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B O L E T I M
VIII Congresso Brasileiro de Cirurgia Bariátrica  
reúne especialistas em Salvador

“Eu como de ansiedade”

A cidade de Salvador receberá os grandes nomes da cirurgia bariátrica 
no país durante o VIII Congresso Brasileiro de Cirurgia Bariátrica, que 
acontecerá entre os dias 5 e 9 de dezembro, no Pestana Bahia Hotel. 
O evento seguirá o modelo inovador, adotado na última edição, com 
a realização de cirurgias ao vivo, além de uma ampla programação 

científica rica em temas relacionados aos avanços das técnicas cirúrgicas, 
especialidades associadas, além de várias palestras e apresentações.
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Artigo da psicóloga Simone Dallegrave Marchesini apresenta a importância dos diagnósticos 
de ansiedade em indivíduos que passaram pela cirurgia bariátrica.
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Editorial

Há muitos anos, um velho Professor 
me perguntou: Sabe falar Francês? 

Respondi: Mais ou menos, por quê? 
A seguir continuou: O que quer dizer 

“Le lion est le roi des animaux” 
Disse-lhe: O leão é o rei dos 

animais. 
Ele então repicou: Não, meu amigo, 

o leão de tanto urrar desanimou. 
Foi naquele dia em que cansado 

em batalhar sem resultado acerca de 
determinado assunto havia desistido 
e passou a esquecê-lo. 

O Ministério da Saúde elaborou 
o texto de uma Portaria que regu-
lamenta a Cirurgia Bariátrica pelo 
Sistema Único de Saúde. Esta Porta-
ria, uma vez publicada, irá regular os 
centros credenciados pelo Ministério 
para a prática de cirurgia bariátrica 
alocando verbas e criando uma série 
de regras que por certo nortearão os 
convênios, as medicinas de grupo, 
os seguros saúde e talvez seja a se-
mente inicial para criação dos Cen-
tros de Excelência no Brasil. 

A Sociedade Brasileira de Cirurgia 
Bariátrica teve a oportunidade de 
ser ouvida para a redação inicial do 
texto, de influenciar em mudanças 
do texto final e por várias vezes 
tentou pressionar politicamente para 
acelerar a sua publicação. 

Uma comitiva de nossa Sociedade, 
acompanhada por  Deputados  
Federais visitou a maior autoridade 
do  Ministério da Saúde a quem nos 
foi permitido o acesso e muitas 
promessas foram feitas. 

Tivemos esperanças, tivemos 
desenganos, ainda não esmorecemos.  
O leão continua urrando, ainda não 
desanimou. 

Ainda esperamos que passados 
os fantasmas de uma eleição que 
se aproxima, alguém de bom 
senso, de boa vontade, imbuído 
de honestidade e de amor ao 
próximo, acorde e veja o que está 
acontecendo com nossos obesos 
mórbidos. 

A demanda está sendo maior 
que a oferta de tratamento. As 
filas continuam cada vez mais 
longas, a espera é cansativa, o 
obituário está aumentando por 
falta de tratamento e os olhos 
ficam fechados para este drama 
da saúde nacional. Os cofres do 
governo derramam verbas para 
muitos diferentes propósitos. E 
para a obesidade mórbida nada? 
Quais os interesses que pairam 
atrás desta demora? Quais as 
explicações para não publicar esta 
Portaria? Será que só a falta de 
verba explica tudo isto? 

A Sociedade Brasileira de 
Cirurgia Bariátrica conclama todos 
os seus membros a cerrarem fileiras 
nesta campanha. Se cada membro 
da Sociedade, em seu respectivo 
Estado, pedir a um dos seus 
Deputados Federais ou Senadores, 
ajuda no sentido de publicar de 
vez esta Portaria, talvez possamos 
alcançar o nosso objetivo. Enfim, 
andorinha sozinha não faz verão. 

Não deixem o leão desanimar!

Abraços
Dr. João Batista Marchesini

O leão é o rei dos animais.
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Congresso de 2006 em Salvador

Palavra do Presidente

Estimados colegas.
Estamos nos aproximando 
do nosso próximo Congresso 

Brasileiro de Cirurgia Bariátrica em Salvador. 
Nosso dileto amigo Marcos Leão Villas Boas está 
encabeçando a Comissão Organizadora e nos 
promete um memorável evento. 

A programação científica, a cargo do Luiz 
Vicente Berti e demais membros da Comissão 
Científica, não perderá em nada para qualquer 
grande evento desta área de conhecimento. 

Estou esperançoso em terminar esta gestão 
com “chave de ouro”. 

A nova diretoria da SBCB representa uma 
renovação de lideranças com “sangue jovem”, 
esperança do futuro bariátrico brasileiro. 

Foram muitos os desafios que enfrentamos, 
foram algumas vitórias alcançadas, algumas 
foram decepções. Aprendemos neste percurso 
que o caminho que nos espera é longo e sobra 
para os jovens que nos sucedem grandes 
obstáculos a vencer. 

O grande sonho deste Presidente seria ver 
reconhecida a cirurgia bariátrica no mínimo 
como área de atuação e no máximo como nova 
especialidade. 

A linguagem comum de nossa comunidade 
bariátrica será o fruto do Consenso sobre 
Tratamento da Obesidade Mórbida que em sua 
segunda edição promete congregar o pensar de 
todos os que dedicam suas horas a esta nobre 
causa. 

