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B O L E T I M
VIII Congresso Brasileiro de Cirurgia Bariátrica  
encerra atividades da SBCB no ano de 2006

Boletim da SBCB vira
revista científica em 2007

O VIII Congresso Brasileiro de Cirurgia Bariátrica, que aconteceu 
entre os dias 5 e 9 de dezembro em Salvador no Pestana Bahia 
Hotel, marcou o encerramento das atividades em 2006 da Sociedade 
Brasileira de Cirurgia Bariátrica. Além da ampla programação 
científica, rica em temas relacionados aos avanços das técnicas 
cirúrgicas, especialidades associadas, palestras e apresentações 
diversas, a SBCB apresentou a nova diretoria para o biênio 
2007/2008.      
        Páginas 6 a 8

Nova publicação terá layout totalmente modificado com mais páginas, 
artigos e muitas outras informações referentes ao segmento de cirurgia 
bariátrica.
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Editorial

Caríssimos.
Apresentamos o último Boletim 

do ano e com ele a despedida do 
formato editorial vigente. A partir 
do primeiro trimestre de 2007, o 
Boletim adotará um novo layout com 
novas seções e mais espaços para a 
apresentação de estudos, eventos 
das regionais, entrevistas, entre 
outras pautas, todas apresentadas 
no formato de Revista Científica.

O Boletim apresenta também a 
nova diretoria da nossa Sociedade 
para o biênio 2007/2008, formada 
por jovens cirurgiões altamente 
qualificados para realizarem esse 
mandato e caminharem, junto com 
todos os associados da SBCB, em 
direção aos novos desafios e avanços 
que a cirurgia bariátrica almeja 
conquistar, principalmente junto à 
população mais carente desse tipo 
de especialidade.

Um outro assunto destacado 
amplamente nessa última edição 

do Boletim é a realização do VIII 
Congresso Brasileiro de Cirurgia 
Bariátrica, na festiva cidade de 
Salvador. Por ser o evento que 
encerra as atividades da SBCB 
no ano, o Congresso é sempre 
marcado  por agradáveis momen-
tos em família e a confraterniza-
ção entre os associados.

Com uma consistente pro-
gramação científica, o Congresso 
vem adequando seu formato 
às necessidades e avanços da 
cirurgia bariátrica. Fato esse 
que pode ser comprovado com 
a apresentação, ao vivo, de 
novas técnicas utilizadas pelos 
cirurgiões em todo o mundo.

Esperamos que todos apro-
veitem a última edição do Boletim 
e contribuam com o envio de 
artigos, sugestões ou críticas para 
os próximos números, através do 
e-mail fasbcb@terra.com.br.

Novidades da SBCB para o próximo ano

Receita de Sucesso
- Uma pitada de programação científica de primeira
- Uma pitada de organização perfeita
- Uma porção de alegria
- Um bocado de emoção
Prepare lentamente, decore e sirva. Está pronto esse delicioso 

prato chamado VIII Congresso da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica!
Ao mestre cuca Marcos Leão Villas-Boas meus cumprimentos por mais essa iguaria 

baiana. Aos eternos chefs Arthur, Barroso e Marchesini, reconhecimento pela condução 
perfeita da casa. Com certeza, nossas lembranças da Bahia jamais serão esquecidas.

Bem, o futuro nos chama e melancolicamente nos despedimos da Bahia, mas com 
toda a alegria, desejamos um “bem-vindo, Curitiba!”

Um ano novo repleto de satisfação a toda comunidade bariátrica!

Luiz Vicente Berti - Presidente da SBCB - 2007/2008 
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Esta é uma mensagem 
de despedida e de 
agradecimento

Palavra do Presidente

Esta é uma mensagem de despedida e de 
agradecimento.

Doravante serei um espectador dos progres-
sos e dos novos feitos da nossa Sociedade 
Brasileira de Cirurgia Bariátrica. 

Fico com as lembranças dos obstáculos 
vencidos, de todas as nossas realizações e 
vitórias conquistadas e também dos desafios 
que infelizmente não 
foram possíveis de 
vencer. Muitos dos sonhos 
se tornaram realidade; 
alguns, pesadelos.

No dizer de Augusto 
dos Anjos em seu soneto 
Versos Íntimos: “O homem, 
que nesta terra miserável 
mora entre feras, sente 
inevitável necessidade de 
também ser fera”.

