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B O L E T I M
VII Congresso Brasileiro em Florianópolis 
discute avanços da Cirurgia Bariátrica

O encontro dos principais cirurgiões do Brasil e do 
mundo entre os dias 16 e 20 de novembro, no Costão 
do Santinho Resort & Spa marca uma nova fase de 
ampliações e inovações no conteúdo da programação 
científi ca do evento.
páginas 3 a 8

Resultados de 10 anos da Cirurgia de Fobi-Capella no Brasil
Artigo assinado pelos Drs. Bruno Zilberstein, Denis Pajecki e Arthur Garrido Jr apresenta o 
balanço de uma década de utilização desse tipo de cirurgia no país.
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Sociedade Brasileira de Cirurgia 
Bariátrica em Assembléia Virtual 
Permanente

A expe r i ênc i a  
co lh i da  do  con -
sen so  b ra s i l e i r o  
s ob re  c i r u r g i a  da  

obesidade mórbida ainda não chegou ao 
seu clímax e já nos está deixando uma 
grande lição.  

O entusiasmo que muitos colegas têm 
demonstrado nas discussões do grupo 
do Yahoo sobre o nosso Consenso e a 
velocidade com que a palavra escrita 
chega aos mais distantes rincões deste 
nosso imenso Brasil começa a ser um 
desafi o para que tornemos este grupo 
num foro permanente de discussões e 
ensinamentos.

Quando convidei Irineu Rasera para 
coordenar este estafante trabalho não 
imaginei a dimensão do que ocorreria 
e do entusiasmo nas participações.  
Muitos colegas como Libanori, Cohen, 
Mottin, Eudes, Segal, Marcos Leão e 
tantos outros dos mais diversos pontos 
geográfi cos brasileiros têm assinado 
presença constante. 

Não chamaria mais de Consenso esta sala 
aberta para discussões, mas sim de Assembléia 
Virtual Permanente. 

Meu sonho seria ligar o meu computador e 
correr na sala de discussões para encontrar 
meus amigos e debater temas dos mais 
variados de interesse e pertinentes a nossa 
especialidade.

Fica aqui a gratidão pública do Presidente da 
SBCB aos valiosos colegas que estão mantendo 
vivas estas discussões assim como também, 
fi ca o desafi o para mantermos aberto a todos 
os membros da SBCB este valoroso meio de 
comunicação.

Temas pré-estabelecidos, horas marcadas, 
teleconferências, debates e relatórios podem 
se tornar uma rotina no nosso dia a dia 
bariátrico. Talvez um dia possamos fazer um 
Congresso virtual com os congressistas em 
casa assim como os professores.

A semente está lançada. A terra é fértil. O 
entusiasmo é grande. A colheita é certa.

João Batista Marchesini

Palavra do Presidente

Editorial
Apresentamos o Boletim com o 

programa do VII Congresso Brasileiro 
de Cirurgia Bariátrica a se realizar 
no Costão do Santinho Resort em 
Florianópolis de 16 a 20 de novembro. 
O programa foi desenvolvido com o 
cuidado de abranger as necessidades 
atuais do cirurgião bariátrico, dentro 
de nossa realidade e com ênfase nas 
experiências nacionais.  

Para os associados estamos 
enviando um suplemento com a 
minuta do Consenso Intersocietário 
de Cirurgia Bariátrica. Esse 
documento, ainda não ofi cial, 
deve ser estudado por todos. A 
apresentação do texto e votação para 
aprovação fi nal ocorrerá durante o 

Congresso.
Em tempo, publicamos o texto 

cientifi camente revisado do levantamento 
da operação de Capella realizado no 
Hospital das Clínicas da FMUSP, cujas 
entrevistas não autorizadas dadas por 
alguns de seus co-autores na mídia 
leiga causaram tantos transtornos. 
Agradecemos ao Prof. Bruno Zilberstein 
pela iniciativa, que encerra a questão.

Esperamos que todos tenham uma 
ótima estadia em Florianópolis, com 
total aproveitamento do evento, tanto 
do ponto de vista científi co como 
social.

Dr. Hilton Telles Libanori
Editor do Boletim da SBCB
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VII Congresso Brasileiro de Cirurgia da Obesidade
Florianópolis, 16 a 20 de Novembro de 2005

COSTÃO DO SANTINHO RESORT & SPA - PROGRAMA
16-11-2005 – quarta-feira
08:00 as 16:00 horas
Auditório 1

Coordenador:Renam Catarina Tinoco
Presidente:Daniel Chalela
Secretário:Fábio Viegas

Curso teórico básico de Cirurgia de 
Obesidade – Cirurgiões e Especialidades 
Associadas 
08:00 as 08:20 – Giuseppe Repetto - 
Conceito, classifi cação, fi siopatologia e 
indicação do tipo de tratamento – clinico 
ou cirúrgico
08:20 as 08:40  – Ney Cavalcante
Obesidade doença – suas comorbidades e 
suas indicações
08:40 as 09:10  -Tratamento clinico da 
obesidade – Equipe multidisciplinar 10’ 
Simone D. Marchesini, 10’ Maria Paula 
Carlini  
09:10 as 09:30 horas – Antonio Carlos 
Valezi - Preparo pré-operatório – 
Tratamento cirúrgico – Métodos restritivos
09:30 as 09:50  - Pablo Roberto Miguel 
Tratamento cirúrgico – Métodos restritivo
09:50 as 10:10  – Hilton Telles Libanori 
Tratamento cirúrgico – Métodos mistos
10:10 as 10:30  – Orlando Pereira Faria 
- Avaliação de resultados – Baros 
                           
10:30 as 11:00 horas Coffee Break

11:00 as 11:20  – Mario Carlos Rafaelli 
- Vídeo sobre banda gástrica 
11:20 as 11:30  – Maria Helena Cardoso 
– O papel da resistência à insulina na 
obesidade e na síndrome metabólica  
11:30 as 11:40  – Acácio Augusto Centeno 
Neto - Vídeo sobre banda gástrica 
11:40 as 11:50  – João Caetano D. 
Marchesini - Vídeo sobre balão intra-
gástrico 
11:50 as 12:00  – Alexandre Amado Elias 
Vídeo sobre bypass gástrico com anel
12:00 as 12:10  - Paulo Athayde Sallaverry 
Lopes - Vídeo sobre bypass gástrico sem 
anel

12:10 as 12:20  - Vídeo sobre derivação 
biliopancreática 
12:20 as 12:30  - Glauco da Costa Alvarez 
- Vídeo sobre Duodenal Switch 
12:30 as 12:40  - Marcelo Roque de 
Oliveira - Vídeo sobre marca-passo gástrico 

09:00 as 16:00 
Auditório 2

Coordenador:Renam Catarina Tinoco
Presidente:Augusto Cláudio de Almeida 
Tinoco 
Secretário: Milton Fiedler

