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B O L E T I M
SBCB conscientiza população com campanha 
nacional de prevenção à obesidade mórbida

Especialistas internacionais
confi rmam presença no VIII Congresso

A Campanha Nacional de Prevenção e Combate à Obesidade Mórbida promovida pela SBCB, 
lançada no fi nal do mês de abril, vem obtendo um grande sucesso na conscientização das pessoas 
pelas cidades por onde passa. A previsão é de acontecer mais três edições, ainda este ano, no 
Distrito Federal e nas cidades de Belo Horizonte e Rio de Janeiro.
                   Páginas 06 e 07

Cirurgiões apresentarão novos estudos sobre a especialidade durante o VIII Congresso 
Brasileiro de Cirurgia Bariátrica.
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Editorial

Logo, novos valores da nossa 
Sociedade tomarão o bastão para 
imprimir ritmo mais acelerado e mais 
moderno em direção ao futuro da 
cirurgia bariátrica brasileira.

A renovação é salutar, é necessária e 
é progressista. A experiência dos anos, 
entretanto, faz com que os mais velhos 
vejam exemplos do passado com mais 
clareza do que os jovens apesar de não 
ter o ímpeto dos jovens para reaplicá-
los ao futuro.

A Sociedade Brasileira de Cirurgia 
Bariátrica surgiu do idealismo de um 
grupo pequeno de pioneiros da cirurgia 
da obesidade mórbida no Brasil e 
hoje, segunda no mundo em número 
de membros, passou a ser respeitada 
internacionalmente.

Novos ventos sopram no armamen-
tário terapêutico. A diabete mellitus tipo 
II acena para os cirurgiões como um novo 
desafi o. Nada melhor que os cirurgiões 
que tratam da obesidade mórbida para 
aceitar este novo desafi o. 

A cirurgia metabólica está nascendo 
e parece ter um futuro promissor. 
Vários núcleos de pesquisa já iniciam 
seus trabalhos. Workshops e simpósios 
já estão acontecendo para instruir e 
motivar cirurgiões a começar a estudar 
este tema. Isto é refl exo imediato do 

que está acontecendo fora do Brasil.
Antevendo este futuro imediato e 

saindo na dianteira, mesmo à frente 
da IFSO, a diretoria da Sociedade 
Brasileira de Cirurgia Bariátrica 
propõe a mudança do nome da nossa 
Sociedade para Sociedade Brasileira 
de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. 

Os cirurgiões bariatras sabem 
muito bem o chão que irão pisar. A 
experiência acumulada em mais de 
uma década permite que se arvorem 
nesta nova caminhada. 

Resta à Assembléia Geral da nossa 
Sociedade, que será levada a efeito em 
Salvador, no nosso próximo Congresso 
Brasileiro de Cirurgia da Obesidade, 
aprovar esta mudança. 

Vamos todos lá discutir este tema 
e já levar uma opinião formada. 
Esperamos todo o apoio da nossa 
comunidade bariátrica para que 
possamos expandir nossos préstimos 
a toda a sociedade leiga de forma 
científi ca e pautada nos mais elevados 
e respeitosos preceitos éticos.

Vamos fazer do Brasil mais um 
exemplo para o mundo!

João Batista Marchesini
Presidente da SBCB

O fi m da nossa gestão se aproxima

Os preparativos para o IX Congresso Brasileiro de 
Cirurgia Bariátrica, que acontecerá em Curitiba, no mês 
de dezembro de 2007, entre os dias 9 e 13, estão a todo 
vapor. O evento reunirá no Castelo do Batel e no Centro 
de Convenções Embratel, os grandes nomes, nacionais e 
internacionais, da cirurgia bariátrica.

O lançamento ofi cial será feito em dezembro durante 
o VIII Congresso Brasileiro de Cirurgia Bariátrica que 
acontece em Salvador, na Bahia. Mais informações sobre 
os locais do evento podem ser obtidas através do site.

Curitiba será a sede do IX Congresso Brasileiro
de Cirurgia Bariátrica em 2007

http://www.revistadoseventos.com.br/bn_conteudo_secao.asp?opr=720 
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O Futuro da Cirurgia Bariátrica

Palavra do Presidente

A carga dos anos leva o homem 
mais velho a pensar mais do 

que o mais jovem. O passado nos ensina enxergar 
o futuro. Os cabelos grisalhos trocam o ímpeto 
pela prudência, trocam a pressa pela paciência e a 
grandeza pela humildade.
Todos vêem o caminhar rápido da ciência. Não é 

diferente para a cirurgia bariátrica. As operações se 
tornam cada vez menos invasivas, os instrumentos 
cada vez mais versáteis, as 
técnicas cada vez mais fáceis, 
os pacientes tornam-se cada 
vez mais cooperativos, as 
equipes cada vez mais auto-
sufi cientes, no entanto, os 
custos tornam-se cada vez 
maiores e as remunerações 
cada vez menores.