Ações políticas repetidas na esfera 
assistencial foram infrutíferas até então, porém, 
a esperança é de que passado o “tsunami” 
eleitoral possamos retomar as pressões para a 
publicação da tão esperada Portaria Ministerial 
sobre o tratamento da obesidade mórbida no 
Sistema Único de Saúde. 

Modestas, porém, efetivas campanhas de escla-

recimento público sobre obesidade mórbida 
foram iniciadas neste ano. 

Nosso departamento jurídico foi muito ativo, 
respondendo muitas consultas, orientando 
nossa SBCB em ações públicas sobre o correto 
exercício profissional. 

A nossa Sociedade não se omitiu, denunciando 
aos Conselhos de Medicina supostos indícios de 
ilícitos éticos praticados na área de cirurgia 
bariátrica e espera que estas denúncias não 
tenham sido em vão. 

O Colégio Brasileiro de Cirurgiões e o Colégio 
Brasileiro de Cirurgia Digestiva honraram nossa 
Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica 
dando-lhe o comando das Comissões de Cirurgia 
Bariátrica de suas respectivas diretorias. 

O fórum de discussão do Consenso em Cirurgia 
Bariátrica foi um magnífico exemplo dado de 
discussão permanente de temas relacionados à 
obesidade mórbida. Não creio que outros grupos 
de especialidade estivessem tão animados como 
o nosso em dialogar diariamente sobre o tema 
da obesidade mórbida. 

A nossa grande família esteve unida e cercada 
de muita paz. 

Isto tudo me faz sentir o sabor de um final 
feliz. 

Vamos nos reunir em Salvador com o mesmo 
ânimo e carinho com que nos reunimos em 
Florianópolis. 

Vamos dar um exemplo de companheirismo e 
de amizade, de seriedade científica e de bons 
princípios profissionais, vamos engrandecer a 
nossa causa. 

Vamos à Bahia! 
Até lá pessoal!

João Batista Marchesini
Presidente da SBCB
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Nosso congresso está fervendo. 
Já podemos até sentir o cheirinho 
do dendê e do leite de coco, e 
não vai faltar nem a pimenta. 
O programa está super atrativo 
com diversos avanços em relação 
aos modelos tradicionais que 
nos antecederam. Mesclamos 
as sessões plenárias, onde 
serão apresentados os trabalhos 
mais interessantes, com mesas 
redondas, painéis e conferências 
que serão ministradas pelos 
ilustres convidados nacionais e 
estrangeiros. Os apresentadores 
terão mais tempo para suas 
exposições, assim como teremos 
mais espaço para o debate 
com a participação ativa dos 
congressistas.

Nosso programa procurou se 
aprofundar nos aspectos relativos 
aos nossos maiores dilemas e 
dificuldades, mas sem deixar de 
lado os avanços e as novidades 
que freqüentaram os palcos dos 
congressos internacionais este 
ano.  Os  cursos  pré-congresso  
“D i f i cu ldades  em c i ru rg ia  
bariátrica” e “Urgências em cirurgia 
bariátrica para o cirurgião geral” 
vêm preencher lacunas e agregar 
conceitos extremamente úteis nos 
momentos mais delicados da nossa 
prática. 

Não nos esquecemos das 
cirurgias ao vivo, para por o 
tempero que todos adoram, nem 
do “fale com o professor” na 
piscina, receita de sucesso do ano 
passado. Mas, como na Bahia tudo 
leva pimenta, colocamos um pouco 
no nosso programa: Mal Fobi, por 
exemplo, irá nos dizer por que 
não faz cirurgia disabsortiva, e 

Querido Amigo Bariatra
terá de ouvir a réplica do próprio 
Scopinaro; depois Michel Gagner irá 
dizer o que ele tem contra a banda 
gástrica, mas terá de ouvir a defesa 
do afiadíssimo mexicano Juan 
Antonio Corbalá. Para completar 
essa mesa que ninguém irá perder, 
o mexicano radicado nos EUA Jaime 
Ponce irá nos dizer por que não faz 
o bypass gástrico, e terá de ouvir 
a resposta de ninguém menos que 
o nosso Rei Arthur, Garrido é claro. 
Isso é só para dar uma pequena 

traduzir melhor que qualquer 
Botero ou Rodan as formas das 
belas gordinhas que povoam 
nossos consultórios. Teremos ainda 
festa na cara do mar, almoço na 
beira da piscina e toda a mistura 
da culinária africana, indígena e 
européia que deram origem ao 
riquíssimo cardápio baiano. 

Confira então o nosso programa 
e os pacotes no site do congresso 
www.cbcobahia.com.br Faça sua 
inscrição antecipada e ainda 
concorra a um pacote de viagem 
para o congresso da IFSO de 2007 
na cidade do Porto em Portugal.  
   Aproveite  então  os  pacotes 
super apetitosos dos hotéis (que 
estão uma pechincha), e venha 
celebrar o final do ano com a nossa 
família bariátrica, sob o calor do 
sol nordestino (mas com um bom 
ar condicionado), ou sob a lua 
cheia que irá nos presentear com 
seu brilho durante todos os dias 
do congresso. Traga sua família 
e fique a semana toda curtindo a 
Bahia, se atualizando e, se sobrar 
algum tempo livre, descansando 
em uma rede qualquer debaixo de 
um dos coqueiros de Itapuã ou do 
próprio Rio Vermelho.  