Curso teórico avançado de Cirurgia de 
Obesidade
09:00 as 9:30  – Giuseppe Repetto - 
25x5 - A genética, os hormônios, a 
obesidade
09:30 as 10:00  – Mathias Fobi 25x5 
- Indicações cirúrgicas formais para 
obesidade e indicações cirúrgicas 
excepcionais em IMCs limítrofes ou mais 
baixos
10:00 as 10:20  –  15’ José Afonso Sallet  
10x5  -  Balão intra-gástrico – técnica e 
tática. Complicações
10:20 as 10:40  -  Luiz Vicenti Berti  15x5  
- Análise crítica das bandas gástricas
10:40 as 11:00  -  Fernando Luiz Barroso 
15x5 -  “Truques” e “Macetes” em cirurgia 
bariátrica aberta
11:00 as 11:20  – Sergio Roll  15x5   - 
“Truques” e “Macetes” em cirurgia 
bariátrica laparoscópica
11:20 as 11:40  – João Caetano D. 
Marchesini  15x5  - Analise critica do marca 
passo gástrico . Revisão da literatura 
11:40 as 12:00  – Osni Eduardo Regis - O 
papel do endocrinologista na cirurgia 
bariátrica 
12:00 as 13:00-Vídeo Lunch/Casos  difíceis 
1 vídeo 10’ Ricardo Vitor Cohen
1 vídeo 10’ Áureo Ludovico de Paula
1 vídeo 10’ Cid A. Pitombo
1 vídeo 10’ Thomas Szëgo
1 vídeo 10’ Sérgio Roll
1 vídeo 10’ Luiz Henrique de Souza

13:00 as 13:20 – João Batista 
Marchesini 
Complicações das derivações 
biliopancreáticas com gastrectomia 
distal ou com gastrectomia 
longitudinal e preservação pilórica.
13:20 as 13:40 - Jorge Laszló Ruttkay 
Pereira -  Complicações do bypass 
gástrico com e sem anel
13:40 as 14:00 -  Claudio Corá Mottin 
Análise crítica  comparativa dos 
resultados cirúrgicos
14:00 as 14:20 –  José Carlos Pareja 
Insucessos como conduzi-los ?
14:20 as 14:40 -  Arthur Belarmino 
Garrido Jr - Operações de revisões 
para complicações crônicas das 
cirurgias bariátricas
14:40 as 15:00 -  Alfredo Martins 
Controle da dor cirúrgica e da dor pós-
operatória 
15:00 as 16:00 -  Novas operações em 
julgamento: análise crítica 
Aureo Ludovico de Paula
Sérgio Santoro
Carlos Eduardo Domene - 

16:30 as 8:30 Fale com o Professor
Reunião informal à beira da piscina
Dez Professores convidados em dez 
mesas diferentes com cadeiras ao 
redor. Temas a serem discutidos 
coordenados por um moderador. 
Diálogo aberto com os participantes. 

Mesa 1
Giuseppe Repetto
Ney Cavalcante
1.O IMC é o único parâmetro para 
indicação cirúrgica?
2.Clinico e cirurgião: parceiros ou 
concorrentes? 
3.Quando interromper o tratamento 
clinico?
4.Síndrome plurimetabólico: o que 
acontece após a cirurgia bariátrica?
5.Tratamento cirúrgico da diabetes 
tipo II em obesidade grau I

16-11-2005 – quarta-feira
08:00 as 16:00 horas
Auditório 1

10:30 as 11:00 horas Coffee Break

09:00 as 16:00 
Auditório 2
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Mesa 2
Mathias Fobi
Fernando Luiz Barroso
1.Laparotomia ou laparoscopia ?
2.Meus erros em cirurgia bariátrica: o que 
eu não faria hoje?
3.Meus acertos em cirurgia bariátrica.
4.Há espaço para outras técnicas além do 
“Fobi-pouch”?
5.Follow up – Quando os números tem 
valor?

Mesa 3
Philip Schauer
Ricardo Cohen
1.Minha operação tem falha?
2.Perda de peso insufi ciente pós bypass o 
que fazer?
3.Em 15 anos estaremos operando cirurgia 
bariátrica?
4.Análise critica do “gastric bypass” 
comparado com outras técnicas
5.Bypass com banda ou sem banda?

Mesa 4
Antonio Sérgio Bastos Silva
John Dixon
1.Qual é o segredo para o sucesso da 
banda gàstrica na Europa e na Austrália? 
2.Um único procedimento è valido para 
todos os pacientes?
3.O que você considera insucesso e como 
conduzi-lo? 
4.Se tivesse que escolher uma outra 
operação, qual seria?  Porque?
5.Acredita no BIB test? Indicações, 
interpretação e análise do método.

Mesa 5 
Aureo Ludovico de Paula
Celso Luiz Empinotti
1.Como iniciar em cirurgia bariátrica 
laparoscópica ? 
2.Novas técnicas, qual é o limite ético?
3.Critérios de escolha de uma técnica 
cirúrgica bariátrica
4.Que operação escolher na falha de um 
“gastric bypass”?
5.Que operação escolher na falha de um 
“duodenal switch” e de um “BPD”?

Mesa 6
Arthur B. Garrido Jr. e José Carlos Pareja
1.Qual é a sua opinião sobre novas 
técnicas?
2.Como defi nir insucessos em cirurgia 

bariátrica?
3.Qual é sua  opinião sobre Bypass Distal ?
4.Como interpretar grandes experiências 
com números de seguimento baixo?
5.Prós e contras nas operações 
disabsortivas.

Mesa 7
Adávio de Oliveira
Osni Eduardo Regis
1.Biópsia hepática cirúrgica de rotina 
– Sim ou não? Porque?
2.Esteatose – NASH – Cirrose: O que o 
cirurgião precisa saber?
3. A perda de peso e a hepatopatia do 
obeso mórbido.
4.Como valorizar exames complementares 
no pré e pós operatório do obeso mórbido?
5. Hepatopatias no obeso mórbido: 
sugestão de rotinas e de procedimentos.

Mesa 8
Nilton Tokio Kawahara
Thomas Szego
1.O que você entende por anastomose 
calibrada?
2.Anel ou sem anel, eis a questão.
3.Como você faz o seguimento dos seus 
pacientes?
4.Seu conceito de sucesso e de insucesso
5.Conte-nos sobre seus casos difíceis

Mesa 9
Marcos Leão Vilas-Boas
Almino Cardoso Ramos
1.Banda gástrica, meus erros 
2.Quando indicar cirurgias restritivas?
3.O que fazer com os doentes que colocou 
a banda?
4.Como explicar os bons resultados das 
bandas?
5.Técnicas e táticas nas reoperações de 
bandas mal sucedidas.

Mesa 10
Edmundo Machado Ferraz
Jorge Dias 
1.Reoperações por fi stula, qual a 
terapia antimicrobiana inicial a ser 
utilizada?
2.A sepse no paciente obeso mórbido é 
diferente?
3.Quais seriam os procedimentos a 
serem tomados após o diagnóstico de 
uma fi stula pós gastroplastia?
4. A parede infectada do grande obeso

5.Antibióticoprofi laxia em cirurgia 
bariátrica.