Os pioneiros sabem o preço 
que pagaram para implantar 
os métodos e vencer os 
preconceitos. O passado é o 
espelho do futuro. Preocupa, 
não obstante, o inexorável 
fato de que a história se 
repete. Será que a regra será aplicada também à 
cirurgia bariátrica?

Muitos se lembram da tuberculose pulmonar e 
das múltiplas operações praticadas na época. O 
pneumoperitônio, a frenicectomia, a pleurostomia, 
a toracoplastia e as várias modalidades de ressecções 
deram espaço aos cuidados básicos de higiene, ao 
diagnóstico precoce da doença e ao seu tratamento 
clínico ambulatorial.

A úlcera péptica duodenal era cantada em verso 
e prosa nos congressos de cirurgia e se discutia 
beligerantemente se a gastrectomia subtotal poderia 

ser substituída por uma operação mais econômica 
como a antrectomia com vagotomia ou somente a 
vagotomia gástrica proximal. Hoje, os antibióticos 
que erradicam o Helicobacter pylori colocaram o 
bisturi na prateleira da história.

A hipertensão portal e todos os seus “shunts” 
portosistêmicos bem como as grandes desvas-
cularizações periesôfagogástricas foram substituídas 
pelo TIPS e pelo transplante hepático. Métodos 

radiológicos mini-invasivos 
e métodos endoscópicos 
também atendem 
plenamente a necessidade 
terapêutica deixando a 
cirurgia de lado. Se o passado 
refl ete o futuro como fi cará 
a cirurgia bariátrica. Quanto 
tempo levará até que a 
obesidade mórbida seja 
atacada em sua origem e a 
cirurgia bariátrica fi que na 
história?

Todos sabem que o trans-
torno do apetite tem como 
ponto de partida os centros 

de saciedade e fome, comandados por um sistema 
complexo de hormônios, com uma carga genética 
não desprezível e com uma infl uência ambiental não 
menos importante. Por que então achar que operar 
o tubo digestivo será a solução para sempre?

São muitos os procedimentos bariátricos e parecem 
que não tem fi m as modifi cações, os novos métodos 
e suas múltiplas variações. Quais os melhores 
métodos? Serão os restritivos? Serão os disabsortivos? 
Serão os mistos? Se os mistos são melhores, quais 
os que devem ser aplicados, os mais restritivos 
ou os mais disabsortivos? Estas infi ndas discussões 

“Os pioneiros 
sabem o preço 
que pagaram 

para implantar 
os métodos 
e vencer os 

preconceitos”
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refl etem que não há um método melhor que possa 
colocar os demais de lado. Edward Mason (Obes Surg 
8:524,1998) afi rmava que “as operações devem ser 
efetivas para toda a vida, mas não devem introduzir 
novas doenças, efeitos colaterais e complicações. 
A aceitação do procedimento deve ser duradoura”. 
Afi rmava também: “se oferecermos cuidados de 
excelência a nossa sociedade vai demandar mais a 
cirurgia bariátrica”. Estamos cumprindo com estes 
preceitos?

O fi m da cirurgia bariátrica ocorrerá com o progresso 
da ciência, entretanto, o futuro mediato nos mostra que 
os preceitos de Mason devem ser perseguidos. Deve-se 
perseguir a perfeição.

Há necessidade de se 
procurar o tratamento 
ideal. Ao serem criados 
novos métodos de trata-
mento da obesidade 
mórbida as vaidades 
humanas devem dar 
lugar ao bem estar do 
paciente.

Não se pode esquecer 
do preceito: “Primum 
non nocere”. A sociedade 
cobra, cada vez mais, 
melhor qualidade no 
atendimento.

Há necessidade de 
se criar centros de exce-
lência regulamentados por 
autoridades constituídas e res-
paldados nos melhores conceitos éticos e dentro do 
mais estrito cumprimento da lei.

O progresso na relação médico-paciente não deve 
descuidar da empatia e do vínculo humano. Aí está, 
no entanto, a cibernética a serviço da humanidade e 
o progresso não deve se furtar das facilidades da tele-
medicina e do tele-cuidado médico. (Norris, Essentials 
of Telemedicine and Telecare, Willey, 2002).

Deve-se preparar para o futuro olhando a realidade 
do presente. O que se vê neste momento? Vê-se a 
maior cobrança dos consumidores, maior número de 
processos judiciais, maior pressão da mídia leiga. Só 
há uma resposta para isto: qualidade.