Axé

        Marcos Leão Vilas-Boas
Presidente da Comissão 

Organizadora
  

amostra do que estamos aprontando 
para você. 

A programação social terá a 
mistura do folclore e da cultura 
baiana com a moderna música 
internacional, sem deixar de lado, é 
claro, uma boa dose de “axé music” 
para que todos dancem, divirtam-
se, e sintam mais ainda a vocação 
musical da nossa terra. No campo 
das artes que engordam e que 
emagrecem, não nos esquecemos 
das artes plásticas e preparamos 
uma exposição com a escultora 
Eliana Kertesz, que consegue 

“O programa
está super 

atrativo com 
diversos avanços 

em relação 
aos modelos 
tradicionais”
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Chamada para votação
consenso bariátrico - 2006

O Consenso Brasileiro 
Multissocietário em Cirurgia 
da Obesidade continuou a ser 
discutido durante este último ano 
após o encontro de Florianópolis. 
Mantivemos o Fórum Virtual em 
atividade, onde todos puderam 
acompanhar as idas e vindas 
dos debates. Recentemente 
também tivemos uma reunião 
em São Paulo onde revisamos 
cada item do texto aprovado e 
também estudamos a reproposta 
de temas importantíssimos como 
o consentimento informado, 
reprovado pelo fato de estar em 

conjunto com o bloco das com-
plicações. Destaco a presença da 
Dra. Veridiana, advogada da SBCB, 
que examinou cuidadosamente 
cada palavra do texto.

Desta vez a proposta está mais 
clara, concisa e objetiva. Peço 
que a avaliem com antecedência, 
pois ainda temos algum tempo 
para novas propostas ou eventuais 
correções. Basta acessar o grupo 
Yahoo “consensobariatrico” ou me 
solicitar por e-mail. Lembrem-se: 
durante a votação fica impossível 
dar voz a todos.

Faremos nova apresentação e 

votação durante o Congresso 
em Salvador. Confirmem com a 
secretaria da SBCB sua presença 
no evento. O texto aprovado será 
encaminhado para publicação, 
bem como para as entidades 
de representação de nossa 
classe, para o MS e divulgado 
como a representação oficial 
do pensamento da maioria dos 
cirurgiões bariátricos do Brasil.

Até breve.
Irineu Rasera Jr. - CRM 75.351
Relator do Consenso Bariátrico

irineu@bariatrica.com.br

Sensações
Revendo os números das 

nossas últimas eleições em 
que quase 65% dos associados 
compareceram e nossa chapa 
foi eleita com 100% dos votos, 
várias sensações se fizeram 
presentes.

Sensação do bom trabalho 
realizado, auxiliando meus 
grandes mestres e amigos, 
Garrido, Barroso e Marchesini 
em suas gestões, em que ajudei 
a criar, organizar e consolidar 
nossa Sociedade. Aprendi junto 
a eles que falar só é suplantado 

por ouvir e que divergir é possível 
desde que com respeito.

Sensação da imensa respon-
sabilidade em continuar a conduzir 
a SBCB e, conseqüentemente, a 
cirurgia bariátrica no Brasil para 
águas mais calmas, diferente das 
atuais em que a todo momento 
sofremos ataques das já conhecidas 
fontes, que continuam unicamente 
visando aferir cada vez mais lucros, 
sem se preocupar com a dignidade 
de médicos e pacientes.

Sensação de gratidão aos tantos 
e grandes amigos que incentivaram 

a propor minha candidatura 
e aos meus companheiros de 
chapa que aceitaram mais 
esta responsabilidade em suas 
vidas.

Mas sinto também um misto 
de alegria e euforia pelo já 
realizado e também pelo que 
podemos realizar. Isso desde 
que possamos entender que 
acima do indivíduo existe o 
coletivo, a SBCB.

Dr. Luiz Vicente Berti
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QUARTA-FEIRA 06/12/2006

08:00 - 10:00 - Sessão Plenária 1
08:00 - 08:15 - Apresentação oral 1
08:15 - 08:30 - Apresentação oral 2
08:30 - 08:45 - Apresentação oral 3
08:45 - 09:00 - Apresentação oral 4
09:00 - 09:15 - Apresentação oral 5
09:15 - 09:30 - Apresentação oral 6
09:30 - 09:45 - Apresentação oral 7
09:45 - 10:00 - Apresentação oral 8

10:00 - 10:30 - Coffee Break

10:30 - 11:00 - 30 anos de cirurgia 
11:00 - 12:30 - Mesa Redonda 1
- Por que eu não faço?
11:00 - 11:10 - Banda Gástrica
11:10 - 11:20 - Derivação 
Biliopancreática
11:20 - 11:30 - Bypass Gástrico
11:30 - 11:40 - Réplica  da Banda 
Gástrica
11:40 - 11:50 - Réplica da Derivaçã 
Biliopancreática
11:50 - 12:00 - Réplica do Bypass
12:00 - 12:30 - Discussão com a 
plenária
12:30 - 13:30 - Simpósio Inamed
13:30 - 18:00 - Sessão de cirurgias ao 
vivo com transmissão simultânea
- Duodenal Switch
- Banda Gátrica
- Inamed Bypass Gástrico com anel
- Ethicon Banda Gástrica

QUINTA-FEIRA 07/12/2006   

08:00 - 10:00 - Sessão Plenária 2

VIII Congresso Brasileiro de Cirurgia da Obesidade
Salvador, 05 a 09 de Dezembro de 2006

Durante os dias 5 a 9 de dezembro, a cidade de Salvador, na Bahia, será o palco do 
VIII Congresso Brasileiro de Cirurgia Bariátrica, que acontecerá no centro de convenções do 
Pestana Bahia Hotel. O evento reunirá os grandes nomes da cirurgia bariátrica do país e do 
mundo, que participarão de uma ampla programação científica rica em temas relacionados 
aos avanços das técnicas cirúrgicas, especialidades associadas, além de várias palestras e 
apresentações.