Tentei ser a sua antítese. 
Acho que consegui.

Fui muito mais “bom-
beiro” do que “incendiário”. Queria deixar 
este legado como exemplo e valeria todo o 
meu esforço se dele só restasse a paz.

Estou saindo da diretoria da nossa Sociedade 
Brasileira de Cirurgia Bariátrica com mais 
amigos do que quando entrei, há dois anos 
atrás. Valeu a pena!

Agradeço em meu nome e da nossa diretoria 
a todos que de alguma forma nos ajudaram 

durante este biênio que ora finda.
Se tivesse que mencionar todos os nomes 

faltaria espaço neste boletim e por certo 
cometeria injustiças por omissão. 

Desejo à nova diretoria que agora assume o 
comando do nosso sodalício os melhores votos 
de sucesso. 

Espero do fundo do coração, que haja 
unidade de seus mem-
bros, que haja concórdia 
e entendimento entre 
eles, que as dificuldades 
sejam vencidas sem 
litígios e que a nossa 
Sociedade seja exemplo 
de dignidade, de ética, 
de luta e combatividade. 

Desejo a todos os 
nossos confrades os mais 
efusivos votos de um Ano 
Novo repleto de alegrias 
e realizações.

    

      Felicidades a todos!

Abraços
Dr. João Batista Marchesini

Presidente da SBCB

“Queria deixar 
este legado 

como exemplo 
e valeria todo o 
meu esforço se 
dele só restasse 

a paz.”
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A cirurgia de obesidade mórbida 
(bariátrica) é realizada há mais de 
vinte anos no Brasil. Em julho de 
2005 o Conselho Federal de Medicina 
publicou uma nova Resolução 
(1.766/05) estabelecendo normas 
para esse tratamento. No que se 
refere à equipe, o CFM considera 
que, além do cirurgião com formação 
específica, esta deve ser composta 
por psicólogo e/ou psiquiatra, assim 
como clínico, nutricionista e/ou 
nutrólogo e fisioterapeuta. 

Sobretudo no que se refere às 
questões psicológicas, pode-se 
dizer que existe muita demanda 
para discussão. Não há no meio 
científico um método que defina a 
atuação do psicólogo neste campo 
específico de trabalho. O objetivo 
deste artigo é justamente rever as 
regulamentações do Conselho Federal 
de Psicologia (CFP) e do Conselho 
Regional de Psicologia (CRPsp) e 
alimentar uma discussão sobre os 
aspectos psicológicos envolvidos no 
tratamento cirúrgico da obesidade, o 
que inclui parecer do psicólogo ou sua 
avaliação inicial no pré-operatório e 
a necessidade de tratamento no pós-
operatório. 

De acordo com a Resolução CFP nº 
007/2003, “a avaliação psicológica é 
entendida como o processo técnico-
científico de coleta de dados, estu-
dos e interpretação de informa-
ções a respeito dos fenômenos 
psicológicos, que são resul-tantes 
da relação do indivíduo com a 
sociedade, utilizando-se, para tanto, 

A posição do psicólogo numa 
Instituição de Cirurgia Bariátrica

de estratégias psicológicas - 
métodos, técnicas e instrumentos. 
Os resultados das avaliações 
devem considerar e analisar os 
condicionantes históricos e sociais 
e seus efeitos no psiquismo, com 
a finalidade de servirem como 
instrumentos para atuar não 
somente sobre o indivíduo, mas na 
modificação desses condicionantes 
que ope-ram desde a formulação 
da demanda até a conclusão do 
processo de avaliação psicológica” 
(grifos meus).

No caso da demanda da cirurgia 
trazida pelo cliente, considerar os 
condicionantes implica analisar 
os determinantes psíquicos 
presentes no fenômeno da 
obesidade. Sabemos que a modi-
ficação destes condicionantes 
implica necessariamente tempo, 
direcionando o parecer para uma 
indicação de tratamento. Ou seja, 
não é necessário que o parecer seja 
conclusivo. A própria Resolução 
deixa claro essa abertura: “parecer 
é um documento fundamentado 
e resumido sobre uma questão 
focal do campo psicológico cujo 
resultado pode ser indicativo ou 
conclusivo. O parecer tem como 
finalidade apresentar resposta 
esclarecedora, no campo do 
conhecimento psicoló-gico, através 
de uma avaliação especializa-
da, de uma ‘questão-problema’, 
visando a dirimir (suprimir, abolir) 
dúvidas que estão interferindo na 
decisão, sendo, portanto, uma 

resposta a uma consulta, que exige 
de quem responde competência no 
assunto” (grifo meu).