Antevê-se para o futuro, antes que a cirurgia 

bariátrica acabe, a necessidade de melhor 
treinamento e qualifi cação dos profi ssionais 
bariátricos, melhor fi scalização pelos órgãos de 
classe competentes, maior participação da Sociedade 
Brasileira de Cirurgia Bariátrica na preparação 
do profi ssional, na sua introdução no mercado de 
trabalho, na monitorização de seu desempenho e nas 
correções que se fi zerem necessárias.

Se a classe bariátrica não se cuidar, por certo a 
sociedade leiga fará este papel.

Os conhecimentos técnicos adquiridos com a 
cirurgia bariátrica permitirão, num futuro mais 
próximo, ao cirurgião se dedicar ao tratamento 

cirúrgico da diabete mellitus tipo 
II que desponta como a grande 

novidade do momento.
O  q u e  e n t ã o  v a i 
sobrar aos cirurgiões 
bariátricos num futuro 
mais remoto?

Se a obesidade 
mórbida for tratada 
clinicamente e pouco 
ou nada sobrar aos 
cirurgiões, talvez 
sobre a cirurgia bari-
átrica reparadora.

Sobrarão as 
retiradas de bandas, as 
aberturas de septos nas 
operações de Mason, 
as gastrogastrostomias 
nos pacientes com 

“bypasses” gástricos, as conversões de derivações 
biliopancreáticas com anastomoses Bilroth ou 
Henley-Soupault, restauração de trânsito nas 
derivações intestinais e outras mais que o tempo 
não resolveu.

Cirurgiões são criativos. Vão ter o que fazer. Não 
fi carão “à toa na vida vendo a banda passar” (Chico 
Buarque de Holanda).

Abraços
Dr. João Batista Marchesini

Presidente da SBCB

“Há necessidade 
de se criar centros 

de excelência 
regulamentados por 

autoridades constituídas 
e respaldados nos 

melhores conceitos éticos 
e dentro do mais estrito 

cumprimento da lei”
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Especialistas discutem efi cácia da cirurgia da 
obesidade na cura do diabetes tipo II

Durante o dia 29 de setembro, 
especialistas brasileiros e convidados 
internacionais reuniram-se numa 
das salas de convenções do Hotel 
Paulista Plaza Golden Tulip, na 
capital paulista, para uma série 
de discussões e apresentações de 
estudos sobre a aplicação da cirurgia 
da obesidade para cura do diabetes 
tipo II, mesmo para pacientes não 
obesos.

Promovido pelo Dr. Almino Cardoso 
Ramos o evento teve os debates 
focados nos trabalhos desenvolvidos 
na Europa pelo médico italiano 
Francesco Rubino, um dos maiores 
especialistas nesse assunto, que 
também esteve presente no evento 
apresentando o resultado dos estudos 
que vêm realizando com animais.

“Procuramos reunir em um mesmo 
evento profi ssionais experientes para 
discussões em alto nível científi co, 
com a fi nalidade de melhorarmos 
os conhecimentos de todos os 
participantes”, explica Almino.

Membros da Sociedade Brasileira 
de Cirurgia Bariátrica marcaram 
presença no evento, entre eles o 
presidente João Batista Marchesini, 
o vice-presidente executivo Luiz 
Vicente Berti, Ricardo Coehn e Arthur 
Garrido Jr.

Em sua apresentação, Berti falou 
sobre o custo social e econômico do 
tratamento do diabetes tipo II, e 

com um procedimento que, em fase 
inicial de aplicação, vem obtendo 
resultados satisfatórios.

“É importante frisar que a aplicação 
da cirurgia no combate ao diabetes tipo 
II é uma técnica que ainda deve ser 
muito estudada e aperfeiçoada. Não 
pode ser apresentada, por enquanto, 
como a cura da doença. Sem dúvi-
da, representa um 
grande avanço, 
mas, por ser um 
procedimento novo 
e ainda desconhe-
cido, necessita de 
um trabalho ex-
tenso de pesquisas 
científi cas”, disse.

“Outro aspecto que deve 
ser lembrado é que, apesar de 
serem necessários mais estudos 
nesse campo, a cirurgia benefi cia 
os pacientes que apresentam o 
diabetes tipo II. Por isso, devemos 
tomar cuidado com as expectativas 
criadas, pois muito ainda deve ser 
feito”, acrescentou Ricardo Coehn.