O Congresso seguirá o modelo inovador que obteve um grande sucesso na edição 
anterior, com a realização de cirurgias ao vivo, além disso, o programa científico promete 
a apresentação de vários avanços adquiridos na área e um número maior de sessões para 
especialidades associadas em diversos segmentos.

Confira abaixo a programação completa.

08:00 - 08:15 - Apresentação oral 1
08:15 - 08:30 - Apresentação oral 2
08:30 - 08:45 - Apresentação oral 3
08:45 - 09:00 - Apresentação oral 4
09:00 - 09:15 - Apresentação oral 5
09:15 - 09:30 - Apresentação oral 6
09:30 - 09:45 - Apresentação oral 7
09:45 - 10:00 - Apresentação oral 8

10:00 - 10:30 - Coffee Break  

10:30 - 11:00 - Gastrectomia Vertical, 
com ou sem Duodenal Switch
11:00 - 12:30 - Mesa Redonda 2
- Cirurgia bariátrica levada aos 
extremos?
11:00 - 11:10 - Cirurgia no Idoso
11:10 - 11:20 - Cirurgia bariátrica na 
infância e adolescência - até quando 
esperar?
11:20 - 11:30 - Cirurgia no super obeso  
- cuidados especiais
11:30 - 11:40 - Cirurgia bariátrica na 
obesidade grau I - Por que não?
11:40 - 11:50 - Uso do balão 
intragástrico no preparo pré-
operatório
11:50 - 12:00 - Perspectivas do “tubo 
intraluminal para derivação gastro-
duodenal”
12:00 - 12:30 - Discussão com a 
plenária
12:30 - 13:30 - Simpósio Tyco
13:30 - 14:00 - Perspectivas no 
tratamento clínico da Obesidade - o 
que o futuro nos reserva
14:00 - 15:30 - Mesa Redonda Master 
“O que eu faço quando a minha 

operação falha?”
14:00 - 14:20 - Bypass Gástrico
14:20 - 14:40 - Derivação bilio-
pancreática
14:40 - 15:00 - Banda Gastrica 
Ajustavel
15:00 - 15:20 - Duodenal Switch
15:20 - 15:30 - Discussão com a 
plenária
15:30 - 16:00 - Tratameto cirúrgico 
do Diabetes tipo 2 - com ou sem 
obesidade mórbida

16:00 - 16:30 - Coffee Break 

16:30 - 18:00 - Mesa Redonda
Aspectos éticos e legais na Cirurgia 
bariátrica 
16:30 - 16:45 - A ética e a publicidade 
médica 
16:45 - 17:00 - Termo de 
consentimento informado: o texto, 
seus limites, suas  conseqüências.
17:00 - 17:15 - Dilemas éticos no 
relacionamento entre colegas - 
atendendo as complicações do outro
17:15 - 17:30 - Novas técnicas
- A ética e a lei para procedimentos 
experimentais
17:30 - 17:45 - A relação médico-
paciente na cirurgia bariátrica
17:45 - 18:00 - Responsabilidade civil 
na prática da cirurgia bariátrica
18:00 - 19:00 - Assembléia Geral SBCB
21:00 - 02:00 - Festa de Carnaval

SEXTA-FEIRA - 08/12/2006

08:00 - 10:00 - Sessão Plenária 3
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COESAS - CURSOS PRÉ-CONGRESSO

08:00 - 08:15 - Apresentação oral 1
08:15 - 08:30 - Apresentação oral 2
08:30 - 08:45 - Apresentação oral 3
08:45 - 09:00 - Apresentação oral 4
09:00 - 09:15 - Apresentação oral 5
09:15 - 09:30 - Apresentação oral 6
09:30 - 09:45 - Apresentação oral 7
09:45 - 10:00 - Apresentação oral 8

10:00 - 10:30 - Coffee Break 

10:30 - 11:00 - Cirurgias disabsortivas: 
passado, presente e futuro
11:00 - 12:30 - Mesa Redonda 3
- O que apredemos com as outras 
especialidades
11:00 - 11:10 - Obesidade Mórbida e 
hepatopatias
11:10 - 11:20 - Ginecologia e Cirurgia
11:20 - 11:30 - Limites para a  Cirurgia 
- Enfoques psiquiátricos
11:30 - 11:40 - Limites clínicos de 
segurança
- Quando não é possível operar
11:40 - 11:50 - Osteoporose e 
metabolismo do cálcio
11:50 - 12:00 - Bypass gastrico 
e Anemias - da fisiopatologia ao 
tratamento
12:00 - 12:30 - Discussão com a 
plenária
12:30 - 13:30 - Simpósio Ethicon
13:30 - 16:00 - Mini conferências 
Master - A essencia do conhecimento 
da medicin bariátrica
13:30 - 13:50 - A história natural da 
obesidade mórbida sem cirurgia