Portanto, não há nesta Resolução 
nenhuma formulação específica que 
indique a forma como o psicólogo 
deve se colocar diante de uma 
demanda do cliente de realizar a 
cirurgia bariátrica: que método 
utilizar, quantas sessões, como se 
colo-car para a instituição, etc.

Não existindo regulamentação 
específica para a elaboração de 
pareceres psicológicos que subsi-
diem a realização de cirurgias ou 
outros procedimentos médicos, 
o CRPsp orienta a categoria 
profissional, sugerindo “que o 
psicólogo responsável esteja atento 
ao caráter multiprofissional que 
envolve o procedimento médico 
em questão”.

Dentro desse contexto, o 
parecer do profissional pode 
também restringir a cirurgia e 
sugerir um trabalho psicoterápico. 
Restringir e sugerir é diferente de 
interditar. O que faz do trabalho 
interdisciplinar uma necessidade 
atual do tratamento do paciente 
muito obeso é a possibilidade do 
psicólogo dialogar e discutir com 
a equipe sua posição e sugestão, 
sem a interferência de documentos 
burocráticos que permitam 
interpretações equivocadas ou que 
intensifiquem relações de oposição 
históricas na interface psicologia-
medicina. 

Para nossa discussão, tal dire-

Pedro B. Garrido
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cionamento corrobora uma inici-
ativa já presente na Resolução 
do Conselho Federal de Medicina 
que prevê a inserção e integração 
do psicólogo numa equipe 
multidisciplinar especializada.

O princípio desse diálogo 
construtivo é poder lidar com 
diversos aspectos do fenômeno 
da obesidade; o que implica um 
trabalho mais complexo.

No que se refere às intervenções 
do psicólogo no processo da cirurgia 
bariátrica, há duas posições (e não 
legislações) do CRP publicadas 
na edição do Jornal Psi nº 141. 
julho/setembro de 2004 que 
definem a função do psicólogo. 
A primeira coloca que é trabalho 
do psicólogo desmistificar a 
cirurgia para o paciente. Ou seja, 
trabalhar a realidade da cirurgia 
– seus riscos imediatos, a perda de 
peso esperada, as dificuldades na 
alimentação, a possibilidade de 
cura das morbidezes associadas 
à obesidade, etc. – delimitando 
o poder de alcance da mesma. 
Isso permite que a pessoa faça 
sua escolha sabendo que há 
uma grande responsabilidade 
dela na manutenção de seu 
peso e de sua saúde biológica. 
Sem acompanhamento médico 
e trabalho nutricional há a 
possibilidade de, em médio prazo, 
a pessoa voltar a ganhar peso ou 

Na nossa prática institucional 
iniciamos um trabalho psicológico 
pré-operatório composto por três 
encontros: uma entrevista individual e 
duas sessões de grupo, formado por 5 
pessoas interessadas em se submeter 
ao procedimento cirúrgico. 

Neste trabalho inicial são abordados 
os principais tópicos presentes nas 
discussões do CFM, CRP e CFP, acima 
mencionados, acrescidos de uma 
iniciativa do psicólogo de fazer emergir 
através da fala aspectos de natureza 
afetivo-emocional que incidem sobre 
a questão da obesidade e da cirurgia. 
Aspectos estes pouco conhecidos 
ou totalmente desconhecidos pelo 
cliente, porque inconscientes.

Esta iniciativa requer uma 
continuidade, cuja proposta é de 
tratamento psicanalítico em longo 
prazo.

Entretanto, nossa experiência 
mostra que poucos pacientes aderem 
a esta proposta de trabalho. 