Cerca de 80% dos pacientes obesos 
mórbidos, para quem a cirurgia é 
indicada, sofrem da doença. E a 
melhora nos índices de produção e 
absorção de insulina após a cirurgia 
é visível e ocorre em pouquíssimo 
espaço de tempo, independente de 
quanto peso o paciente perde. O 
objetivo dos médicos é comprovar 
que a cirurgia de redução do 
estômago, aplicada por meio da 
técnica do by pass gástrico, pode ser 
indicada para pacientes não obesos, 
mas que sofrem de diabetes.

Francesco Rubino - pioneirismo

Cirurgiões de todo 
país compareceram 
ao evento

salientou sobre os cuidados que devem 
ter os cirurgiões quando se deparam 
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Caros colegas é com satisfação que me dirijo a 
vocês para contar sobre a nossa Campanha aqui em 
Porto Alegre.No fi m de semana de 16 e 17 de setembro 
desenrolou-se mais uma etapa do evento nacional 
que começou em São Paulo e Curitiba de forma 
exitosa. Trabalhamos com dois balcões e atendentes 
no Shopping Praia de Belas e no Parque da Redenção, 
lugares de grande fl uxo populacional.

Foi dada cobertura da mídia e as despesas foram 
completamente cobertas pela SBCB tendo fi cado o 
trabalho de logística e publicidade ao encargo da Horus 
Publicidade com a presença da publicitária Simone 
Comenale dando apoio, treinamento e orientação nos 
dois dias. Houve participação na logística, supervisão 
e entrevistas na mídia local do presidente e vice-
presidente atuais do capítulo RS, Dr. Jorge Pereira e 
Dr. Cláudio Mottin respectivamente.

A Campanha Nacional de 
Prevenção e Combate à Obesidade 
Mórbida promovida pela SBCB 
em capitais de todo o país vem 
obtendo um excelente retorno, 
de acordo com os coordenadores 
dos locais em que a campanha 
já foi realizada. Todo esse 
sucesso fez com que a Sociedade 
ampliasse os locais de atuação e 
estendesse a campanha para que 
aconteça também em 2007.  

Lançada no fi nal do mês de 
abril, na cidade de São Paulo, 
a campanha tem o objetivo de 
percorrer as principais capitais 
do país, conscientizando a 
população sobre a doença, além 

Campanha nacional de prevenção à
obesidade mórbida da SBCB

de tentar frear o crescimento da 
obesidade infantil. Estima-se que 
no país, cerca de 10 a 15% das 
crianças brasileiras são obesas.

Para ter um contato direto com 
o público-alvo na cidade em que 
a campanha chega, a Sociedade 
monta estruturas em locais de 
muita circulação de pessoas como 
parques e shopping centers, para 
atender aos visitantes que quiserem 
calcular seu IMC (índice de massa 
corpórea), número indicador 
do grau de obesidade em que o 
indivíduo se enquadra.

A Sociedade produziu uma 
cartilha educativa com amplas 
informações sobre a obesidade 

mórbida, além de dicas e 
cuidados para o controle de 
doenças associadas ao excesso 
de peso como diabetes, pressão 
alta, problemas respiratórios e 
coronários, entre outras.

Após dois fi nais de semana 
em São Paulo, uma no fi nal 
de abril e outra no início de 
maio, a campanha passou por 
Curitiba, Porto Alegre e Manaus. 
A previsão é de acontecer ainda 
no Distrito Federal, entre 18 e 
19 de novembro, no Estado de 
Minas Gerais, em Belo Horizonte, 
nos dias 25 e 26 do mesmo mês e 
no Rio de Janeiro, em dezembro, 
mas ainda sem data defi nida.

Campanha supera expectativas em Porto Alegre
Na abertura ofi cial da Campanha tivemos a grata 

presença do Dr. Luis Berti, vice-presidente executivo 
da SBCB e coordenador nacional da Campanha 
que falou sobre ela e seus objetivos enfatizando a 
importância do engajamento de todos para informar 
a sociedade leiga sobre a doença obesidade e seus 
tratamentos inclusive o cirúrgico. Isto, certamente, 
para contrapor as várias informações que tem vindo à 
tona na mídia em geral, muitas delas desabonatórias e 
distorcidas sobre o tratamento cirúgico da obesidade 
mórbida.

Tivemos dias maravilhosos, ensolarados, de 
temperatura amena e com grande público e, 
principalmente, uma oportunidade ímpar de trazer 
às pessoas informação séria e adequada a respeito 
do nosso trabalho bem como prestar um serviço à 
comunidade. Medimos, pesamos, calculamos o IMC 
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e orientamos o povo em relação às necessidades 
de tratamento identifi cadas e, neste momento, 
informamos que há grupos multidisciplinares 
especializados no RS plenamente capacitados a prestar 
atendimento adequado. Neste ponto foi fornecido às 
pessoas o site da SBCB e da Campanha para contatos. 
Enfatizamos a importância de estarmos registrados 
e também utilizarmos o nosso site como veículo de 
divulgação dos nossos grupos.