13:50 - 14:10 - Mecanismos de ação 
da cirurgia bariátrica - o que nós já 
sabemos
14:10 - 14:30 - Centros de excelência: 
como se preparar para o futuro
14:30 - 15:00 - Banda Gástrica 
Ajustável - A experiencia americana
15:00 - 16:00 - Painel - Situações 
difíceis na banda gástrica 

16:00 - 16:30 - Coffee Break

16:30 - 17:30 - Painel - Situações 
difíceis no bypass gástrico
17:30 - 18:00 - Consenso 
Multisocietário
21:00 - 02:00 - Jantar dos Convidados

SÁBADO 09/12/2006

Simpósio - Cirurgia da obesidade
- O que o paciente deve saber
08:00 - 10:00 - Cirurgia bariátrica
- Porque?
- Quando?
- Como?
08:00 - 08:20 - Obesidade
- Porque o mundo está engordando?
08:20 - 08:40 - Cirurgia bariátrica             
-  Por que operar?
08:40 - 09:00
- Visão geral sobre os mecanismos de 
ação da cirurgia bariátrica
09:00 - 09:20 - Equipe multidisciplinar
- Importancia da aderencia do paciente 
ao acompanhamento
09:20 - 09:40 - O preparo nutricional 

pré-operatório
09:40 - 10:00 - Avaliação e preparo 
psicológicos
09:45 - 10:00 - Balão intra-gastrico 
- quando indicar e o que esperar

10:00 - 10:30 - Coffee Break

10:30 - 12:00 - Definindo os papeis no 
resultado do tratamento cirúrgico
10:30 - 10:45 - O acompanhamento 
nutricional pós-operatório e a 
reeducação alimentar
10:45 - 11:00 - Qualidade de vida no 
pós-operatório
11:15 - 11:30 - Alterações 
comportamentais pós cirurgia 
bariátrica
- Verdade ou mito?
11:30 - 11:45 - Qual o papel do 
paciente na obtenção dos resultados?
11:45 - 12:00 - A obesidade na visão do 
paciente bariátrico
12:15 - 12:30 - A cirurgia bariátrica e 
os convenios
12:30 - 13:00 - Discussão com a 
platéia: Perguntas, respostas e 
depoimentos

Mesa Redonda  1 

09:00 - 09:15 - Equipe multidisciplinar 
- composição, formação do profissional 
e modos de atuação.
09:15 - 09:30 - Revisão das técnicas 
cirúrgicas para as especialidades 
associadas
09:30 - 09:45 - Avaliação psicológica, 
sua importância diagnóstica e seus 
limites. 
09:45 - 10:00 - Fisioterapia e cirurgia 
bariátrica - serviço e protocolo de 
atendimento: modelo e realidade.
10:00 - 10:15 - Enfermagem na cirurgia 
bariátrica: uma tentativa de delimitar 

sua função pré, peri e pós operatória
10:15 - 10:30 Perguntas 

10:30 - 11:00 - Coffee Break

Mesa Redonda  2

11:00 - 11:15 - Deficiência de minerais 
como complicação nutricional pós 
cirurgia bariátrica
11:15 - 11:30 - Fatores preditivos de 
perda ponderal
11:30 - 11:45 - Intolerâncias 
alimentares, alopécia e deficiência de 
vitaminas: apresentação e terapêutica.
11:45 - 12:00 - Impulso alimentar, 
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10:30 - 11:00 - Gerenciando o 
atendimento mulidisciplinar - como 
administrar grandes volumes
11:00 - 12:30 - Pacientes difíceis no 
pré-operatório - Bom preparo para 
melhores resultados
11:00 - 11:10 - O beliscador
11:10 - 11:20 - O comedor de doces
11:20 - 11:30 - O deprimido
11:30 - 11:40 - O etilista
11:40 - 11:50 - O super-super obeso
11:50 - 12:00 - O diabético de difícil 
controle
12:00 - 12:30 - Discussão com a 
plenária
12:30 - 13:30 - Simposio Inamed 
13:30 - 15:30 - Mesa Redonda: 
Cirurgia da obesidade na infancia e 
adolescencia
13:30 - 13:45 - Aspectos clínicos da 
obesidade mórbida  no adolescente
13:45 - 14:00 - Anorexia nervosa - O 
outro lado da moeda
14:00 - 14:15 - Aspectos importantes 
no preparo psicológico do adolescente 
para a cirurgia
14:15 - 14:30 - Reeducação alimentar 
na vida do adolescente
14:30 - 14:45 - Porque eu uso a banda 
gástrica como primeira opção no 
adolescnte.
14:45 - 15:00 - Porque eu uso o bypass 
como primeira opção no adolescente
15:00 - 15:30 - discussão com a 
plenária
15:30 - 16:30 - Mesa redonda: 
Fisioterapia em cirurgia bariátrica
15:30 - 15:45 - Qual o papel do 
fisioterapeuta no pré-operatório
15:45 - 16:00 - Fisioterapia em cirurgia 
bariátrica: Modelo e Realidade
16:00 - 16:15 - A Fisioteratpia no 
paciente com apnéia do sono severa
16:15 - 16:30 - A Biossegurança e 
o obeso mórbido - estendendo a 
prevenção para os dois lados