Preocupados com esta resistência, 
tomamos o cuidado de procurar 
novas formas de trabalho que não 
deixam de levar em consideração o 
método psicanalítico e que permitem 
ampliar o número de pessoas com 
acesso à experiência analítica. Nesse 
sentido, realizamos entrevistas ao 
longo do seguimento pós-operatório e 
formamos grupos que discutem temas 
relacionados aos processos atuais de 
mudança.

desenvolver anemia, por exemplo. 
A cirurgia por si só não é mágica. A 
segunda posição do CRP esclarece 
o interesse de se tratarem as 
causas psíquicas que levaram o 
sujeito à obesidade: “se as causas 
não forem tratadas, a cirurgia 
bariátrica não será solução e o 
problema pode migrar para outras 
escolhas – compulsividade por 
drogas, álcool, jogo, trabalho ou 
sexo”. 

Um método possível para lidar 
com estas causas é o psicanalítico. 
Do ponto de vista da Psicanálise, 
a demanda manifesta não tange 
somente a cirurgia bariátrica, mas 
incide também sobre a relação 
analítica, que se define pela 
mudança subjetiva da pessoa em 
relação ao ato compulsivo. Assim, 
diante de um sintoma (obesidade 
mórbida), de uma queixa inicial 
(não sei porque não consigo parar 
de comer), o analista procurará 
saber a que esse sintoma está 
respondendo, que gozo esse 
sintoma vem delimitar para além 
do princípio do prazer. Nesta 
proposta de trabalho o sintoma é 
transformado em enigma e adquire 
dimensão simbólica.

A posição de assujeitamento 
em relação a isso que faz comer, 
comer, comer – repetidamente 
– passa a ser objeto de análise, 
implicando o sujeito e o desejo. 
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 “Eu avisei... Festa é nossa 
especialidade....”

Marcos Leão Vilas-Bôas

Quando li a mensagem de 
despedida do presidente alguns 
dias antes do 8º Congresso 
Brasileiro de Cirurgia da 
Obesidade, fiquei com uma 
triste sensação  de  saudade e 
melancolia, imaginando o que 
o nosso grande mestre estaria 
sentindo.  Mal sabia eu que no 
sábado, 9 de dezembro, o destino 
me colocaria em uma posição 
de experimentar sensações 
muito parecidas. Ao fim do 
nosso inesquecível Congresso 
fui invadido por uma avalanche 
de sensações e sentimentos. 
A voz rouca, o cansaço e o 
alívio por ver o término de um 
árduo trabalho, mesclavam-se 
com o sentimento de orgulho e 
vaidade pela sensação do dever 
bem cumprido. Sensação logo 
substituída pela saudade dos 
grandes momentos que passaram, 
e pela enorme vontade de querer 
ver mais e querer realizar muito 
mais ainda. 

O que vivenciamos nesta oitava 
edição do nosso congresso anual 
foi uma sucessão de momentos 
fantás-ticos que superaram até 
mesmo as minhas mais ousadas 
expectativas. 

Em meio ao maior caos da 
aviação civil deste país, com 
milhares de pessoas entulhadas 
nos aeroportos mendigando 
pelo direito de voar, tivemos 
quase 800 congressistas 
inscritos. Dos dez convidados 

estrangeiros confirmados, apenas 
um não compareceu, e a imensa 
maioria dos convidados brasileiros 
mostrou determinação e senso de 
responsabilidade  ao  enfrentar   
horas  de sufoco e maus serviços   
para chegar aqui. Felizmente, 
havíamos preparado tudo para 
que valesse a pena todo esse 
sacrifício. São Pedro nos ajudou 
com lindos dias de sol e noites 
frescas e belas, iluminadas por 
uma lua plena, cheia de encanto, 
como se quisesse dizer que só 
poderia ser contemplada daqui. 
O mar que nos convidava a fugir 
dos paletós e esquecer  palestras 
e estatísticas, nos  lembrava que 
estávamos no Nordeste, na Bahia, e 
que deveríamos tirar todo proveito 
dessa vantagem – e foi o que 
fizemos.