17-11-2005 - quinta-feira
Auditório 1

07:30 as 16:00  - Apresentação e discussão 
de intervenções bariátricas ao vivo
07:30 as 9:30
sala 1 - Gastroplastia em Y de Roux Aberta 
– Mathias Fobi
sala 2 - Gastroplastia em Y de Roux 
videolaparoscópica - Ricardo Vitor Cohen 
08:30 às 09:30
sala 3 – Balão Intragástrico – João Caetano 
Marchesini
10:00 as 12:00
sala 1– Gastroplastia em Y de Roux 
videolaparoscópica - Daoud Nasser
10:00 as 11:00
sala 2 - Banda gástrica ajustável  – Antonio 
Sérgio Bastos Silva
11:00 as 12:00
sala 3 - Banda gástrica ajustável  – Almino 
Cardoso Ramos
12:00 as 14:00
sala 1- Gastroplastia Vertical em y de Roux 
Videolaparoscópica – Philip Schauer
sala 2- Derivação biliopancreática com 
“duodenal switch” –  Aureo Ludovico de 
Paula
14:00 as 16:00
sala 1 - Gastroplastia Vertical em y de 
Roux Videolaparoscópica – Nilton Tokio 
Kawahara
sala 2 - Duodenal switch Aberta – João 
Caetano D. Marchesini 

17-11-2005 - quinta-feira
Auditório 2

16:00 – 19:00
Reunião de Consenso em Cirurgia 
Bariátrica
Participação das Comissões da Sociedade 
Brasileira de Cirurgia Bariátrica, Colégio 
Brasileiro de Cirurgiões, Colégio Brasileiro 
de Cirurgia Digestiva, Sociedade Brasileira 
de Cirurgia Laparoscópica
Coordenador: Irineu Rasera Jr, SP

Temas em debate:
Indicações cirúrgicas formais e informais
Técnicas de acordo com obesidade 
Técnicas recomendadas, não 
recomendadas e as técnicas em 

5.Bypass com banda ou sem banda?

M
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julgamento, Qualifi cação e habilitação em 
cirurgia bariátrica
Remuneração em cirurgia bariátrica
Consentimento informado

20:30 – 22:30
Sessão de abertura do Congresso 
Cocktail de confraternização

18-11-2005 - sexta-feira
Auditório 1

08:00 – 9:00
Sessão plenária 7X3 
(apresentação X discussão)
(6 APRESENTAÇÕES)

Moderador Acácio Augusto Centeno Neto 
Debatedor 1  Sizenando Ernesto de Lima Jr
Debatedor 2  Jorge Limão (Portugal)

08:00 as 08:10 -  José Afonso Sallet
Estudo Brasileiro multicêntrico do balão 
intragástrico (BIB)

08:10 as 08:20 - Cid Pitombo – Diabetes 
Melitus tipo 2, Glucagon- Like Peptide-
1 (GLP-1); Glucagon Inhibitory Peptide 
(GIP) e Cirurgia da Obesidade. Estudo 
comparativo entre as técnicas cirúrgicas e 
as hipóteses sobre a homeostase da glicose

08:20 as 08:30 - Bruno Zilberstein
Projeto de prevenção da obesidade 
infantil.

08:30 as 08:40 - José Carlos Pareja 
Gordura periférica central 
Efeitos opostos (protetor e adverso, 
respectivamente) associado à resistência 
à insulina e componentes da síndrome 
metabólica 

08:40 as 08:50 - Aureo Ludovico de Paula
Insucessos com a cirurgia de preferência 
Fobi – Capella laparoscópica: argumentos 
em favor de uma abordagem seletiva no 
tratamento da obesidade mórbida

08:50 as 09:00 -  Fabiola Silvestre
Processos judiciais na área de cirurgia 
bariátrica no Estado de São Paulo

09:00 – 10:00 Mesa Redonda
Título Infecção em cirurgia bariátrica
Moderador Edmundo Machado Ferraz

Secretário  Ivanor Alba
Debatedor 1 Paulo Afonso Nunes Nassif
Debatedor 2 Carlos Alberto Malheiros
Apresentador 1 – Edmundo Machado 
Ferraz
•Infecção latente
Apresentador 2 – Alvaro Ferraz
•Infecção do sítio cirúrgico - profi laxia 
Apresentador 3 – Arthur Belarmino 
Garrido Jr.
•Fístula gastrojejunal pós -operatória
Apresentador 4 – Jorge Dias
•Sepsi intro-abdominal
Apresentador 5 – Luiz Cláudio Lopes 
Chaves
•Cirurgia bariátrica laparoscópica: um 
surto de infecção

10:00 – 10:30 - Intervalo

10:30 horas - Miniconferência
•Obesidade , tratamento clinico ou 
cirúrgico, será  o IMC o único parâmetro ?
•Conferencista Prof. Dr. Ney Cavalcante
•Presidente Carlos Jose Sabóia Sobrinho
•Secretário  Nelson Guardiola Meinhardt

11:00 - Miniconferência
•Cirurgia Bariátrica – o dia seguinte
•Conferencista: João Batista Marchesini 
•Presidente: Eudes Paiva de Godoy 
•Secretário: Paulo Sbaraini 

11:30 - Miniconferência
•Vinte anos de “Fobi Pouch“
•Conferencista Mathias Fobi
•Presidente Alcides José Branco Filho
•Secretário Hamilton Luiz Xavier Funes

12:00- 13:30 - Simpósio Inamed
O exercício da cirurgia da obesidade : 
GERENCIAMENTO DO PACIENTE , UMA 
VISÃO MULTIPROFISSIONAL 

14:00 – 16:00 - Mesa Redonda
(Apresentações 20’ X Debate 10’)
Título Aspectos Nutricionais e Metabólicos 
da Cirurgia Bariátrica
Moderador – Márcio Café
Secretário – Jefferson Y. de Toledo Taguti
Debatedor 1 – Thomas Szegö
Debatedor 2 – José Carlos Pareja
Apresentador 1 Luciana El Kadre
Tema: Acompanhamento nutricional e 
metabólico a longo prazo da gastroplastia
Apresentador 2  

Analise critica dos erros em conduta 
nutricional em cirurgia bariátrica
Apresentador 3  Aureo Ludovico de Paula
Tema: Hormônios do Tratamento Gastro-
Intestinal e Cirurgia Bariátrica 

16:00 horas - Miniconferência
•Sindrome de defi ciência da recompensa
•Fisiopatologia das compulsões
•Conferencista Carlos Harmath
•Presidente  Antelmo Sasso Fin
•Secretário  Alcides de Souza

16:30 as 18:00 - impósio Satélite “Ethicon” 
O EXERCÍCIO DA CIRURGIA DA OBESIDADE 
– A ORGANIZAÇÃO, A ÉTICA E A LEI.
Consentimento informado
Responsabilidade civil
Medicina defensiva

18:30 – ASSEMBLÉIA SBCB

19-11-2005 – sábado
Auditório 1

08:00 – 9:00 horas
Sessão plenária 7X3 
(apresentação X discussão)
(6 APRESENTAÇÕES)