O resultado foi o esperado e até, no meu entender, 
excedeu as nossas expectativas, pois tivemos grande 
participação de público, perto de 1000 pessoas, e 
conseguimos conversar e informar muita gente.

Finalmente o detalhe que nos pareceu vital, muito 
importante e com grande acolhida popular foi a 
participação ativa de alguns cirurgiões e de membros das 
COESAS informando e orientando especializadamente 

a população, o que foi um diferencial na  campanha 
gaúcha. Estiveram presentes para isto em vários 
momentos Dr. Cláudio Mottin e equipe representando 
o COM, Dr. Jorge Pereira e Dr. Gabriel Vargas e equipe 
pelo GECOM, Drs. Renato Souza e José Carvalho 
igualmente representando, respectivamente o 
CITOM e o CINCO. Tivemos também informação da 
presença de mais pessoas ligadas aos grupos gaúchos 
que não conseguimos identifi car, portanto os cito 
genericamente no intuito de não cometer qualquer 
injustiça. Esta parte fi nal do relato foi o diferencial 
da campanha gaúcha em relação às outras, e fi ca 
como sugestão para ser incorporada nas próximas 
campanhas, pois nos parece que valorizou muito a 
atuação da SBCB junto à população.

Dr. Cláudio Mottin

Calendário 2006 da 
Campanha

São Paulo - 29 e 30 de abril e 6 e 7 de maio
Curitiba - 13 e 14 de maio
Porto Alegre - 16 e 17 de setembro
Manaus - 10 e 11 de novembro
Distrito Federal - 18 e 19 de novembro
Belo Horizonte - 25 e 26 de novembro
Rio de JaneiroRio de Janeiro - dezembro (sem data defi nida)
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O trabalho desenvolvido 
com pacientes portadores de 
obesidade grau III, ou a chamada 
obesidade mórbida, é sem dúvida 
um lide diferente e desafi ante 
que exige um olhar acima de 
tudo multidisciplinar. Diria 
que a imagem que cabe a nós 
profi ssionais, seria de ginastas 
da saúde. Temos de transitar de 
uma posição a outra, tentando 
lançar diferentes olhares sobre 
a mesma questão, ora para estar 
em sintonia com o paciente, ora 
para responder ao que a equipe 
solicita, ou para compreender 
similaridades entre sintomas 
psíquicos e físicos por defi ciências 
que a própria desnutrição pode 
causar.

Nesses mais de 10 anos de 
atuação, já entrei no mesmo 
movimento que nossos pacientes: 
seja aquele linear de rapidez 
impulsiva, seja no movimento 
circular insistente e repetitivo. 
Nós profi ssionais também nos 
pegamos trabalhando no impulso 
e na compulsão, assim como 
nossa clientela que come, 
bebe, compra, copula, ora, 
enfi m....consome nesse mesmo 
movimento. E quando entramos 
em sintonia com eles, nos damos 
conta com mais realidade, do que 
é a vivência da morbidez em que 
eles vivem.

É disso que vamos falar 
acima de tudo. Do impulso e 
da repetição. Do fazer sem 
pensar e do pensar demais e só 

Pressa e Repetição

fazer a mesma coisa. Esses são 
os dois movimentos que em nosso 
paciente estão potencializados, 
hipertrofi ados e nele provocam 
ansiedade e depressão. Essas são as 
queixas primordiais que aparecem 
na clínica em relação ao alimento, 
mas que na investigação através de 
entrevistas preliminares se mostram 
não somente no alimento,  mas 
como um modo de existir advindo 
de uma genética parental que logo 
os próprios pacientes identifi cam. 

De modo algum eles se prontifi cam 
a tratar, querem a resolução mágica 
do bisturi de condão do cirurgião, 
que num passe os transformará 
em magros bem resolvidos. Nesse 
momento o trabalho do psicólogo se 
reposiciona, entrando num modelo 
mais pedagógico e educacional, 
levantando e corrigindo expectativas 
acerca da cura cirúrgica. Nossas 
ansiedades se mobilizam por termos 
na via inversa, a consciência de 
uma outra perspectiva: a cirurgia 
como proposta de tratamento e de 
qualidade de vida e não de cura. 
Enquanto o paciente fi ca no ponto 
fi nal, temos em mente a vírgula.