QUINTA-FEIRA 07/12/2006

08:00 - 08:30 - Centros de excelência: 
o papel da equipe multidisciplinar.
11:00 - 12:30 - Mesa Redonda: Linhas 
de Estudo em Psicologia: OBESIDADE 
MÓRBIDA - Diferentes Enfoques X 
Diferentes Resultados de Avaliação
8:30 - 8:45 - Enfoque cognitivo-
comportamental
8:45 - 9:00 - Enfoque da psicanálise

9:15 - 9:30 - Enfoque do psicodrama
9:30 - 9:45 - Psicologia existencial
9:45 - 10:00 - Enfoque da programação 
neurolinguística

10:00 - 10:30 - Coffee Break

10:30 - 11:00 - Temperamento forte e 
bipolaridade - Dominando os altos e 
baixos do humor
11:00 - 12:30 - Colóquio em especiali-
dades associadas
12:30 - 13:30 - SIMPOSIO TYCO
10:30 - 11:00 - Prader Willi e outras 
síndromes genéticas determinantes da 
obesidade
14:00 - 15:30 - Discussão de casos 
clínicos
15:30 - 16:30 Painel - Como eu faço 
minhas Reuniões de Grupo

SEXTA-FEIRA 8/12/2006

08:00 - 08:30 - Cirurgia na terceira 
idade
08:30 - 10:00 Mesa Redonda: O que 
poderia melhorar a condição da 
cirurgia 
08:30 - 08:45 - Na visão do clínico
08:45 - 09:00 - Na visão do enfermeiro
09:00 - 09:15 - Na visão do cirurgião
09:15 - 09:30 - Na visão do psicólogo
09:30 - 09:45 - Na visão do nutrionista
09:45 - 10:00 - Na visão do paciente

10:00 - 10:30 Coffee Break

10:30 - 11:00 - Fatores preditivos de 
perda ponderal no paciente bariátrico
11:00 - 12:30 - Mesa Redonda 
Prevenção e manejo dos problemas 
nutricionais pós cirurgia bariátrica
11:00 - 11:15 - Anemias
11:15 - 11:30 - Hipovitaminoses
11:30 - 11:45 - Desnutrição protéica
11:45 - 12:00 - Anorexia nervosa 
12:00 - 12:15 - Alopécia
12:15 - 12:30 - discussão com a plenária
12:30 - 13:30 - SIMPOSIO TYCO
13:30 - 15:30 - Mesa redonda: Rotinas 
no pré e pós operatório  - Como eu faço
13:30 - 13:45 Educação nutricional 
após o Bypass gástrico
13:45 - 14:00 - Banda Gástrica - 
Existe uma abordagem nutricional 
diferenciada
14:00 - 14:15 - Nutrição na cirurgia 
disabsortiva

obesidade e neurociência.
12:00 - 12:15 - Opções de mercado 
para suplementação: composição, 
absorção e indicações.
12:15 - 12:30 Perguntas
12:30 - 14:00 Almoço

Mesa Redonda  3

14:00 - 14:15 - Anestesia - mitos, 
verdades e riscos.
14:15 - 14:30 - Todas as verdades do 
exercício físico em obesidade
14:30 - 14:45 - Avaliação da qualidade 
de vida  - BAROS ?
SF-36 ? Qual o ideal?
14:45 - 15:00 - Onde entra o 
psiquiatra? Tratar a doença psiquiátrica 
antes ou depois da cirurgia bariátrica?
15:00 - 15:15 - Avaliação de resultados-
coleta e análise de dados
15:15 - 15:30 - Perguntas 

15:30 - 16:00 - Coffee Break

Mesa Redonda  4

16:30 - 16:45 - O endocrinologista e 
a equipe multidisciplinar - Cuidados 
específicos do endocrinologista na 
interface com o cirurgião bariátrico
16:45 - 17:00 - Manejo peri-operatório 
do diabético de difícil controle
17:00 - 17:15 - Cirurgia plástica - 
quando fazer e o que fazer
17:15 - 17:30 - Hiperlipemias e Cirurgia 
da obesidade
17:30 - 17:45 - Apnéia do sono e 
obesidade - O que deve ser feito antes 
e depois da cirurgia
17:45 - 18:00 - Palavras de 
Encerramento

QUARTA-FEIRA 06/12/2006

08:00 - 10:00 - Mesa Redonda: 
Aprendendo com os cirurgões: O que a 
equipe precisa saber sobre:
08:00 - 08:20 - Passado, presente e 
futuro da cirurgia bariátrica
08:20 - 08:40 - Banda Gatrica Ajustável 
08:40 - 09:00 - Bypass Gástrico
09:00 - 09:20 - Derivações 
biliopancreáticas
09:20 - 09:40 - Balão Intra-gástrico

10:00 - 10:30 - Coffee Break



Problemas e soluções do paciente 
bariátrico no longo prazo

14:00 - 14:15 - O reganho de peso e 
seu tratamento
14:15 - 14:30  - Abordagem terapêutica 
das fístulas crônicas de difícil controle
14:30 - 14:45 - Seguimento dos 
pacientes - estratégias para melhora 
do follow-up
14:45 - 15:00  - Análise de resultados 
em cirurgia bariátrica
15:00 - 15:15 - Grupos de suporte e 
reuniões - pros e contras
15:00 - 15:30 - Perguntas

15:30 - 16:00 - Coffee Break

Dificuldades do cirurgião bariátrico: 
algo além da pura medicina.