Moderador  Jorge Laszló  Ruttkay Pereira
Debatedor 1 Gustavo Santos de Souza
Debatedor 2 Heládio Feitosa de Castro 
Filho

08:00 as 08:10 horas -  João Alípio Noé
Complicações, seqüelas e óbitos tardios e 
precoces em 1270 pacientes submetidos à 
cirurgia de Capella em 5 anos

08:10 as 08:20 horas - Orlando Pereira 
Faria – Síndrome metabólica: tratamento 
cirúrgico por GRBGYR e acompanhamento 
à CNGC prazo

08:20 as 08:30 horas  - Luiz Moura 
Junior – Complicações tardias e 
patobiliopancreáticas pós gastroplastia de 
Capella

08:30 as 08:40 horas - Alexandre Amado 
Elias – Importância do anel e complicações 
relacionadas 

08:40 as 08:50 horas  - José Inácio 
Sanseverino – Escleroterapia de 

18-11-2005 - sexta-feira
Auditório 1

10:00 – 10:30 - Intervalo
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anastomose gastroentérica dilatada
08:50 as 09:00 horas  - Ricardo Vitor 
Cohen – Gastroplastia em y de Roux 
laparoscópica em IMC abaixo de 35

09:00 – 10:00 - Mesa Redonda
Complicações em Cirurgia Bariátrica
Moderador Marcos Leão Villas-Boas
Secretário Gutemberg Fernades de Araujo
Debatedor 1 Marco Túlio Costa Diniz
Debatedor 2 Luiz Henrique de Souza
Apresentador 1  Jose Antonio V.Carim
•Complicações agudas e tardias com 
banda gástrica ajustavel
Apresentador 2 Dyker Santos Paiva
•Complicações agudas e tardias das 
operações disabsortivas
Apresentador 3 Fernando Luiz Barroso
•Complicações agudas e tardias das 
gastroplastias abertas
Apresentador 4  Philip Schauer
•Complicações agudas e tardias das 
gastroplastias laparoscópicas

10:00 – 10:30 - Intervalo

10:30 horas - Miniconferência
•Cirurgia Bariátrica baseada em evidencias 
•Conferencista Dr Edmundo M.Ferraz
•Presidente Galzuinda Maria F. Reis
•Secretário João de Bona Castelan Filho

11:00 - Miniconferência
•Hepatopatias e a cirurgia da obesidade, 
verdades e mitos.
•Conferencista Prof Dr. Adávio de Oliveira
•Presidente Francisco Heine F. Machado
•Secretário Antonio Carlos Rosa de Sena

11:30 - Miniconferência
•Tema Lições apreendidas em 6000 
operações bariátricas
•Conferencista  Arthur B. Garrido Jr
•Presidente Luis Gonzaga de Moura Jr
•Secretário Adilson Oliveira Novak
12:00- 14:10 -  Como eu faço
12 APRESENTAÇÕES 
( 7’ de apresentação X 3’ de discussão)
Moderador Luiz Alfredo V. D´Almeida
Debatedor 1 Nilton Cezar Aranha
Debatedor 2 João Alípio Barcellos Noé
•1 Nos cirúrgicos laparoscópicos
Apresentador Luiz Felipe F. Osorio
•Tratamento endoscópicos das fi stulas pós 
–operatórias 
Apresentador Manoel dos Passos G. Neto

•Banda Gástrica Ajustável 
Apresentador Albino Sorbelo
•Banda Gástrica Ajustável
Apresentador Marcos Berry
•Bypass Gástrico 
Apresentador Nilton Cezar Aranha
•Bypass Gástrico 
Apresentador Irineu Rasera Jr
•Bypass Gástrico 
Apresentador Eudes Paiva de Godoy
•Bypass Gástrico
Apresentador Hilton Telles Libanori
•Bypass Gástrico
Apresentador Renam Catharina Tinoco
•Derivação Biliopancreática “Scopinaro“
Apresentador 
•“Duodenal Switch”  
Apresentador Antelmo Sasso Fin
•“Bypass Gástrico” 
Apresentador Sérgio Roll
• “Bypass Gástrico” 
Apresentador Marcos Leão Vilas-Boas

14:10 as 16:10 - Colóquio
INSUCESSOS EM CIRURGIA BARIÁTRICA
(Apresentações 15’ X Debate 15’)
Moderador Jose Carlos Pareja
Secretário Cláudio Werner
Debatedor 1 Hilton Telles Libanori
Debatedor 2 Cid A. Pitombo
Apresentador 1 Adriano Segal
•A falha é psíquica?
Apresentador 2 Daniela Magro
•A falha é nutricional?
Apresentador 3  Jose Carlos Pareja
•A  falha é cirúrgica?
Apresentador 4 Mathias Fobi
•O que fazer ?

16:10 as 17:40 - Simpósio satélite “Tyco”  
O EXERCÍCIO DA CIRURGIA DA OBESIDADE –
VIABILIDADE, REMUNERAÇÃO E A RELAÇÃO 
COM AS FONTES PAGADORAS

21:00 - Baile do hawaí

20-11-2005 – domingo
Auditório 1

09:00 – 10:00 - Sessão plenária 7X3 
(apresentação X discussão)
(6 APRESENTAÇÕES)
Moderador Eudes Godoy
Debatedor 1  João Eduardo M T de M. 
Ettinger
Debatedor 2 Luiz Claudio Lopes Chaves

08:00 as 08:10 - Luiz Augusto Sinisgalli
Avaliação das repercussões nutricionais e 
perda de peso dos pacientes submetidos à 
cirurgia de Scopinaro 
08:10 as 08:20 horas - Manoel G. Neto
Omentectomia laparoscópica na banda 
gástrica ajustável (BGA) x alterações 
metabólicas. Estudo prospectivo

08:20 as 08:30 - Almino Cardoso Ramos
Bypass laparoscópico simplifi cado sem 
grampeamento
08:30 as 08:40 - Wilson Freitas Junior
Avaliação da composição corpórea e da 
perda de massa magra em pacientes 
submetidos à gastroplastia com 
reconstrução em Y de Roux através da 
bioinpedância

08:40 as 08:50 - Josemberg Marins Campos
Fístula Gástrica pós gastroplastia: história 
natural, evolução e avanços terapêuticos.
08:50 as 09:00 - Gustavo Peixoto S.Miguel
Cirurgia Bariátrica: síndrome metabólica ?