Os serviços do Pestana e dos outros 
hotéis mostraram por que Salvador 
é um dos roteiros mais procurados 
para quem quer aprender, descansar 
ou se divertir e fizeram valer o 
brilho de todas as suas estrelas. E 
como todos sabem, Bahia e festa 
são sinônimos. E começamos a 
festejar já na véspera do congresso 
quando levamos os estrangeiros que 
chegaram mais cedo para um passeio 
pelas nossas ilhas. A bordo de uma 
belíssima lancha, sobre um “mar 
de almirante” e sob um ardente sol 
de verão, Beto Pimentel do Paraíso 
Tropical, um dos melhores chefes 
de cozinha do nosso Estado, nos 
enfeitiçava com maravilhas da sua 
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culinária espetacular. 
À noite, um caloroso jantar 

de comida baiana em nosso 
modesto apartamento, ao lado 
de nossa família, para aquecê-los 
com o nosso convívio e mostrar 
a nossa comida típica, para o 
delírio dos amigos que vieram 
de longe, e para o orgulho das 
minhas memórias. Foi um dia de 
amigos e de Bahia, com toda a 
sua plenitude. 

Terça-feira, 05 de dezembro: 
dia reservado aos eventos 
“Pré-Congresso”. Os cursos 
“dificuldades em cirurgia 
bariátrica” e “dificuldades 
no acompanhamento  multi-
disciplinar” tiveram um excelente 
conteúdo, atra-indo um bom 
número de participantes, mas 
muito aquém dos nossos anseios. 
O curso “urgências em cirurgia 
bariátrica para o cirurgião geral”, 
apesar de ter sido idealizado 
para prestar um grande serviço 
à comunidade médica local, 
não teve uma freqüência digna 

dos seus palestrantes. Notícias 
chegavam relatando os problemas 
do tráfego aéreo; ficamos 
preocupados com o público do 
dia seguinte. Mas antes do dia 
seguinte, um agradável jantar 
no Adelaide Trapiche, um dos 
nossos melhores restaurantes, 
com a diretoria da SBCB e as 
comissões do congresso.

Quarta-feira, 06 de dezembro: 
contrariando a equivocada 
crença de que na Bahia reina a 
desordem e a impontualidade, 
começamos a primeira sessão 
exatamente às oito horas 
da manhã. Ao contemplar a 
audiência, o alívio: o salão estava 
lotado. E já começou quente. Os 
trabalhos apresentados estavam 
com um nível excepcional, e o 
novo formato das sessões plenárias 
propiciou discussões profundas e 
acaloradas. Estava decretado o 
fim dos monólogos e devaneios 
científicos. À tarde, cinco cirurgias 
ao vivo transmitidas direto do 
centro cirúrgico do moderno 
Hospital da Bahia. As imagens e 
vozes dos cirurgiões ilustram as 
técnicas e situações mais comuns 
no nosso dia-a-dia e cumprem seu 
propósito: demonstrar os nuances 
dos procedimentos bariátricos e os 
avanços tecnológicos que nossos 
patrocinadores criaram para nosso 
conforto e segurança. À noite, a 
solenidade de abertura mostra a 
cara da nossa SBCB – uma família 
de amigos envolvida pelo mesmo 
interesse e na mesma sintonia.

Gerações e tendências cami-
nhando juntos com harmonia, 
sabedoria e respeito. Gratidão e 
lágrimas contagiam a platéia e 
a emoção toma conta de nossos 
corações, aumentando nosso sentido 

de existirmos e permanecermos 
unidos. Merecidas homenagens 
e honrarias ilustradas com as 
esculturas de Eliana Kertesz, 
somatório de arte, obesidade 
e beleza. Um novo presidente 
é empossado e novos titulares 
são diplomados. Para terminar, 
um espetáculo da Companhia 
Interarte de Balet Folclórico nos 
envolve com um show da música 
e da cultura nordestina que 
continua com um belo coquetel 
na piscina, ao ar livre, sob a luz 
do luar e com mais exibições de 
nossas artes e nossa baianidade.