16:30 - 16:45 - O cirurgião bariátrico e 
os convênios
16:45 - 17:00 - Litígios judiciais em 
cirurgia bariátrica
17:00 - 17:15 - Cirurgia bariátrica e 
previdência social
17:15 - 17:30 - Resolução do CFM de 11 
de julho de 2005
17:30 - 18:00 - Encerramento

URGÊNCIAS BARIÁTRICAS PARA O 
CIRURGIÃO GERAL

O que todo médico deveria saber sobre 
obesidade mórbida

09:00 - 09:15 - Obesidade mórbida, uma 
doença grave - por que operar?+C29
09:15 - 09:30 - Aspectos básicos da 
cirurgia bariátrica
09:30 - 09:45 - Abordagem inicial ao 
obeso mórbido gravemente enfermo
09:45 - 10:00 - Anestesia e manejo das 
vias aéreas no grande obeso
10:00 - 10:30 - Perguntas

14:15 - 14:30 - Preparando e 
selecionando o paciente para a banda 
gastrica
14:30 - 14:45 - Avaliação psicológica 
em um serviço que usa diversas 
técnicas cirúrgicas
14:45 - 15:00 - Avaliação psicológica 
em um centro com grandes volumes
15:00 - 15:30 - Discussão com a 
plenária
15:30 - 16:00 - Como garantir 
a aderencia do paciente ao 
acompanhamento a longo prazo
18:00 - 19:30 Assembléia Geral SBCB

DIFICULDADES EM CIRURGIA BARIÁTRICA
Situações difíceis em cirurgia bariátrica

09:00 - 09:15 - Variações anatômicas 
do aparelho digestivo que interferem 
na cirurgia bariátrica
09:15 - 09:30 - A cirurgia bariátrica no 
diabético de difícil controle
09:30 - 09:45 - Cirurgia bariátrica no 
cardiopata grave
09:45 - 10:00 - Cirurgia bariátrica no 
paciente de alto risco
10:00 - 10:15 - Cirurgia bariatrica - 
Indicação sob medida
10:15 - 10:30 - Perguntas 

10:30 - 11:00 - Coffee Break

Problemas precoces no pós-operatório
11:00 - 11:15  - Acidentes 
hemorrágicos durante a cirurgia 
bariátrica
11:15 - 11:30 - Infecção
11:30 - 11:45 - Deiscencias de suturas 
e fístulas pós-operatórias
11:45 - 12:00 - Reoperações
12:00 - 12:15 - Limites do método 
laparoscópico
12:15 - 12:30 - Perguntas
12:30 - 14:00 - Almoço
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10:30 - 11:00 Coffee Break

Complicações agudas graves no pós 
operatório imediato

11:00 - 11:15 - Como avaliar uma 
catástrofe abdominal iminente
11:15 - 11:30 - Tromboembolismo 
venoso - da profilaxia ao tratamento
11:30 - 11:45 - Fístulas gastro-jejunais 
agudas
11:45 - 12:00 - Rabdomiólise 
– Prevenção e manejo.
12:00 - 12:30 - Perguntas 
12:30 - 14:00 - Almoço

O que todo urgentista precisa saber 
sobre cirurgia da obesidade 

14:00 - 14:15 - Complicações tardias 
das cirurgias restritivas
14:15 - 14:30 - Papel da endoscopia na 
da cirurgia bariátrica
14:30 - 14:45 - Hérnias internas e 
obstrução intestinal
14:45 - 15:00 - Transtornos nutricionais 
agudos no pós-operatório da 
cirurgia bariátrica
15:00 - 15:30 Discussão

15:30 - 16:00 Coffee Break

 Sintomas agudos no pós-operatório 
tardio da cirurgia bariátrica

16:00 - 16:15 - Dor abdominal
16:15 - 16:30 - Náuseas e Vômitos
16:30 - 16:45 - Sangramento digestivo
16:45 - 17:00 - Síndromes psiquiátricas
17:00 - 18:00 - Apresentação de casos 
clínicos

18:00 - Encerramento



BOLETIM 10

“Eu como de ansiedade”
Simone Dallegrave Marchesini CRP:08/04760

Se pensarmos na grande 
maioria da clientela bariátrica, 
lembraremos com certeza 
desta afirmativa acima 
referida como título do texto. 
O ato alimentar vinculado 
com a ansiedade virou jargão, 
pois nem bem se sabe o que 
se come, e nem bem se sabe o 
que é a ansiedade. Como 
todo ato de anamnese, 
ou seja, relembrar, 
rememorar e buscar a 
origem, irmos juntos a essa 
mesma clientela, saber de 
onde vem esse afeto de 
agitação e expectativa e 
o que buscam para comer 
quando esse estado afetivo 
aparece.

O  p r ime i ro  deg rau  
a  se  e s ca l a r  s e r i a  di-
ferenciar os pontos de 
partida da ansiedade: 
advinda da hipomania 
ou advinda da obsessão?

Bem, temos dois conceitos 
interessantes que podem levar 
aos efeitos semelhantes que 
envolvem a busca do alimento 
pelos seus resultantes químicos 
tranqüilizantes temporários 
cerebrais.