10:00 – 11:10 - Colóquio
O dia seguinte , conotações pós 
operatórias 

(Apresentações 7’ X Debate 3’)
Moderador Renam Catharina Tinoco
Secretário  Ricardo Baratieri
Debatedor  Aluisio Stoll
Debatedor  Luiz Cláudio Lopes Chaves
Debatedor  José Carlos Pareja
Debatedor  Luis Gonzaga de Moura Jr
Debatedor  Thomas Szëgo
Debatedor  Celso Luiz Empinotti
Debatedor Nilton Kawahara

11:10 – 11:40   - Intervalo

11:40  - Miniconferência
•Seguimento a longo prazo - qual o 
segredo ?
•Conferencista John Dixon
•Presidente Jose Joaquim Araújo Branco
•Secretário Francisco Gomes Rodrigues
12:10 horas - Miniconferência
•Tema A palavra do Presidente
•Conferencista João Batista Marchesini
•Presidente  Marco Antonio Leite
•Secretário Marçal Rossi

12:40 - Encerramento do evento pelo 
Presidente do Congresso 

20-11-2005 – domingo
Auditório 1

11:10 – 11:40   - Intervalo

10:00 – 11:10 - Colóquio
O dia seguinte , conotações pós 
operatórias 

12:40 - Encerramento do evento pelo 
Presidente do Congresso 
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17/11- AUDITÓRIO 2

08h00 – A importância da Equipe 
multidisciplinar (COESAS) 
Conferencista: João B.Marchesini
Presidente: Adriano Segal
Secretário: Maria Paula C. Cambi
08h15 – Como organizar uma 
equipe multidisciplinar - 
Conferencista:
Simone D. Marchesini 
Presidente: Elisabete Shiraga 
Secretário: Daniela Magro

08h30-10h00 – Colóquio: Atuação 
da Equipe Multidisciplinar na 
Cirurgia Bariátrica - Moderador:
Cláudio Corá Mottim
Debatedores:
Adriano Segal
Aída Marcondes Franques
Gláucia Munhoz Jordão
Maria Aparecida Larino
Denise Serpa Bopp
Claudiney Cesar Rauth
Moacyr Pires de Mello Filho
Josefi na Dourado Matielli
Mariniuze Guilhermo
10h00 -10h30 - Perguntas

10h30 -11h00 – Intervalo

11h00-12h00 – Mesa Redonda
Preparo pré-operatório - 
Moderadores:
Denise Serpa Bopp
Hamilton Luiz Xavier Funes
11h15 – clínico: Josefi na Matielli
11h15 as 11h30 – psicológico

VII congresso SBCB - Programação Científi ca “Coesas”
COESAS

Ruth  Fabri Ascêncio
11h30 as 11h45 – fi sioterápico
Flávia Perassa
11h45-12h00 – Perguntas

12h00 - 13h00 – Almoço

13h00 as 14h00 – Mesa Redonda
Preparo pré-operatório II - 
Moderadores:
Joana D´arc de Lima
Lucinéia Bernardes de Lima
13h00 – 13h15 – nutricional
Silvia Leite de Faria
13h15 – 13h30 -enfermagem
Raquel Soares de Faria
13h30 – 13h45 -psiquiátrico
Karin Daniele Monbach
13h45 -14h00 – Perguntas

14h00 – 14h45 - Mesa redonda
Temas Transoperatórios - 
Moderadores:
Gláucia Munhoz Jordão
João Alípio Barcellos Noé
14h00 - 14h15 – Cuidados da 
enfermagem: Márcia Shimitt
14h15 -14h30 – Anestesia
Alfredo Martins
14h30-14h45 – Perguntas

14h45 - 16h00 - Adesão do 
paciente ao tratamento - 
Moderadores: 
Maria Emília Fabri
Raul Chatagnier Filho

14h45-15h00 – O enfermeiro 
como empreendedor: Angela 
Pereira Alessio

15h00 -15h15 – Orientação 
nutricional – Maria P. Carlini 
Cambi   
15h15-15h30 - Orientação 
psicológica: Eliana Pacheco
15h30-15h45 – O papel do 
endócrino - Maria Helena Cardoso 
(Port) 
15h45-16h00 - Perguntas 

18/11- AUDITÓRIO 2

08h00 -08h15- Conferência
Cirurgia plástica após 
emagrecimento acentuado - 
Conferencista:
Moacyr Pires de Mello Filho (SP) 
Presidente:  Rodrigo D´Eça Neves
Secretário: Denise Serpa Bopp 
08h15 -08h30- Conferência
O Obeso interdisciplinar
Conferencista:
Rodrigo D´Eça Neves
Presidente:  Moacyr Pires de M. 
Filho (SP)
Secretário: Denise Serpa Bopp
08h30-10h00 – Mesa redonda
Acompanhamento do paciente 
tabagista Moderadores:
Elisabeth Shiraga
Márcio Café Cardoso Pinto 
08h30-8h45 - clínico
Nivaldo Fazollo
08h45-9h00 – fi sioterapêutico
Kátia de Barros Gualliato
09h00-9h45 – psiquiátrico
Ercy Soar
09h45-10h00 – Perguntas
10h00-10h30 – Conferência

quem vai enlouquecer?  
Conferencista: Adriano Segal 
Presidente: Aída Marcondes 
Franques (SP)
Secretário: Letícia Leal (ES)

10h30-11h00 – Intervalo

11h00 – 11h30 - Temas de 
nutrição - Moderadores:
Maria Paula Carlini Cambi
Orlando Pereira Faria
11h00-11h10 –Evolução 
Dietoterápica no pós operatório- 
Daniela Magro

11h10-11h20 –Reposição de 
micronutrientes: Quando, O quê 
e Quanto? -Daniela Casagrande
11h20-11h30 – Perguntas

11h30 –12h00 - Temas de 
Psicologia - Moderadores:Simone 
Marchesini
Luiz Claudio Lopes Chaves
11h30-11h40 – Testagem 
psicológica: como instrumento 
de avaliação – Mirna Brilmman 
11h40-11h50 – Elaboração do 
laudo psicológico – Ruth Fabri 
Ascêncio 
11h50-12h00 – Perguntas

12h00 – Almoço

13h00 as 13h30 - Temas de 
enfermagem - Moderadores:
Angela Alessio Pereira
Galzuinda M. Figueiredo Reis

10h30 -11h00 – Intervalo

18/11- AUDITÓRIO 2

17/11- AUDITÓRIO 2

12h00 – Almoço

10h30-11h00 – Intervalo
12h00 - 13h00 – Almoço
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BOLETIM 8

13h00 as 13h10 – Orientação da 
enfermagem - Miriam Perini
13h10 as 13h20 – A ferida 
operatória – Rachel F. Camargo 
13h20 as 13h30 – perguntas

13h30 as 15h00 – mesa: cirurgia 
bariátrica e situações especiais
Moderadores:
Gardênia Maria e Oliveira Barbosa
Heládio Feitoza de C. Jr
13h30 as 13h45 – Adolescência
Aída Marcondes Franques (SP)
13h45 as 14h00 – 3ª idade – clínico 
– Josefi na D. Matielli
14h00-14h15 – Prader Willi e 
outras síndromes:
Maria Helena Cardoso
14h15 as 14h30 – Gestantes: 
clínico – Josefi na D. Matielli
14h30 as 14h45 – Diabetes - 
Giuseppe Repetto
14h45 as 15h00 – Debate