Embora saibamos que nossa 
tentativa educacional muitas vezes 
se torna vã, investimos na educação 
do paciente que tem o direito 
da informação. Sabemos de suas 
defesas, da seletividade que faz e 
do foco que mantém. Mas como em 
qualquer procedimento ele precisa 
saber dos custos emocionais do 
procedimento ao qual será submetido, 
e poucos profi ssionais de saúde 

costumam entrar em sintonia com 
esse aspecto: vômitos, diarréias, 
não conseguir comer determinados 
tipos de alimentos, não caber mais 
comida, ter que escolher de modo 
diferente e não conseguir mais ser 
como antes são custos emocionais 
que não são vistos com o mesmo 
olhar por profi ssionais da mesma 
equipe. O dom e o treinamento 
que nos fez optar pela profi ssão 
da área psi, nos dá a possibilidade 
de sintonizar com a pessoa que 
está conosco nos relatando sua 
vivência. Outros profi ssionais de 
saúde, muitas vezes têm seu ouvir 
e seu olhar em outra direção.

Diferentemente de muitas 
situações clínicas em que o paciente 
vem procurar o psicólogo porque 
tem suas questões, em nosso 
trabalho estamos fazendo parte de 
uma equipe médica e somos parte 
de um protocolo. Muitas vezes 
temos mais que resistências, mas 
muralhas a serem derrubadas, para 
acessar o sujeito. Em situações de 
convênio médico, isso torna-se mais 
grave, pois somos colocados como 
um dos EXAMES complementares, 
que liberarão ou não o procedimen-
to médico em questão.

“Pra quê que eu vou te procurar 
depois da cirurgia? Por acaso você 
vai me dar um prato de yakisoba se 
eu tiver fome?”

“Eu não tenho problema nenhum 
Dra.. Meu único problema é meu 
corpo. Quando eu emagrecer e 
conseguir respirar melhor, dormir 
sem roncar e me mexer sem dor, 

Simone Dallegrave Marchesini
CRP: 08/04760
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tenho certeza que tudo vai ser 
mais fácil!” “Cansei de ser gorda...
de tomar boleta pra emagrecer e 
ver vendedora de loja fazer cara 
estranha. Gordo não entra, pára na 
porta. Elas não querem saber nem se 
você quer comprar um presente...
já vão dizendo que do teu tamanho 
não tem!”

Se para o cirurgião uma cirurgia 
bariátrica é bem sucedida quando o 
paciente emagrece e não recupera 
peso sem desenvolver também 
quadros de desnutrição, para o 
psicólogo isto tem de vir acrescido 
de sua evolução existencial, não 
derivando suas compulsões e impulsos 
para outros objetos. Sim, em uma 
de suas crises um paciente voltou a 
fumar. Percebemos também aqueles 
que investem em ingestão quase 
diária de vinho ou cerveja. Outro 
grupo passa a ser mais impulsivo 
nas compras. E temos aqueles do 
grupo que insiste na alimentação, 
nem que para isso chupe barra de 
manteiga ou misture Cheetos com 
leite condensado no liquidifi cador. 
E os temerosos de engordar que 
interrompem os suplementos e 
voltam a tomar as boletas?

Cada vez mais recordo da 
imagem de Michael Jackson que fez 
malabarismos para fi car branco. 
Penso em quanto podemos ousar 
mexer na genética. Em quantos 

retoques temos que dar quando nos 
propomos a alterar a natureza. Já 
não podemos fugir do que a ciência 
sabe. Se existe melanina que deixa 
a pele escura, existe leptina que 
regula o peso corporal (e ghrelina, 
orexina, e tantas outras incretinas). 
Sem falar nos mecanismos de prazer 
da dopamina e nas regulações 
compulsivas da serotonina. E mais 
a necessidade de regrar impulsos e 
estabilizar humor.

De fato, o ser humano é complexo 
demais para tentarmos supor que 
sozinhos damos conta dele ou ele 
mesmo se dá conta sozinho. E é 
esse movimento constante com a 
idéia de tratamento continuado que 
tem sido a meta dos que trabalham 
com obesidade grau III, com foco 
na troca da cura pela qualidade de 
vida. Conhecendo mais de perto a 
vírgula e o ponto combinado em 
detrimento do ponto fi nal. Sempre 
dando espaço para aprendizagens 
e sabendo que se escolhemos esta 
área somos também nós, impulsivos 
e compulsivos, senão por comida, 
por trabalho ou pelo saber.

A pergunta psicanalítica perma-
nece: como implicar o sujeito em seu 
tratamento? Como tirá-lo do lugar de 
paciente, simples anestesiado vítima 
do ato do cirurgião? Como promover a 
possibilidade de sair da impulsividade 
em que a ação não dá espaço para o 

pensamento e da obsessão em que 
o pensamento repetitivo evoca a 
ação para interrompê-lo?

