esquecendo de mencionar o nome do novo filiado no 
comprovante de depósito.
REQUISITOS
Membros Aspirantes: Preencher ficha de inscrição e pagar a anuidade; Curriculum Vitae Resumido (até 3 páginas): 2 cartas de apresentação de Membros Titulares.
Membros Titulares: Preencher ficha de inscrição e estar quites com a SBCB. A solicitação de Titularidade deverá ser analisada inicialmente pelas Regionais, Capítulos 
e Comissão de Admissão da SBCB, sendo a referida titularidade revalidada a cada 5 anos.
Requisitos para Titularidade: Apresentação dos documentos exigidos para membros aspirantes (caso ainda não seja), certificado de titularidade do CBC ou do CBCD. 
Relação de 50 operações de Cirurgia Bariátrica. Na relação devem constar: nome do paciente, idade, sexo, IMC, tipo de operação, mortalidade, instituição onde 
foi realizada e assinatura do diretor médico, ou diretores médicos das instituições onde as mesmas foram realizadas. A casuística apresentada deverá ser analisada 
pela Comissão de Admissão da Sociedade que investigará a propriedade das operações relacionadas, emitindo parecer favorável ou não.
Na ficha de inscrição deverá constar a autorização formal ao Delegado Regional, Vice-Delegado, direção de Capítulo ou Membro da Diretoria da SBCB, caso se torne 
necessá�
Especialidades Associadas: Preencher ficha de inscrição e pagar a anuidade; Curriculum Vitae Resumido (até 3 páginas): 2 cartas de apresentação de Membros 
titulares e cópia da carteira do conselho correspondente.
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O sistema Americano de Saúde está em crise. Nos últimos três anos 
o custo dos seguros para a cobertura de erros médicos tem dobrado 
a cada ano. Os custos para determinadas especialidades oscilam em 
torno de US$ 200 mil por ano. No ultimo ano em New Jersey, varias 
companhias de seguro se negaram a dar cobertura para cirurgia 
bariátrica, por causa dos altos riscos. Essas companhias tentam 
limitar os nossos procedimentos cirúrgicos para ocorrerem menos 
riscos. Ninguém compreende que os cirurgiões bariátricos atendem 
doentes com muitas patologias graves, e que as complicações 
possam ocorrer. Não entendem que explicamos detalhadamente aos 
pacientes os riscos, entregamos instruções escritas das normas das 
necessidades de seguimento dos pacientes, mas muitos doentes não 
retornam as visitas determinadas. As companhias não compreendem 
que os resultados geralmente são excelentes. O problema é que se 
um doente acha que o seu resultado não foi excelente, o mesmo já 
nos coloca frente à justiça. Se você ganha a questão na justiça, o seu 
custo com a companhia de seguro, em seguida aumenta, pois alegam 
que gastaram muito com os advogados para nos defenderem.

Assim, mesmo que você ganhe a ação na justiça, você acaba 
perdendo financeiramente. Na região de New Jersey vários cirurgiões 
bariátricos abandonaram a profissão, e está difícil arrumar outros 
colegas para trabalharem na região. Além disso, os pagamentos de 
reembolso que recebemos das companhias médicas, estão cada vez 
mais defasados.

Infelizmente isso não é um problema restrito à região 
de New Jersey. Os custos de seguro ao cirurgião bariátrico 
atualmente ultrapassam US$ 200 mil  por ano.

Muitos cirurgiões bariátricos têm abandonado a 
especialidade e agora não sabem o que vão fazer. Isto está 
acontecendo em todo os Estados Unidos, e essa postura 
tem se espalhado como o câncer. Agora a Associação Medica 
Americana está tentando fazer uma reforma a nível nacional. 
A sociedade Americana de Cirurgia Bariátrica está trabalhando 
no mesmo sentido. O assunto já está no Senado Americano, 
mas até agora nada foi mudado.

Parece que há grupos muito fortes, tentando impedir que 
os políticos façam essas reformas. Eles querem prosperar, e 
não se preocupam com o que possa ocorrer em relação ao 
sistema médico, à reputação dos médicos, ou com a maioria 
da população. Isso pode significar que o by-pass gástrico 
pareça uma panacéia para a Obesidade Mórbida, e assim essas 
cirurgias seriam seriamente restringidas pelas Companhias 
de Seguro Médico. Esperamos que as reformas, paradas no 
senado, sejam realizadas neste ano, e que esta situação possa 
ser revertida.

David Greenbaum MD - Beyond Change, January 2005
Tradução Dr. José Carlos Pareja

Seguro para proteção do Médico