15h00 as 16h00 - Mesa: 
Abordagem Multiprofi ssinal
Moderadores:
Daniela Cristina da Rocha
Paulo Afonso Nunes Nassif
15h00 as 15h15 – Atendimento em 
grupo – grupo de apoio e grupo de 
terapia – Rudete Candemil 
15h15 as 15h30 - Consultoria 
em atividade física aplicada 
– Claudiney Cezar Rauth (PR)
15h30 as 15h45 – Sugestão do 
uso de pirâmide alimentar na 
reeducação nutricional em 
pacientes submetidos à cirurgia 
bariátrica - Silvia Leite (DF) 
15h45 as 16h00 – 
Psicofarmacoterapia – Carlos 
Antonio C. Harmath (PR)

Presidente: Dr. Moacyr Pires de 
Mello Filho
Secretário: Renata Bover

11h50 as 12h00 – Sessão de Vídeo: 
Principais cirurgias plásticas após 
emagrecimento acentuado
Conferencista: Dr. Moacyr Pires de 
Mello Filho
Presidente: Miguel Luiz A. Modolin
Secretário: Renata Bover

12h00 as 13h00 – almoço

13h00-15h00 – Insucessos na 
cirurgia bariátrica: Por que 
falhou?  Moderadores:
Claudiney Cesar Rauth
Marcelo Roque de Oliveira
20´- 1. endocrinologia – Josefi na 
Matielli / Giuseppe Repettov
20´- 2. nutrição – Maria Paula 
Carlini Cambi/ Renata Bover 
20´- 3. psicologia –Simone D. 
Marchesini/ Eliana Pacheco
20´- 4. psiquiátrico – Adriano 
Segal/ Carlos Harmath
14h20-15h00 – Debate
15h00-15h30 – Conferência 
Magna - Obesidade doença – suas 
comorbidades e suas indicações 
Conferencista: Ney Cavalcanti
Presidente: Marisa R S Zancaner
Secretário: Maria Aparecida 
Larino

15h30 - 16h00 - Gerenciamento 
do Paciente - Conferencista:
John Dixon 
Presidente: Arthur B. Garrido Jr 
Secretário: Elisabete Shiraga
Encerramento – Simone D. 
Marchesini. 

19/11- AUDITÓRIO 2
08h30-09h00 – temas livres

Presidente: Aída M. Franques
Secretário: Gláucia Jordão
8h30 – Avaliação da capacidade 
vital no pós- operatório de 
gastroplastia - Denise Serpa Bopp
8h35 – Composição Corporal de 
indivíduos obesos – Denise S. Bopp
8h40 – Comparações da força 
muscular respiratória de 
indivíduos obesos com não obesos 
– Maria do Horto
8h45 - Avaliação do volume 
corrente em obesos grau III 
– Flávia Perassa
8h50 – A família e o êxito da 
Cirurgia Bariátrica – Cláudia 
Regina Quintanilha da Costa
08h55 – Comparação da força 
muscular respiratória de indiví-
duos obesos com não obesos
Maria do Orto Obes de Mello

09h00 as 10h50 – Plenária
Presidente: Aída Marcondes 
Franques
Secretário: Gláucia Jordão 
09h00 – Pós – operatório 
psicológico: um trabalho de grupo 
– Letícia Gomes Leal Silva
09h10 - Avaliação do Stress em 
pacientes candidatos à cirurgia 
bariátrica – Ruth Ascêncio
09h20 – Infl uência da atividade 
física na perda de peso a longo 
prazo em pacientes submetidos 
à cirurgia bariátrica – Juliana 
Ribeiro Garcia
09h30 – Método Strengh training 
strategies (STS) de “musculação 
terapêutica” aplicada a pacientes 

submetidos a gastroplastia
Denise Serpa Bopp
09h40 as Análise da Concordância 
entre os padrões alimentares pré 
e pós cirurgia de BPGYR- Silvia 
Leite   
09h50 – Avaliação do reganho de 
peso entre 18 e 60 meses após 
Bypass gastrojejunal tipo Fobi 
Capella – Daniela Magro 
10h00 – Comportamento 
compulsivo pré-existente em 
obesos mórbidos candidatos à 
cirurgia bariátrica – Mariângela O. 
Bicudo
10h10 – Intervenção 
Fonoaudiológica pré-cirurgia 
bariátrica: relato de caso – Marlei 
Brande Canterji
10h20 – TCLE: Direito á 
informação e autonomia – Andréia 
Ribeiro Planas
10h30 – Consumo de bebida 
alcoólica em pacientes 
submetidos á cirurgia bariátrica 
– Marlene Monteiro da Silva
10h40 – Infl uência do perfi l 
de comorbidades ao longo 
do pós operatório de cirurgia 
tipo fobi-capella (GVAB) no 
acompanhamento nutricional 
personalizado – Lícia L. Pio 
Pereira

10h50 as 11h20 – Conferência
Conferencista: Sérgio Arruda
Presidente: Simone D Marchesini
Secretário: Marcelo Roque de 
Oliveira 
11h30 as 11h50 – Conferência
Cirurgia do Cinturão Pélvico 
Conferencista: Miguel Luiz 
Antonio Modolin 

19/11- AUDITÓRIO 2
08h30-09h00 – temas livres
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Dez anos de Cirurgia de Fobi-Capella 
no Brasil: Resultados a longo prazo  

BOLETIM

Bruno Zilberstein; Denise Pajecki e Arthur Garrido Jr.

9

O Boletim de nossa Sociedade - Sociedade 
Brasileira de Cirurgia Bariátrica - tem primado 
por trazer informes de extrema atualização e 
praticidade para que os cirurgiões possam se 
manter atualizados e ter contato com recentes 
progressos na área profissional e particularmente 
informes úteis para exercício da prática médica 
em especial a Cirurgia Bariátrica.

A Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica tem 
estado à frente na condução de atitudes sempre 
de vanguarda na defesa do interesse profissional. 
Estes fatos a tornam uma das mais ativas e 
dinâmicas entre as sociedades de especialidade.

Isto faz com que no último Boletim nº 12 de 2005, 
seu Vice-presidente executivo, Dr. Luiz Vicente 
Berti, elaborasse um muito bem realizado editorial 
sobre as “Soluções e problemas relacionados à 
Cirurgia Bariátrica”,em função de reportagens 
apócrifas divulgadas na mídia, distorcendo os 
dados das pesquisas do Grupo de Obesidade do 
Hospital das Clínicas,cujos resultados serão aqui 
relatados.

De modo semelhante, o nosso Presidente, Dr. 
João Batista Marchesini, levanta o problema da 
repercussão de diferentes modalidades técnicas 
recém surgidas sem grande embasamento científico, 
que podem prejudicar os bons resultados obtidos 
na aplicação de técnicas convencionais.

É de se ressaltar que estas preocupações justas 
e pertinentes devem buscar sempre os benefícios 
dos pacientes, particularmente aqueles que sofrem 
do terrível problema da OBESIDADE MÓRBIDA.

As técnicas para seu tratamento vêm sendo 
aplicadas e consagradas pelo uso.

Desta forma o procedimento cirúrgico de 
maior sucesso no Brasil e primeiro nas mãos do 
incentivador e divulgador da cirurgia bariátrica 
em nosso país, Prof. Arthur Garrido Jr, sem dúvida 

é a técnica de Fobi-Capella que este ano completa 
10 anos  e cuja paciente por ele operada está 
sendo acompanhada no Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina da Universidade de São 
Paulo.