O ponto é que no obsessivo 
o start se dá pelo foco na 
perfeição, pelo planejamento 
prévio, pela programação, 

pelas expectativas, pela 
imaginação (imagem feita), 
pela personalidade tida como 
metódica e sistemática, ou 
mesmo rígida. Quando algo 
sai do planejamento ou da 
fotografia mental determinada 
pelo obsessivo, sua ansiedade 
se aciona e aí entra o aspecto 

seja lento e não funcione na 
mesma “voltagem” que ele. O 
ato de comer é um escape para 
que os minutos continuem 
passando e ele não tenha de 
esperar por nenhum.

Então. De que ansioso 
estamos tratando? Do obsessivo 
ou do hipomaníaco?

Ou de uma pessoa com 
ambos os diagnósticos? 
Que diferença isso faz? 
Toda!!

Se não soubermos 
diagnosticar, não sabe-
remos tratar um in-
divíduo que após meses 
ou anos de cirurgia tiver 
seu quadro psíquico 
imperando sobre qual-
quer operação que lhe 
for imposta, pois não 
foi ainda criada cirurgia 
para reprogramar cir-
cuitos neurais. Se não 

soubermos diagnosticar, não 
saberemos referir à um bom 
Psiquiatra, ou dialogar multi-
profissionalmente.

Temos falado de multi e 
interdisciplinariedade ao 
longo de toda história da 
Cirurgia Bariátrica no Brasil, 
embora entraves não precisem 
ser citados. Para que nosso 
trajeto possa continuar, 
novamente precisamos ter 

chamado de compulsivo, um ato 
para dar escape para a carga 
insuportável que o sistema não 
dá conta. Já no hipomaníaco, 
o que domina é o impulso, 
a velocidade, o imediatismo 
e sua ansiedade é resultado 
da pressa e da agitação. Seu 
estado acelerado o faz comer 
por não suportar ficar parado, 
esperar, ficar quieto, ou 
mesmo agüentar que o mundo 

“Nossas bases são 
as evidências e os 
números colhidos 

durante o gratificante 
convívio com nossos 

pacientes”
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como foco, sempre o paciente, este 
que come de ansiedade. Assim temos 
a Pirâmide para qualquer relação 
de tratamento: na base o vínculo 
terapêutico, no corpo a construção da 
confiança que envolve o crescimento 
de ambos que constituem o par e no 
ápice, a revelação do saber técnico.

Embora o conhecimento seja 
necessário, ele está implícito e 
não pode constituir barreira para 
nenhuma das relações: seja do 
médico com seu paciente, seja dos 
profissionais de saúde entre si, como 
colegas. 

A Sociedade Brasileira de Cirurgia 
Bariátrica solicita a todos os associados que 
mandem sugestões de mudanças no Estatuto 
e Regimento Interno da Sociedade.

As sugestões devem ser encaminhadas 
através do e-mail (fasbcb@terra.com.br) ou 
pelo link “Fale Conosco”, disponível no nosso 
site (www.sbcb.org.br).

Para os Associados SBCB Reivindica

A nova Portaria Ministerial que estabelece 
procedimentos para o tratamento da obesidade 
mórbida no país ainda não foi oficializada pelo 
Ministério da Saúde. Apesar de uma comissão 
da SBCB ter recebido a promessa, no mês de 
janeiro deste ano, do secretário de atenção à 
saúde do Ministério da Saúde, Dr. José Gomes 
Temporão, de que a portaria seria publicada tão 
logo o orçamento da União fosse aprovado, até 
o momento nada aconteceu.



FICHA DE INSCRIÇÃO
Nome: _______________________________ Data de nasc.: _________________________ Naturalidade: _______________________
Faculdade em que se formou:______________________________Data da formatura: __________ Especialidade: _______________
Endereço Profissional: ____________________________________________________________________________________________
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 (  )       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 necessário esclarecer qualquer dúvida para acesso aos prontuários dos pacientes relacionados 
nas operações apresentadas pelo candidato.
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.

SBCB - Rua Maestro Cardim, 560 - Cj. 216 - 21º Andar - Paraíso - CEP 01323-000 - São Paulo - SP  -  www.sbcb.org.br

Renovação da Titularidade SBCB
De acordo com o Estatuto da Sociedade Brasileira 

de Cirurgia Bariátrica, artigo 4º, parágrafo 1º, item G, 
inciso VII, todos os membros titulares devem revalidar 
sua documentação a cada cinco (05) anos, mediante 
apresentação de prova de atualização. Portanto, os 
membros titulares de 2000 e 2001 devem enviar os 
documentos necessários para a devida atualização até 
novembro de 2006.

A documentação deverá ser encaminhada à Comissão 
de Admissão, Sindicância e Qualificação, por sedex, ou 
entregue diretamente à SBCB no endereço:
Rua Maestro Cardim, 560 – Cj.216 – 21º andar, 
Paraíso. CEP 01323-000 – São Paulo – SP.

SEGUE ABAIXO LISTA DE DOCUMENTOS EXIGIDOS:
- certificados de participação em, no mínimo, quatro (04) 
Congressos Nacionais ou Internacionais;
- cópia do certificado de titular do CBC ou CBCD;
- copia do CRM;
- título de especialista do CBC ou CBCD;
- ficha de inscrição da SBCB com dados cadastrais atualizados 
(disponível na área de cadastramento de nosso site)
- comprovação de quitação junto à SBCB e ao CRM;
- relação de 50 cirurgias realizadas por eles com assinatura 
do diretor responsável.
Atenção - O não cumprimento deste implica na suspensão 
da titularidade, conforme item X do Estatuto da SBCB.