Quinta-feira: a programação 
científica se enche de conferências 
e apresentações que fazem valer 
cada centavo gasto e cada minuto 
perdido. À noite, “a maior festa 
de congressos já vista por todos 
que lá estiveram”. Um banho de 
música, cor e sabores reunidos em 
uma recepção que foi caprichosa 
em cada detalhe. O segredo: 
fazer festa de congresso como 
se estivesse fazendo festa dentro 
de casa: “finger foods” delicados 
e refinados, pratos diferenciados 
mostrando nossa criatividade 
e nosso cuidado com todos os 
pormenores; bebida farta, de 
boa qualidade e bem servida; 
uma decoração especialíssima, 
exaltando cada detalhe das 
nossas raízes e encarnando nosso 
tropicalismo e africanidade. 
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Para completar, cumprindo 
a promessa feita, misturamos o 
estonteante repertório dancing 
da cantora Simone Sampaio, que 
mandou grandes baladas do tipo 
“Love Generation” e “Can You Feel 
It”, com o ritmo e a musicalidade 
de Luiz Caldas. O rei do “axé music” 
mostrou porque continua na crista 
da onda e entre solos de Dire Straits 
e Pink Floyd, o homem mandou até 
um Bolero de Ravel na guitarra. Isso 
para não falar nas melhores músicas 
do carnaval baiano. Não faltou 
nem a presença do grande Adriano 
“Elvis” Segal que deu a sua canja, 
mas dessa vez em altíssimo estilo, 
acompanhado pelo grande músico 
baiano e sua banda. 

O nosso grande “psicobariatra” 
fez sua melhor exibição e foi 
ovacionado por uma multidão 
inebriada e alucinada que vibrou 
por quatro horas seguidas, numa 
animação só possível nessa terra de 
festa e alegria chamada Bahia. O 
duro foi ter de acabar e voltar para 
casa às duas da manhã com gosto de 
“quero mais” e com muita comida e 
bebida ainda sendo servida.

Sexta-feira: corpos cansados, 
porém com almas revigoradas. 
Recomeçam os trabalhos no 
mesmo tom dos dias anteriores. 
A tão esperada sessão do “Porque 
eu não faço” ficou no ponto, 
aquecendo o espírito científico 
para a mesa redonda final do 
tratamento cirúrgico do diabetes 
tipo 2. Vem a aprovação do consenso 
intersocietário e a Assembléia Geral 
que ratifica a proposta de mudança 
no nome da Sociedade. Surge a 
SBCBM, Sociedade Brasileira de 
Cirurgia Bariátrica e Metabólica, 
a primeira no mundo. À noite, 
o jantar dos patrocinadores no 

“Convento do Carmo”, uma 
construção de século XVI que 
deu origem a um luxuosíssimo 
hotel situado no pelourinho. 
Ao som de um dueto de 
cordas experimentamos o 
sabor da comida portuguesa e 
premiamos os Drs. José Carlos 
Pareja (Melhor Pôster),  Fabio 
Almeida (Melhor Vídeo) e Fabio 
Viegas (Melhor Apresentação 
Oral); cada um recebeu 
uma escultura de Eliana 
Kertesz, da série “Belita” 
especialmente confeccionada 
para o nosso congresso. O 
som do violoncelo dava o 
ar clássico que compunha o 
ambiente, mostrando que na 
Bahia a cultura é eclética, 
assim como são nossa pele e 
nossos corações. 

No sábado ainda houve espaço 
para o “fale com o professor” 
regado com feijoada e caipirinha, 
na beira da piscina, com ótima 
participação dos professores e 
congressistas, proporcionando 
produtivas discussões e um contato 
mais próximo entre todos. Estava 
chegando ao fim o Congresso 
mais especial que já tivemos a 
oportunidade de vivenciar. Este 
sentimento foi unânime. Nos resta 
agora a lembrança e a Saudade.

Cumprimos, portanto, nossa 
missão conforme prometido. 
Realizamos um evento com um 
impecável padrão de organização; 
um elegante salão de exposição, 
com stands atraentes e cheios; 
e um programa científico de 
altíssimo nível, tanto na parte 
médica quanto nas especialidades 
associadas. Encantamos a todos 
com nosso calor e com festas sem 
precedentes. O espírito associativo 

de fraternidade e de amizade foi 
a mola propulsora de tudo isso, 
alimentada pelo trabalho de 
equipe e pelo profissionalismo 
de muitos que ficaram longe 
dos holofotes, nos bastidores, 
trabalhando para alegrarmos 
nossos convidados, congressistas 
e patrocinadores. 

A Sociedade Brasileira de 
Cirurgia Bariátrica continua 
portanto em um crescente. 
Estando a cada ano mais forte, 
mais unida e mais fraterna. 
Curitiba é o nosso próximo 
destino. Com seus doces e 
requintados encantos, muitas 
surpresas nos aguardam. Até já. 