Os resultados com este procedimento a curto e 
médio prazo têm mostrado índices de morbidade e 
mortalidade cada vez menores, referindo-o como 
uma das técnicas de maior sucesso.

É nesse sentido que, graças ao apoio dos 
mais diversos Serviços do Hospital das Clínicas 
Serviço de Cadastro Médico, de Assistência Social, 
Fisioterapia, Psicologia, Nutrição, Disciplina 
de Endocrinologia e Metabologia, Disciplina de 
Cirurgia do Aparelho Digestivo, Serviço de Cirurgia 
de Estômago e Intestino Delgado, e da Liga de 
Tratamento da Obesidade Mórbida pudemos, em 
esforço hercúleo, particularmente do Dr Denis 
Pajecki e da pós-graduanda Lourença Dalcanale, 
rever os 130 primeiros pacientes operados por 
esta técnica, neste hospital, entre dezembro de 
1994 e dezembro de 1999; portanto, todos com no 
mínimo 5 anos de evolução.

Nestes 130 pacientes iniciais, a mortalidade 
operatória foi de 4,5% (5/130). Deve-se considerar, 
entretanto, tratar-se da experiência pioneira em 
nosso meio e que o IMC médio destes primeiros 
pacientes era de 57 kg/m2, caracterizando tratar-
se de população de pacientes de risco cirúrgico 
mais elevado.

Dos 125 pacientes restantes, foram contatados 
por telefone ou telegrama e entrevistados no 
ambulatório do hospital 77 (61,6%) e obtidas 
informações por meio de familiares de 2 que 
faleceram com 6 e 7 anos de pós-operatório, 
respectivamente, de causas não relacionadas à 
operação.

Assim sendo o “follow-up” obtido foi de 63,2%, 
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BOLETIM 10

com tempo médio de seguimento de 86 meses. Este 
índice de “follow-up” é maior do que o referido 
pelo grupo de Mason, no início dos anos 1990, 
para o mesmo período de observação (12%) [1], 
por Fobi quando publicou o seguimento tardio de 
sua casuística inicial (46%) [2] por Sugerman, em 
renomado Serviço Universitário (50%) [3], e igual 
ao relatado por Capella para semelhante período 
de observação (63%) [4] demonstrando que a 
questão do follow-up é um problema que atinge 
todo cirurgião bariátrico, o qual tende a crescer 
com o passar dos anos e o aumento do número 
de pacientes operados.Nesta avaliação pudemos 
observar que o IMC médio caiu de 57 kg/m2 para 
29 kg/m2ao final de 2 anos após a operação, o 
que representou uma perda média de excesso de 
peso de 88%, melhor do aquela publicada pelo 
próprio Capella4.

Ressalta-se o fato que nesse período apenas 1 
paciente não atingiu a perda mínima de excesso 
de peso de 50% (1,2%).

Na avaliação atual, o IMC médio está em 35 
kg/m2 e a perda média de excesso de peso foi de 
68%, compatível com aquelas apresentadas pelos 
principais autores e relatadas por Bushwald em 
recente metanálise [5]. 

É importante salientar a resolução das 
comorbidades nesse grupo: diabete tipo 2 – 85% 
de melhora total e 15% de melhora parcial, apnéia 
do sono – 80% de melhora total e 20% de melhora 
parcial e hipertensão arterial – 40% de melhora 
total e 30% de melhora parcial.

Esses resultados são também equivalentes 
àqueles obtidos no SOS Study, desenvolvido 
na Suécia [6].Entretanto, uma análise mais 
minuciosa e crítica dos nossos resultados revelam 
que, apesar da perda média de excesso de peso 
de 68%, temos um desvio-padrão elevado (68% 
+/- 24). Sugerman mostrou dado semelhante no 
bypass sem anel com seguimento entre 5 e 6 
anos (59% +/- 24) e Capella, em pacientes que 
atingiram follow-up médio de 59 meses, relata 
mediana de 77% de perda do excesso de peso 
mas com índices variando de 32 a 108%. Em nossa 
casuística, com follow-up médio de 88 meses, 
17 pacientes atualmente não estão alcançando 
o índice mínimo de perda de 50% do excesso de 

peso (22%), quando o peso ideal calculado é o 
equivalente ao IMC 25 kg/m2. Este número sobe 
para 19 pacientes (24,6%) quando utilizada a 
tabela da Metropolitan Life Insurance Company. Tal 
dado nos causou preocupação, pois vários desses 
pacientes estão com obesidade mórbida.

O que fazer com estes pacientes? Estudo 
radiológico da câmara gástrica (pouch) desses 
pacientes não mostrou até o momento, alterações 
que justifiquem o ocorrido. Alguns desses 
pacientes (4) tiveram erosão do anel, retirado por 
endoscopia, o que pode ser uma explicação.

Inquérito alimentar realizado por nutricionista 
revela um hábito alimentar muito baseado em 
carboidratos.

Esse fato, associado ao baixo índice de uso regular 
de suplementos nutricionais (33%), semelhante ao 
publicado por Brolin em estudo norte-americano 
[7] culmina com os índices de carência nutricional 
observados em nossos pacientes: Fe (25%), vitamina 
B12 (60%) e anemia (40%).

É desta maneira que temos que avaliar os nossos 
resultados. Com clareza e transparência no sentido 
de procurarmos soluções adequadas e oferecer 
opções terapêuticas.

Estamos certos que desta forma estaremos 
cumprindo com nosso papel médico, científico e 
social em beneficio tanto da comunidade médica 
quanto dos nossos pacientes.

As pesquisas vão continuar e esperamos que 
todos, num esforço concentrado possamos trazer 
contribuições que ajudem e engrandeçam nosso 
papel social.

 [1] Obes Surg 2 (4): 361-367, 1992

 [2] Obes Surg 3 (2): 161-164, 1993

 [3] Ann Surg 237 (6): 751-6, 2003

 [4] Am J Surg 183: 117-123, 2002

 [5] JAMA oct 2004

 [6] Obes Res 13: 137-145, 2005

 [7] Obes Surg 9(2), 150-4, 1999
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Breve Histórico

Ao longo de toda a história da civilização ocidental até 
meados do século XX, o profi ssional da medicina sempre 
ocupou posição social de inegável e elevado destaque. Seu 
exercício era encarado como um verdadeiro sacerdócio e 
os procedimentos adotados no tratamento de um paciente 
eram respeitados, cumpridos à risca e raramente submetidos 
a dúvidas ou discussões. Prevaleceu por gerações a fi gura do 
“médico da família”, que não era só o “doutor” mas o amigo 
confi dente e conselheiro.

O elo de confi ança e o caráter personalíssimo de 
atendimento prevaleciam de tal forma que a certeza de que 
todos os procedimentos necessários foram adotados e que os 
insucessos eram infortúnios do destino jamais foi contestada, 
seja na esfera privada, seja na esfera judicial. Entretanto, na 
Era Moderna, esse tipo de relação apresenta-se quase extinta 
ou é raramente observada. A realidade atual é bem diferente.