Parece-nos que o início está 
na informação que começa a se 
esclarecer, quando a própria equipe 
de saúde compreende que não faz 
milagre e começa a conhecer qual 
a matéria prima com a qual está 
trabalhando.

Somos aprendizes de nós mesmos 
e como pais, aprendemos a ser 
enquanto somos. Fomos aos poucos 
descobrindo o engodo de nossas 
técnicas e hoje reconhecemos 
nossas falhas com o direito de 
aparar-lhes as arestas.

Hoje sabemos por que e onde 
falhou e saímos em busca do 
aperfeiçoamento. Hoje já temos 
mestres nomeados em nosso 
território. os nobres professores e 
nossos pacientes.

Aos pacientes que desconfi aram, 
mas vieram ao nosso encontro, 
e descobriram que a refl exão e o 
questionamento, além da proposta 
de múltiplos olhares sobre uma 
mesma vivência (psicológica, 
psiquiátrica, nutricional, cirúrgica, 
endócrina, plástica, ética, estética, 
social, etc) podem trazer respostas 
diferentes para a questão da 
vida, nosso agradecimento. E 
que possamos sair da pressa e da 
repetição que nos adoece.
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Renovação de Titularidade

Adilson Oliveira Novak; Admar 
Concon Filho; Alcides José Branco 
Filho; Alexandre Amado Elias; 
Almino Cardoso Ramos; Antelmo 
Sasso Fin; Antonio Carlos Valezi; 
Arthur Belarmino Garrido Jr; 
Bruno Zilberstein; Carlos Alberto 
Malheiros; Carlos Augusto Scussel 
Madalosso; Carlos Haruo Arasaki; 
Carlos José Saboya Sobrinho; 
Celso Junqueira Barros; Celso Luiz 
Empinotti; Cid A. Pitombo; Claudio 
Corá Mottin; Daoud Nasser; Dayse 
Coutinho Valente; Dyker Santos 
Paiva; Edmundo Machado Ferraz; 
Elinton Adami  Chaim; Eudes  Paiva 
de Godoy; Fabio Quirillo Milléo; 

Fabio Viegas; Fernando Luiz Barroso; 
Francisco Heine Ferreira Machado; 
Galzuinda Maria Figueiredo Reis; 
Gilberto Borges de Brito; Heládio 
Feitosa de Castro Filho; Hilton 
Telles Libanori; Irineu Rasera 
Junior; Jefferson Yoshiharu de 
Toledo Taguti; João Alípio Barcellos 
Noé; João Batista Marchesini; 
João Gabriel; Jorge Akira Honda; 
Jorge Laszló Ruttkay Pereira; José 
Afonso Sallet; José Carlos Lacerda 
de Souza; José Carlos Pareja; José 
Eduardo Queiroz de Carvalho; José 
Joaquim Araújo Branco; Luiz Cezar 
Calixto Bonanato; Luiz Claudio 
Lopes Chaves; Luiz Gonzaga de 

Moura Junior; Luiz Vicente Berti; 
Marcelo de Paula Loureiro; Marcelo 
G. Girundi; Marcelo Roque de 
Oliveira; Marcelo Wagner Farah; 
Marco Antonio Marques Leite; 
Marco Antonio Novaes; Marcos 
Leão Vilas-Boas; Marcus Eduardo 
Valadares; Martins da Costa; 
Milton Ogawa;  Mitsunori Matsuda;  
Nelson Simões; Nicolau Fernandes 
Kruel; Orlando Pereira Faria; Pablo 
Roberto Miguel; Renam Catharina 
Tinoco; Ricardo Ribeiro Magalhães 
Cruz; Roberval Cabraitz Jr.; Samir 
Mahmud Siviero; Thomas Szëgo; 
Wilson Rodrigues de Freitas 
Junior.

Segue lista de nossos 
titulares empossados até o ano 
de 2001 e que devem renovar 
sua documentação até o dia 
30 de dezembro de 2006, de 
acordo com norma estatutária 
da SBCB. A documentação deve 
ser enviada por sedex para 
a sede da SBCB (Rua Maestro 
Cardim, 560 – Cj. 216 - 21º 
andar – 01323-000, Paraíso, 

Relação de membros titulares que devem renovar a documentação:Relação de membros titulares que devem renovar a documentação:

São Paulo – SP) ou entregue 
pessoalmente.

Favor citar na documentação 
o número de cirurgias bariátricas 
realizadas até o momento, para 
levantamento nacional da SBCB. 