Axé
Marcos Leão Vilas-Bôas
Presidente da Comissão 

Organizadora 
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SBCB Apresenta nova diretoria 
para biênio 2007 / 2008 

CONSELHO FISCAL:

João Batista Marchesini
Fernando Luiz Barroso
Arthur Belarmino Garrido Jr.
Carlos Pareja
Edmundo Machado Ferraz
Renam Catharina Tinoco

Um dos pontos altos do VIII Congresso aconteceu na noite de 6 de dezembro, 
quando a nova diretoria da SBCB tomou posse para a administração da 
Sociedade durante o biênio 2007/2008. Conheçam a nova diretoria da 
Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica

DIRETORIA EXECUTIVA ELEITA:

PRESIDENTE: Dr. Luiz Vicente Berti
VICE - PRESIDENTE: Dr. Nilton Tokio Kawahara
PRIMEIRO - TESOUREIRO: Dr. Hilton Telles Libanori
SEGUNDO - TESOUREIRO: Dr. Celso Luiz Empinotti
PRIMEIRO - SECRETÁRIO: Dr. Carlos José Saboya Sobrinho
SEGUNDO - SECRETÁRIO: Dr. Cláudio Cora Mottin
PRESIDENTE HONORÁRIO: Dr. Arthur B. Garrido Junior
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Boletim da SBCB ganha novo 
layout gráfico e amplia espaço

a partir de 2007
Prestes a completar 7 anos de 

existência o Boletim da SBCB, 
informativo utilizado pela Sociedade 
para interagir com os associados, 
passará por mais uma reestruturação 
gráfica. Esta será a quarta vez que 
esse processo acontece. Tudo com um 
único objetivo: oferecer uma leitura 
agradável com informações pertinen-
tes à Sociedade Brasileira de Cirurgia 
Bariátrica, além da publicação de 
artigos científicos e muitas informações 
referentes ao segmento.

O Boletim, a partir da primeira 
edição de 2007, ganhará mais páginas e 
um formato de Revista, nos moldes das 
grandes publicações internacionais. 
A evolução do Boletim está ligada 
ao compromisso da Sociedade em 
oferecer a seus associados um espaço 
para publicação de trabalhos, a 
fim de difundir os estudos entre os 
especialistas da área.

As primeiras edições do Boletim da 
SBCB foram impressas num formato 
bem simples, sem destaques de 
assuntos na capa, com impressão em 
duas cores e também sem imagens, 
o que torna a leitura mais cansativa. 
Após pouco mais de dois anos utilizando 
esse formato, o Boletim passou pela 
primeira modificação gráfica. A cor 
amarela foi inserida para destacar 
as matérias e cada página trazia o 

logotipo da SBCB ao fundo.
Essa apresentação, porém, não foi 

utilizada por muito tempo. Após uma 
ampla repaginada, o Boletim passou então 
a adotar uma nova apresentação, desta 
vez, totalmente ilustrado e com uma capa 
destacando os principais acontecimentos 
da SBCB, além de chamadas para artigos 
e assuntos relevantes.

Agora, o Boletim ganha mais páginas, 
novas seções, e passa a ser uma Revista 
que conta com você cirurgião, como 
colaborador. Escreva, mande sugestões, 
artigos, a programação de eventos de 
sua região, estudos e fatos relevantes 
para serem publicados nas páginas da 
nova publicação da SBCB. Os textos e 
sugestões podem ser enviados para o
e - mail (fasbcb@terra.com.br).

Colabore!
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Consenso em Cirurgia da 
Obesidade - 2006

Foi aprovado em votação na 
assembléia do VIII Congresso 
Brasileiro de Cirurgia da Obesidade, 
realizado em dezem-bro na cidade 
de Salvador, a versão 2006 do 
Consenso Brasileiro Multissocietário 
em Cirurgia da Obesidade. A 
comissão composta por membros 
das entidades – SBCB, CBC, CBCD, 
SOBRACIL, ABESO e SBEM – trabalhou 
durante o ano todo discutindo 
revisões e novas propostas com base 
na edição anterior. E as alterações 
foram aceitas por unanimidade, 
demonstrando que o pensamento 
comum da coletividade foi bem 
representado.