A Universalização da Assistência à Saúde

A massifi cação das relações sociais acabou por caracterizar 
a despersonalização da fi gura do médico, afastando-o do 
conhecimento a fundo de seu paciente.

 Com o crescimento populacional, o avanço da medicina, 
maior especialização dos profi ssionais, crescimento dos planos 
de saúde e expansão da rede de hospitais, essa relação tem 
deixado de ter uma conotação médico-paciente para se tornar 
médico-coletividade. É cada vez mais comum que a relação 
econômica entre os profi ssionais e clientes sejam intermediadas 
por organizações sociais de natureza privada ou pública que 
fi nanciam o pagamento dos atos profi ssionais, sendo hoje 
a grande maioria dos profi ssionais médicos assalariados ou 
credenciados a agências seguradoras, planos de saúde e serviços 
do governo.

Por outro lado, o médico escolhido pelo paciente na maioria 
das vezes é mais um da listagem de seu convênio, dentro do 
que sua tabela lhe permite.

 Assim, muitas vezes as defi citárias condições de trabalho 
acabam por refl etir nas condições de atendimento ao paciente, 
que vê no médico o responsável direto imediato pelo seu 
sofrimento. E é essa desconfi ança e essa insatisfação acerca 
do serviço prestado que acaba por distanciar o paciente do 
esculápio e aproximá-lo do judiciário. 

  
A Responsabilidade no Âmbito Judicial

Com o advento do Código de Defesa do Consumidor (lei 

A Relação Médico - Paciente
Fabíola Silvestre

8078/90), a aplicabilidade da responsabilidade civil dentro da 
área médica aumentou. A relação médico-paciente passou a ser 
vista e tratada como uma relação de consumo em que o médico, 
na posição de profi ssional liberal, responde subjetivamente, isto 
é, comprovada a existência de culpa da sua parte na relação 
entre o nexo causal e o dano sofrido, enquanto que as pessoas 
jurídicas prestadoras de serviço médico-hospitalar respondem 
objetivamente, ou seja, independentemente de culpa. 

Diante desse prisma e com base nesse Diploma Legal, o 
paciente passou a ser mais conhecedor de seus direitos e a ter 
mais acesso à Justiça, de forma que atualmente o número de 
demandas judiciais de caráter indenizatório contra médicos, 
instituições e demais profi ssionais da área da saúde se tornou 
notório, chegando-se muitas vezes a buscar a prestação judiciária 
de forma banal. Entretanto, não é a simples responsabilidade 
civil do médico que se encontra em evidência, mas também 
sua responsabilidade pessoal e ética.   

A Profi ssão da Medicina

A medicina não deixou de ser o exercício privilegiado de uma 
atividade socialmente valorizada e legalmente instituída. Se por 
um lado a sociedade contemporânea acentua a vulnerabilidade 
do paciente frente ao médico, por outro há também a incerteza 
do médico frente aos resultados das medidas terapêuticas por 
ele aplicadas ou indicadas. Sendo a medicina uma profi ssão de 
meio e não de fi m, estes profi ssionais são responsáveis pelo 
empenho que mostrem e não pelo resultado que alcancem.

O conceito da relação médico-paciente não é uma simples 
relação contratual ou de consumo. A pessoa humana do médico 
ético não é desigual da pessoa humana do paciente ético e não 
podem ser tratados de forma desigual pelo Estado-Juiz.   

O Princípio da Isonomia e da Dignidade 
Humana

Há pouco mais de uma década, têm-se primado pela 
aplicação dos princípios da isonomia e da dignidade da pessoa 
humana. Busca-se a supremacia da “eticidade” no novo 
milênio, responsabilizando todos os envolvidos e oferecendo 
um respeito indelével à pessoa humana enquanto célula viva do 
Estado Democrático de Direito. A dignidade da pessoa humana 
protege médicos e pacientes, exigindo de ambos eticidade nas 
suas condutas.

A constituição Federal, em seu artigo 1º, inciso III resolve a 
responsabilidade subjetiva no sentido de proteger o profissional liberal 
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FICHA DE INSCRIÇÃO
Nome: _______________________________ Data de nasc.: _________________________ Naturalidade: _______________________
Faculdade em que se formou:______________________________Data da formatura: __________ Especialidade: _______________
Endereço Profi ssional: ____________________________________________________________________________________________
Cidade: ___________________ Estado: _________________Cep: ____________e-mail: _____________________________________
Tel.: (  ) __________________________Fax: (  ) _______________________________________________________________________
Endereço Residencial: ____________________________________________________________________________________________
Cidade: ___________________________ Estado: _________________Cep:__________________Tel.: (  )________________________
Fax: (  )________________________RG_____________________CPF____________________________Nome do cônjuge ou contato:
____________________________Carteira (conselho correspondente): ____________________________________________________
Qual o endereço para correspondência? Residencial (  )       Profi ssional (  )
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 profi ssional 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 fi liado no 
comprovante de depósito.
REQUISITOS
Membros Aspirantes: Preencher fi cha de inscrição e pagar a anuidade; Curriculum Vitae Resumido (até 3 páginas): 2 cartas de apresentação de Membros Titulares.
Membros Titulares: Preencher fi cha 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), certifi cado 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 fi cha de inscrição deverá constar a autorização formal ao Delegado Regional, Vice-Delegado, direção de Capítulo ou Membro da Diretoria da SBCB, caso se torne 
necessário esclarecer qualquer dúvida para acesso aos prontuários dos pacientes relacionados nas operações apresentadas pelo candidato.
Especialidades Associadas: Preencher fi cha 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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dos rigores de desigualdade de que o Código de Defesa do Consumidor 
precisa para tratar as situações desiguais.

A medicina ainda é exercida com o apoio da confiança dessa 
relação, não sendo interessante perdê-la, sobretudo em tempos cada 
vez mais exigentes quanto à perfeição, embora tão aquém dela.

Conclusão

Ano em que o Código de Defesa do Consumidor completa 
15 anos, primem pelo bom senso, pela dignidade da profi ssão, 
pela ética e pela manutenção dessa relação de confi ança 
e cumplicidade. Acompanhando o avanço tecnológico sim 
e adaptando-se às novas regras, mas ajam sempre com o 
coração, não permitindo nunca que a atividade muitas vezes 

burocratizada da medicina extinga a idéia do “médico da 
família”; que a atividade de “ser médico” não perca seu 
caráter dignifi cativo, social, nobre e fraternal perante vossos 
pacientes.

Que o fato de se ter a vida ou a cura de um deles em suas 
mãos jamais seja encarada simplesmente como uma relação 
contratual,  mas sim como uma relação de confi ança, respeito e 
amizade, assim como tinham nossos pais ou avós com o “médico 
da família”. Sejam sempre o médico lembrado, respeitado, 
considerado, congratulado e amigo de muitas famílias.

Fabíola Silvestre –Secretária da Sociedade Brasileira de 
Cirurgia Bariátrica e advogada.
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