Documentos a serem enviados:
1.Ficha cadastral da SBCB 

com dados pessoais atualizados 
(disponível no site);

2.Cópia do CRM;

3.Cópia de título de 
especialista do CBC ou CBCD;

4.Relação de 50 cirurgias 
realizadas, com assinatura do 
diretor clínico responsável;

5.Comprovante de quitação 
junto ao CRM e a SBCB;

6.Cópia de certifi cados de 
participação em, no mínimo, 
quatro (04) congressos nacionais 
ou internacionais.
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Grandes nomes mundiais da cirurgia bariátrica 
confi rmam presença no VIII Congresso

É expressivo o número de 
cirurgiões internacionais que já 
confi rmaram presença no VIII 
Congresso Brasileiro de Cirurgia 
Bariátrica, que acontecerá 
no centro de convenções do 
Pestana Bahia Hotel, durante os 
dias 5 a 9 de dezembro.

Entre os confirmados 

estão alguns dos principais 
nomes da cirurgia bariátrica 
que contribuíram com seus 
estudos aprofunda-dos para o 
desenvolvimen-to, avanços das 
técnicas utilizadas e consolidação 
desse tipo de cirurgia em todo o 
mundo.

Com palestras, debates e 

apresentações de trabalhos, o 
programa científi co promete 
a apresentação de atualiza-
ções adquiridas na área e um 
número maior de sessões para 
especialidades associadas em 
diversos segmentos.

Abaixo, a lista completa dos 
participantes internacionais.

Antônio Sérgio Bastos Silva 
(Portugal)

Moderador do módulo “Problemas 
e soluções do paciente bariátrico no 
longo prazo”

Expositor do painel “Porque eu uso 
a banda gástrica como primeira opção 
no adolescente”

Debatedor na sessão de cirurgia 
com transmissão ao vivo e no painel 
“análise de banda gástrica de diferente 
tamanho em relação a incidência de 
deslizamento” 

Palestrante com o tema “Cidade 
do Porto – Portugal – Palavras do 
Presidente”

Rafael Alvarez-Cordeiro
(México)

Conferencista nos temas “Onde 
estará a cirurgia bariátrica daque a 25 
anos” e “Acabou a cirurgia e agora?”

Palestrante com o tema “Cancun 
– México – Palavras do Presidente”

Francesco Rubino
(Itália)

Conferecista no tema “Perspectivas 
do tratamento cirúrgico do diabetes 
tipo 2; Apresentador do painel 
“Tratamento cirúrgico do diabetes 
tipo 2 e da síndrome metabólica

Michel Gagner
(EUA)

Expositor do painel “Perspectivas do 
tubo intraluminal para derivação gastro-
duodenal”

Palestrante com os temas “Banda 
Gástrica” e Acabou a cirurgia e agora?”

Conferencista no tema “Estratégias 
de revisão nas falhas da gastrectomia 
vertical laparoscópica”

Philip R. Schauer
(EUA)

Palestrante com os temas “Acabou 
a cirurgia e agora?” e “Deviração Bilio-
pancreática”

Conferencista nos temas “Por que 
o bypass gástrico é o padrão ouro do 
tratamento cirúrgico da obesidade 
mórbida” e “Cirurgia Bariátrica no 
século XXI - O que mudou com a 
videolaparoscopia?”

Debatedor no painel “Tratamento 
cirúrgico do diabetes tipo 2 e da 
síndrome metabólica”

Hector Geninazzi
(Uruguai)

Presidente da mesa “Acabou a cirurgia 
e agora?” Moderador do módulo “O que 
eu faço quando a minha operação falha?”

Conferencista no tema “Indicações 

para Cirurgia Bariátrica – devemos 
mudar?”

Nicola Scopinaro
(Itália)

Palestrante com os temas “Derivação 
Bilio-Pancreática”, “Acabou a cirurgia 
e agora?” e “Bypass Gástrico”

Conferencista no tema “A derivação 
biliopancreática e a síndrome 
metabólica”

David Provost
(EUA)

Palestrante com os temas “Por que 
eu não Faço Outras Técnicas Além da 
Banda Gástrica” e “Acabou a cirurgia 
e agora?”

Conferencista no tema “A banda 
gástrica ajustável no insucesso do 
bypass gástrico e vice-versa”

Juan Antonio Lopes Corvala
(México)

Palestrante com o tema “Banda 
Gástrica Ajustável”

Jaime Ponce
(EUA)

Conferencista com o tema “Banda 
gástrica ajustável – a experiência 
americana”

Participantes Internacionais
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SBCB - Rua Maestro Cardim, 560 - Cj. 216 - 21º Andar - Paraíso - CEP 01323-000
fone: 55-11-3284-6951 - São Paulo - SP  -  www.sbcb.org.br - sbcb@terra.com.br

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.

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? ________________________________________
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