Entre as novidades, desta-camos 
a inclusão oficial da obrigatoriedade 
do consentimento informado, 
instrumento legal e de demonstração 
do zelo da equipe em informar e 
cuidar dos pacientes, cada vez mais 
utilizado em todas as especialidades 
médicas. A diretoria da SBCB em 
breve deve disponibilizar versões 
oficiais encomendadas a um 
instituto de ética na gestão do Prof. 
Marchesini.

Também foram revistos os 
divisores de idade na indicação 
cirúrgica, a classificação das cirurgias 
e a re-inclusão da gastro-plastia 
vertical, pouco utilizada nos dias de 
hoje, mas nem por isso antiética.

O tema “honorários médicos 
agora” é um anexo ao Consenso e, 
embora seja de grande importância 

para a viabilidade de boa parte das 
equipes brasileiras nesta área, pouco 
se avançou neste ano. Compartilho a 
responsabilidade por este ocorrido, 
na medida em que o I Consenso 
– que considero um marco – foi pouco 
divulgado além das fronteiras da 
SBCB.

O Consenso 2006 está mais 
prático, de leitura mais fácil, um 
pouco mais enxuto. Acredito que será 
mais palatável aos administradores e 
aos colegas dos órgãos de classe e dos 
governos. Será impresso e distribuído 
amplamente, chegando em breve 
às mãos de todos. Já é possível ter 
o texto na íntegra através do site da 
SBCB. A atual diretoria, presidida pelo 
Dr. Luiz Vicenti Berti, se movimenta 
no sentido de fazer este documento 
chegar oficialmente ao conhecimento 
das autoridades.

Convido a todos a tomarem 
parte deste projeto, na divulgação, 
na valorização e no cumprimento 
das diretrizes. Programem-se e 
organizem-se para os eventuais 
ajustes internos em suas equipes. 
Isto trará crescimento e resultados. 
Apresente-o aos dirigentes, às 
seguradoras e convênios, aos 
pacientes de sua região. Acredite 
nele com determinação. É um grande 
passo para ser acreditado por todos.

Dr. Irineu Rasera Jr.
Relator do Consenso

CRM 75.351

Adriano Segal    SP 
Antelmo Sasso Fin    ES
Arthur Belarmino Garrido Jr  SP
Augusto Tinoco    RJ
Bruno Zilberstein    SP
Carlos Eduardo Jacob   SP   
Cláudio Corá Mottin   RS
Denis Pajecki    SP
Edmundo M. Ferraz   PE
Giuseppe Repetto    RS
Heládio Feitosa Filho   CE
Hilton Telles Libanori   SP
Jacquelini Rizzoli    RS
Luis Henrique de Sousa   GO
Márcio C. Mancini    SP
Marcos Leão Vilas Boas   BA
Nilson Ribeiro Oliveira Jr   BA
Renan Catarina Tinoco (relator)  RJ
Ricardo Cohen    SP

Integrantes da Comissão 2005/06

Reconhecimento da Comissão de Elaboração  
da Proposta de Consenso - Idealizador, 
incentivador e participante ativo: Dr. João Batista 
Marchesini, Presidente SBCB gestão 2005/06.

Eudes Godoy    RN
Fábio Almeida    SE
Fábio Viegas    RJ
Gustavo Peixoto    ES
Gustavo Seva Pereira   SP
Hamilton Funes    SP
José Antonio V. Carim   RJ
Luis Cláudio Chaves   PA
Luiz Vicente Berti    SP
Nelson G. Meinhardt   RS
Salvador Sobrinho    AM

Assessoria Jurídica da SBCB
Dra. Ordália J. R. Freitas - OAB-SP 90.843                  
Dra. Veridiana C. C. Dacolina - OAB-SP 188.263

Integrantes da Comissão - 2006

Reconhecimento da Comissão de Elaboração  
da Proposta de Consenso - Idealizador, 
incentivador e participante ativo: Dr. João Batista 
Marchesini, Presidente SBCB gestão 2005/06.

PARTICIPE:

Do Fórum Virtual Permanente em Cirurgia da Obesidade, venha 
discutir temas atuais e controversos, vote nas enquetes. Tenha 
acesso diário a todas as mensagens do grupo. Acesse grupo Yahoo 
“consensobariatrico”, identifique-se e solicite convite:
consensobariatrico-subscribe@yahoogrupos.com.br

Faça parte desta comissão.
irineu@bariatrica.com.br
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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.

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? ________________________________________
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